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1 Inleiding

De zwarte sektor van de ekonomie lijkt nauwelijks introduktie te behoe-
ven. Met name sinds het midden van de jaren zeventig, toen Peter Gutmann
(1977) de Amerikanen voorrekende dat het inkomen dat in 1976 werd ver-
diend in de subterranean economy waarschijnlijk meer dan lOqo bedroeg
van het officiële inkomen, is de aandacht voor hetgeen dat zich buiten de
officiële ekonomische kaders afspeelt duidelijk toegenomen. De nationale en
internationale literatuur op dit terrein is dan ook reeds aanzienlijk en grceit
natuurlijk nog steeds, zij het dat in onze ogen wel degelijk een zekere ver-
zadiging begint op te treden. Toch is het onderzcek naar allerlei aspekten
van de zwarte sektor nog beslist geen platgetreden pad. Veel aandacht is
met name besteed aan het - op tal van manieren - schatten van de om-
vang van de informele ekonomie casu quo van de zwarte sektor, maar de
rol van de zwarte sektor binnen de makro-ekonomische gang van zaken is
in het wetenschappelijke onderzoek een beetje op de achtergmnd gebleven.
Dat wil niet zeggen dat de oorzaken en de gevolgen van het bestaan van
zwarte aktiviteiten in publikaties en anderszins slechts bij hoge uitzonde-
ring ter sprake komen. Het tegendeel is waar. Wetenschappers, politici,
belangenvertegenwoordigers en wat dies meer zij: de meesten hebben op dit
punt een duidelijke mening. Bij velen leeft enerzijds de gedachtengang dat
een stijgende direkte dan wel indirekte belastingdruk onoverkomelijkerwij-
ze leidt tot een grotere zwarte bedrijvigheid, terwijl anderzijds veelvuldig
wordt verkondigd dat een grceiende zwarte sektor per definitie gepaard gaat
met forse negatieve gevolgen voor de formele ekonomie, tot uitdrukking ko-
mend in een daling van het aantal formele banen, een verslechtering van de
financiële positie van de overheid, etcetera.

De bedoelde opvattingen zullen hieronder aan de hand van een uiterst
eenvoudig model voor de gesloten volkshuishouding - wellicht het meest
treffend aan te duiden als het `volkswijsheden'-model - worden geillus-
treerd. Het model dat we hier op het oog hebben luidt in absolute groothe-
den, hetgeen wordt aangegeven door middel van dakjes boven de symbolen.
Het model kent slechts een vijftal relaties en een gelijk aantal endogenen,
hetgeen uiteraard een hoog abstraktieniveau impliceert. De endogene va-
riabelen zijn achtereenvolgens het formele en het zwarte arbeidsaanbod (e,
en ~,: ), de formele en de zwarte werkgelegenheid (2 en ~s) en de verhou-
ding tussen de formele en de zwarte beloningsvoet (pl~pis). De exogenen
- te herkennen aan een streepje onder het gehanteerde symbool - zijn
het totale arbeidsaanbod (e,T), het loonbelastingtarief (t~) en het indirekte



2 Inleiding

belastingtarief (tp).
De eerste relatie is de definitie van het totale arbeidsaanbod:

(1-1) ~, -F- ~,s - ~,T.

In de tweede modelrelatie wordt het relatieve arbeidsaanbod in de beide
sektoren afhankelijk gesteld van de beschikbare beloningsverhouding:

P,

ees - ~ [Pt~ ( 1 - ti)~ B,

waarbij B de relevante substitutie-elasticiteit voorstelt, terwijl ~ de relatieve
voorkeur van de aanbieders van arbeid voor formele ten opzichte van zwarte
arbeid weergeeft. De heffing van loonbelasting, waaraan zwartwerkers zich
blijkens (1-2) weten te onttrekken, beïnvlcedt de beschikbare beloningsver-
houding ten gunste van de zwarte sektor. Het relatieve aanbod van zwarte
arbeid zal dus ceteris paribus stijgen indien het desbetreffende belastingtarief
wordt verhoogd.

Relatie (1-3) geeft de arbeidsvraag- oftewel de werkgelegenheidsverhou-
ding tussen de twee sektoren weer:

e r

~ - ry LP~~ (1 f tp)~-~.
z

Daarbij geeft ~ de substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte produkten
weer. De koëfficiënt ry staat enerzijds onder invloed van de relatieve voorkeur
van de konsumenten voor formele ten opzichte van zwarte produkten, terwijl
hierbij anderzijds - indien althans ~~ 1- de arbeidsproduktiviteitsver-
houding tussen de onderscheiden sektoren een rol speelt. Dit alles behoeft
wellicht enige verduidelijking. Deze wordt verkregen door de volgende drie
relaties te beschouwen, die aan vergelijking (1-3) ten grondslag liggen:

y- ry~ ~ P (1 f t)~ -~, Q y,h
yz Pz P Q: - yz,hz

en P - Pt~h

pz pe: ~hz

Hierin stellen h, hz7 p, pzf y en yz achtereenvolgens de exogene arbeidspro-
duktiviteit in de formele en de zwarte sektor, de desbetreffende prijzen en
de desbetreffende produktievolumes voor. Verder wordt de relatieve voor-
keur voor formele ten opzichte van zwarte produkten weergegeven door de
koëfficiënt ry'. Uit deze verbanden volgt rechtstreeks relatie (1-3), waarbij
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y- ry' (hz~h)1-~. Aan mutaties in de arbeidsproduktiviteitsverhouding tus-
sen de twee sektoren besteden we op deze plaats geen verdere aandacht,
zodat relatie (1-3) volstaat. In deze vergelijking komt onder meer tot uit-
drukking dat indirekte belastingheffing, waaraan de zwarte sektor wordt
geacht zich te onttrekken, de prijsverhouding tussen de formele en de zwarte
sektor in opwaartse richting beïnvlcedt. Een tcename van het desbetreffende
belastingtarief zal de relatieve vraag naar zwarte produkten derhalve ceterís
paribus dcen toenemen.

De relaties (1-4) en (1-5) weerspiegelen tenslotte de veronderstelling dat
de beide arbeidsmarkten voortdurend in evenwicht verkeren:

(1-4) P - ~, en

(1-5) 2z - ~,~.

Door middel van enige substitutie kan uit de relaties (1-1)-(1-5) worden
afgeleid dat:

P -ry~fe~~ef ~1-tll~et .
Qz 1 ~ tP

J

Een preferentieverschuiving in de richting van zwarte produkten (ry J.) leidt
- behalve indien B- 0 of ~ -~ oo - volgens dit model tot een relatieve
vermindering van de formele werkgelegenheid. Dit impliceert, gezien rela-
tie (1-1), tevens een absolute vermindering van de formele werkgelegenheid.
De zwarte werkgelegenheid wordt hierdoor gestimuleerd. Indien de relatieve
voorkeur voor het verrichten van zwarte arbeid toeneemt (~ j), zien we -
behalve indien ~- 0 of 6-a oo - eveneens een stijging van de zwarte werk-
gelegenheid optreden ten koste van de formele banen. Tot slot zal volgens
dit model - behalve in situaties waarin ~ - 0 of 9 - 0- de zwarte werkge-
legenheid een deel van de formele arbeid verdringen indien sprake is van een
direkte dan wel een indirekte belastingstijging ( tt j dan wel tp T). In elk van
de vier beschreven gevallen neemt het draagvlak van de kollektieve sektor
af, hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot extra belastingheffing met alle
gevaren voor het ontstaan van een neerwaartse formele werkgelegenheidsspi-
raal van dien.

De konklusies die dit eenvoudige model oplevert genieten, zoals eerder
aangegeven, een zeer grote aanhang. Toch mag niet worden vergeten dat zij
- hce logisch ook in de oren klinkend - gebaseerd zijn op vrij stringente
veronderstelligen. Zo kan de aanname dat de formele arbeidsmarkt kon-
stant in evenwicht verkeert bijna heroïsch gencemd worden. Verder wordt in
het gehanteerde model ten onrechte geen rekening gehouden met de invlced
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van de koopkrachtoverheveling van de gezinnen naar de overheid die op-
treedt indien extra belasting wordt geheven. Belastingheffing heeft volgens
dit model in eerste instantie slechts invlced op de relatieve belonings- casu
quo prijsverhouding tussen de onderscheiden sektoren. Van groot belang is
daaznaast de aanname dat het totale arbeidsaanbod konstant is. Hierdoor
komt een toename van het azbeidsaanbod in de zwarte sektor rechtstreeks
in mindering op het aanbod van formele arbeid.

Men zal begrijpen dat de geldigheid van de zojuist getrokken konklu-
sies mogelijkerwijze vervalt indien ten aanzien van het bovenstaande andere,
wellicht meer realistische, aannamen worden gemaakt. De gencemde `volks-
wijsheden' gaan dan ook, zo zullen we later trachten aannemelijk te maken,
slechts onder bepaalde voorwaazden op. Het staat op voorhand geenszins
vast dat in praktijk aan de bedoelde kondities is voldaan, zodat onvoorwaar-
delijke uitspraken ten aanzien van de makro-ekonomische aspekten van de
zwarte sektor - hcewel deze aan de orde van de dag zijn - ons zeker niet
juist lijken. Adstruktie van deze bewering vereist evenwel een meer serieu-
ze analyse van de problematiek dan veelal aan de bedoelde uitspraken ten
grondslag lijken te liggen.

Typerend is in dit verband de omslag in het denken op het CPB. Aan-
vankelijk, zo schreven we dan ook in Mulder (1986), leek men zich met de
algemene gedachtengang te kunnen identificeren. In het CEP 1986 (pagina
131) staat immers te lezen: `Er zijn internationaal en nationaal verschillende
onderzceken gedaan (...) waaruit blijkt dat een positief effect tussen de om-
vang van de collectieve druk en het informele circuit aannemelijk is. In dat
geval is een verdere officiële drukverzwaring welhaast onvermijdelijk (. ..).'
Verder meende het CPB tcen nog `dat bij een uitbreiding van de informele
economie de officiële werkgelegenheid (...) afneemt (...).' Op het moment
dat deze uitspraken werden gedaan had men echter nog niet de beschikking
over een model met een zwarte sektor. Een dergelijk model werd pas enige
tijd later ontwikkeld. In Graafland (1987) wordt hiervan verslag gedaan. In
deze publikatie wordt, onzes inziens terecht, dan ook meteen een wat andere
visie aangehangen. Zo valt in de bedoelde studie (pagina 44) bijvoorbeeld te
lezen dat men inmiddels van mening is `dat de invloed van de zwarte sector
op de formele sector slechts marginaal is (...),' behoudens overigens in het
geval van zeer specifieke beleidsmaatregelen, zoals een gedifferentieerde btw-
maatregel. Het model van Graafland toont verder een vrij gering positief
verband tussen de omvang van de zwarte sektor en de direkte belastingdruk.
Mutaties in de indirekte belastingdruk oefenen in zijn model een wat for-
sere invlced uit op de zwarte bedrijvigheid. Tevens wordt echter gemeld
dat deze beide konklusies niet los staan van de numerieke invulling van be-
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paalde kruciale modelparameters, zoals met name de substitutie-elasticiteit
tussen formele en zwarte gcederen. Indien hieraan een lagere waarde wordt
toegekend, `leidt verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zelfs tot een
lichte stijging van de afzet van de zwarte sector en wordt de effectiviteit
van omzetbelastingverlaging in het terugdringen van de zwarte sector sterk
gereduceerd.'

De voorliggende studie is gewijd aan de bovengencemde en aanverwante
kwesties. Ons dcel is een bijdrage te leveren aan de theoretische inzichten
ter zake. Daarbij wordt onder meer nagegaan in hceverre de min of ineer
algemene beeldvorming ten aanzien van de zwarte sektor - zoals we deze
getracht hebben te illustreren aan de hand van het `volkswijsheden'-model
- adequaat gencemd kan worden en in hceverre deze beeldvorming wel-
licht een zekere bijstelling behoeft. Een en ander komt tot uitdrukking in
de volgende probleemstelling: wat zijn de belangrijkste makro-ekonomische
oorzaken en gevolgen van de ontwikkeling van de zwarte sektor? Daarbij
definiëren we de zwarte sektor als de sektor waarin aktiviteiten plaatsvinden
die zich onderscheiden van formele aktiviteiten in het feit dat de betrokkenen
ze bewust verborgen trachten te houden voor de autoriteiten met als dcel
zich te onttrekken aan de geldende wet- en regelgeving. We beperken ons in
deze studie uitdrukkelijk tot een theoretische analyse. Dit is mede ingegeven
door het wantrouwen dat empirisch onderzcek op het gebied van de zwarte
sektor in het algemeen bij ons oprcept, voortkomend uit de omstandigheid
dat het naar ons idee vrijwel onmogelijk is betrouwbare gegevens te verzame-
len over aktiviteiten die ex definitione bewust buiten de waarneming worden
gehouden. Voor enkele prijzenswaardige pogingen op dit gebied verwijzen
we evenwel naar de recente studies van Koopmans (1989~ en Van Eck 8z
Kazemier (1989).

De verdere opzet van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt
aandacht besteed aan de mikro~konomische fundering van de strukturele
makro-ekonomische gedragsrelaties ten aanzien van de zwarte sektor. Daar-
bij komen achtereenvolgens het zwarte arbeidsaa.nbod, de vraag naar zwarte
gcederen en zwarte arbeid en de loon- en prijsvorming in de zwarte sektor
aan de orde. Deze analyse dient als basis voor de modellen die in de hoofd-
stukken 3 tot en met 6 gehanteerd worden. In hoofdstuk 3 worden de grcei-
theoretische aspekten van de zwarte sektor geanalyseerd. Onder meer wordt
nagegaan hce deze sektor zich in een evenwichtige grceisituatie zou kunnen
ontwikkelen indien sprake is van een relatief achterblijvende zwarte arbeids-
produktiviteitsstijging enerzijds en een gestage preferentieverschuiving in de
richting van zwarte goederen en zwarte arbeid anderzijds. Daarbij wordt
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onderzocht in hceverre deze exogene ontwikkelingen kunnen worden aange-
merkt als strukturele oorzaken van de grcei die de zwarte sektor alom wordt
geacht door te maken. Verder komt in dit hoofdstuk de invlced die het be-
staan van de zwarte sektor kan hebben op de evenwichtige ontwikkeling van
de formele ekonomie aan de orde. Het vierde hoofdstuk is vervolgens gewijd
aan een analyse van de overheidsinvlced op de zwarte gang van zaken. De
nadruk ligt daarbij op de invlced die de zwarte sektor mag worden geacht te
ondervinden van een drietal vormen van overheidsbeleid, te weten een direk-
te respektievelijk een indirekte belastingverhoging voor de gezinnen en een
aanscherping van het fraudebeleid. Om deze problematiek geïsoleerd van al-
lerlei gerelateerde kwesties te kunnen analyseren wordt gebruik gemaakt van
een partieel model van de zwarte sektor, waarin wordt geabstraheerd van de
endogene invlced van de formele gang van zaken op de zwarte bedrijvigheid.
De invlced van de zwarte sektor op de formele ontwikkeling is het onderwerp
van hoofdstuk 5. Ook op die plaats worden de voor de gencemde vraagstel-
ling relevante verbanden van de overige relaties afgezonderd ten einde de
bedoelde kwestie zo duidelijk mogelijk uit de verf te dcen komen. Hoofdstuk
6 is vervolgens gewijd aan een exercitie met een meer kompleet makro-ekono-
misch model waa,rin de interdependenties waaraan in de hoofdstukken 4 en 5
wordt voorbijgegaan wèl uitdrukkelijk aanwezig zijn. Daarbij wordt tevens
getracht een plausibele invulling te geven aan de voorkomende modelkoëf-
ficiënten ten einde de in de voorafgaande hoofdstukken ontstane kasuïstiek
enigszins in te dammen en voorzichtige uitspraken mogelijk te maken over
de waarschijnlijkheid waarmee bepaalde verbanden tussen de formele en de
zwarte sektor mogen worden verwacht. Uiteraard treft men op die plaats
ook een onzekerheidsanalyse aan. In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste
bevindingen van deze studie nog eens op een rij gezet en geëvalueerd.



2 Een mikro-ekonomische analyse
van de zwarte sektor

2.1 Inleiding
Hcewel - getuige de geformuleerde probleemstelling - het zwaartepunt

van de onderhavige studie op het niveau van de makro-ekonomie ligt, menen
we ons allereerst te mceten koncentreren op de gedragingen van individuele
subjekten ten aanzien van de zwarte sektor van de ekonomie. Naar onze
smaak hangt namelijk de plausibiliteit van veronderstelde makro-ekonomi-
sche relaties in het algemeen voor een belangrijk deel af van de mate waar-
in dergelijke verbanden mikro-ekonomisch gefundeerd kunnen worden. Een
makro-ekonomische probleemformulering dient onzes inziens dus bij voor-
keur te worden voorafgegaan door een analyse op mikro-niveau. Hiermee
is echter slechts één zijde van de medaille belicht. Evenzeer geldt dat een
mikro-ekonomische analyse nooit een dcel op zich kan zijn, doch noodzake-
lijkerwijze gevolgd zal mceten worden door een analyse op makro-niveau.
De mikro-ekonomie dcet immers slechts uitspraken over partiële samenhan-
gen. De uiteindelijke ekonomische verbanden komen daarentegen pas in de
makro-theorie tot uitdukking, waar de strukturele relaties die uit de mikro-
ekonomie kunnen worden afgeleid geïntegreerd worden onderzocht, dat wil
zeggen met inachtneming van hun interdependenties op geaggregeerd niveau.

Bij de konstatering dat de mikro- en de makro-theorie zonder elkaar niet
volledig tot hun recht komen, dient zich vrijwel onmiddellijk de vraag aan
in welke mate de beide theorieën ook daadwerkelijk op elkaar aansluiten.
Duidelijk is dat een exakte aggregatie van mikro- naar makro-relaties al
snel aanleiding geeft tot onoverkomelijke komplikaties indien men rekening
tracht te houden met de diversiteit die bestaat onder individuele subjek-
ten. Het is met het oog hierop dan ook niet ongebruikelijk om uit te gaan
van het bestaan van het zogencemde representatieve subjekt (casu quo de
representatieve gezinshuishouding). Hiermee omzeilt men immers de ge-
hele aggregatieproblematiek. Ook hieronder zal deze handelswijze gevolgd
worden. Men kan zich afvragen in hceverre een mikro-ekonomische onder-
bouwing hierdoor aan belang inboet. Onze mening ter zake is dat geen
reden bestaat voor overmatige scepsis. Men mcet namelijk een onderscheid
maken tussen het kwantitatieve respektievelijk het kwalitatieve aspekt van
de zaak. Nu is het inderdaad vrijwel uitgesloten dat, kwantitatief gezien,
een exakte koppeling tussen de mikro- en de makro-ekonomische analyse tot
stand komt. Echter, de mikro-ekonomie biedt onzes inziens zelf ook al zeer
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schaarse aanknopingspunten tot precieze kwantificering, zodat men om deze
beperking niet zozeer hceft te treuren. Van meer belang is echter het kwa-
litatieve aspekt. En wat dat betreft kan volgens ons de mikro-ekonomische
analyse de makro-ekonomie, ondanks alle aggregatieproblemen, wel dege-
lijk diensten bewijzen. Het is immers aannemelijk dat, kwalitatief gezien,
getraceerde mikro-ekonomische samenhangen tot op grote hoogte indikatief
zijn voor de gedragsrelaties die men op makro-niveau mag verwachten. We
sluiten ons in dezen geheel aan bij bijvoorbeeld Kolnaar (1969, pagina 27).
Uiteraard dient men, zowel in de mikro- als in de makro-theorie, het globale
karakter van de geformuleerde relaties steeds duidelijk voor ogen te houden.

Het onderhavige hoofdstuk laat zien op welke wijze een aantal makro-rela-
ties met betrekking tot de zwarte sektor kan worden afgeleid, uitgaande van
bepaalde veronderstellingen ten aanzien van het gedrag van het representa-
tieve mikro-ekonomische subjekt. Om te beginnen worden in de paragrafen
2.2 en 2.3 achtereenvolgens het aanbod van en de vraag naar zwarte ar-
beid geanalyseerd. In paragraaf 2.4 besteden we vervolgens aandacht aan de
loon- en prijsvorming in de zwarte sektor. Paragraaf 2.5 biedt aansluitend
een evaluatie van de gepresenteerde theorie. Dit gebeurt aan de hand van
een vergelijking van onze methode en bevindingen met hetgeen geopperd
is in de relevante literatuur. In sommige gevallen kunnen we de bestaande
aanpak niet onderschrijven en biedt onze analyse hiervoor een alternatief,
terwijl in andere gevallen slechts sprake is van aksentverschillen casu quo
kleine aanvullingen. De hieronder te presenteren modelrelaties, waarnaar in
de navolgende hoofdstukken meer dan eens zal worden verwezen, vindt men
terug in de appendix bij dit hoofdstuk. Op die plaats treft men tevens een
symbolenlijst aan.

2.2 Het aanbod van zwarte arbeid
2.2.1 Inleiding

Een belangrijk ekonomisch vraagstuk betreft de allokatie van schaarse tijd
over de verschillende aanwendingsmogelijkheden. Met name binnen de theo-
rie van het individuele arbeidsaanbod speelt deze kwestie een centrale rol.
Deze analyse maakt deel uit van de theorie van het rationele konsumenten-
gedrag. Objekt van studie hierin is het gedrag van het ekonomische subjekt
dat tracht een zo hoog mogelijke mate van behceftenbevrediging te realise-
ren, gegeven zijn beperkte mogelijkheden daartce. Algemeen geformuleerd
komt een en ander neer op de vraag hce het onderzochte subjekt zijn bud-
gettaire ruimte zal verdelen over de onderscheiden (kategorieën) goederen
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waaraan hij nut ontleent, gegeven zijn persoonlijke voorkeuren en de rele-
vante prijsverhoudingen. De arbeidsaanbodtheorie legt daarbij logischerwijs
de nadruk op de implikaties van deze gedragshypothese voor het individuele
aanbod van arbeid. De standaardversie van deze theorie handelt over de
vraag hce nutsmaximerende subjekten de hun ter beschikking staande tijd
verdelen over de alternatieven arbeid (ter verkrijging van inkomen en daar-
mee materiële gcederen) en vrije tijd (op te vatten als een immaterieel gced),
gegeven hun preferenties, de hoogte van de reëel-beschikbare loonvoet en de
omvang van een eventueel arbeidsloos inkomen. Deze theorie, waamver een
zeer uitgebreide literatuur bestaat, zal in deze studie niet verder behandeld
worden. We voLstaan met de verwijzing naar een tweetal interessante werken
op dit gebied, te weten Perlman (1969) en Killingsworth (1983).

Op de standaard-arbeidsaanbodtheorie voortbouwend, zullen in de vol-
gende subsektie de determinanten geanalyseerd worden van het individuele
arbeidsaanbod in de zwarte en de formele sektor van de ekonomie, voorals-
nog uitgaande van de in de neoklassieke arbeidsaanbodtheorie gebruikelijke
veronderstelling dat geen sprake is van werkloosheid. Daarbij laten we ove-
rigens wel een andere veelal gemaakte aanname vallen, welke inhoudt dat
het verrichten van arbeid op zichzelf geen enkel (positief dan wel negatief )
nut genereert. Werken wordt in de standaardanalyse weliswaar gezien als
een onplezierige bezigheid, maar dit is enkel te wijten aan het verlies aan
vrije tijd dat ermee gepaard gaat. Nu is deze veronderstelling van relatief
gering belang indien men slechts één kategorie arbeid onderscheidt. Men kan
dan namelijk simpelweg het marginale nut van vrije tijd opvatten als zijnde
gekorrigeerd voor het grensnut van arbeid als zodanig. Men begrijpt echter
dat de bedoelde veronderstelling niet gced houdbaar is wanneer meerdere
soorten arbeid worden onderscheiden. Verschillende kategorieën arbeid -
in casu formele en zwarte arbeid - kunnen immers intrinsiek een uiteenlo-
pende invlced hebben op het welzijn van individuen. Hiermee wordt onder
2.2.2 dan ook expliciet rekening gehouden.

In subparagraaf 2.2.3 wordt een additionele determinant van zwartwerk
geïntroduceerd, te weten het optreden van werkloosheid in de formele sektor
van de ekonomie. Daarbij wordt overigens tevens rekening gehouden met de
mogelijkheid van werkloosheid in de zwarte sektor, hetgeen van invlced is
op het formele arbeidsaanbod. In subsektie 2.2.4 gaan we in op een specifiek
kenmerk van de zwarte sektor, namelijk de illegaliteit van de verrichte akti-
viteiten en het daarmee gepaaTd gaande risiko ontdekt en bestraft te worden.
Vervolgens wordt in subparagraaf 2.2.5 aandacht besteed aan de invlced van
een additionele vorm van rantscenering waarmee de subjekten gekonfron-
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teerd kunnen worden, te weten het bestaan van een starre arbeidstijd in de
formele sektor.

2.2.2 De basisanalyse van het arbeidsaanbod
in de twee sektoren

Zoals vermeld, gaan we uit van het bestaan van een representatief individu,
aangeduid met de index i. Dit subjekt wordt geacht zijn beschikbare tijd
T op dusdanige wijze te alloceren over de alternatieven formele arbeid ~;,
zwarte arbeid E;~ en vrije tijd e;,, dat zijn nutsindex u` maximaal is. De
nutsindexfunktie die we postuleren:

71~ - CY ybal ~~1 - Qá~a~ ~.~2 - e~~ ~~3~

met al ~ c~2 ~ cY3 - 1 en ~1 -}- ~2 - T, brengt een aantal belangrijke veron-
derstellingen ten aanzien van de preferenties van het representatieve subjekt
tot uitdrukking. Ten eerste wordt, zoals gebruikelijk, aangenomen dat deze
een positief nut toekent aan het verkrijgen van reëel-beschikbaar inkomen:

yb - e, w6 f~e~ w6~ ~

waarin wb en wb~ de reëel-beschikbare loonvcet in de formele respektieve-
lijk de zwarte sektor voorstellen. De interpretatie van de laatstgencemde
grootheid komt in subparagraaf 2.2.4 aan de orde. Met dit inkomen kunnen
allerhande goederen worden aangeschaft die bijdragen aan de behoeftenbe-
vrediging van het individu, daaronder eventueel ook rekenend de goederen
die in de tcekomst kunnen worden gekonsumeerd indien hij een deel van zijn
huidige inkomen spaart. Hierbij gaan we er vooralsnog van uit dat de relatie-
ve prijzen van de bedoelde gcederen konstant zijn, zodat we deze goederen
- op grond van het composite commodity theorem van J.R. Hicks - niet
alle ten tonele hceven te vceren, doch kunnen volstaan met het opnemen
van het reëel-beschikbare inkomen in de nutsindexfunktie. Zoals men ziet,
nemen we aan dat het subjekt geen arbeidsloos inkomen geniet.

De tweede veronderstelling die in de bovenstaande nutsindexfunktie op-
gesloten ligt houdt in dat zowel formele als zwarte arbeid door het subjekt
negatief gewaardeerd wordt, zij het niet noodzakelijkerwijze in dezelfde ma-
te. Dit mogelijke verschil in waardering kan worden beargumenteerd door
het negatieve nut van de beide kategorieën arbeid analytisch op te splitsen
in twee delen. Ten eerste vormt elk gewerkt uur een pro tanto verlies aan
- door het subjekt op prijs gestelde - vrije tijd:

Ë;, - T - 2; - e;s.
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Hierin onderscheiden de beide soorten arbeid zich uiteraard niet. Ten tweede
kan echter aan de verschillende kategorieën arbeid een uiteenlopend intrin-
siek nut worden toegekend, hetgeen afhankelijk is van de wijze waarop het
individu de desbetreffende aktiviteiten als zodanig waa,rdeert. Het ligt daar-
bij voor de hand dat het totale marginale nut van arbeid in de twee sektoren
- dat wil zeggen het verschil tussen het intrinsieke grensnut van de des-
betreffende aktiviteit en het nut van de opgeofferde vrije tijd - negatief
is.

Welke kategorie arbeid door het representatieve subjekt geprefereerd zal
worden is uiteraard niet op voorhand duidelijk. Aan de ene kant kan wel-
licht gesteld worden dat formele arbeid prettiger gevonden zal worden ten
gevolge van een zekere belastingmoraal en een - daarmee samenhangende
- grotere maatschappelijke waardering van formele arbeid casu quo een
mogelijke maatschappelijke afkeuring van participatie in de zwarte sektor.
Anderzijds heeft zwarte arbeid waarschijnlijk een meer ongedwongen karak-
ter dan arbeid in de formele sektor en kunnen individuen zich in de zwarte
sektor misschien beter ontplooien, uit hoofde waarvan juist zwarte arbeid
geprefereerd zou kunnen worden.

Nog enkele meer technische opmerkingen aangaande de nutsindexfunktie
zijn hier onzes inziens op hun plaats. De parameter a is een schaalkonstante.
Deze speelt geen rol bij de keuzes die het representatieve subjekt maakt. De
parameters al, a2 en a3 in de nutsindexrelatie zijn de zogenaamde relatieve
voorkeurparameters, waarbij de waarde van al aangeeft in welke mate het
subjekt het verkrijgen van inkomen waardeert, terwijl de waarden van a2
en a3 weerspiegelen hcezeer het verrichten van werk in de onderscheiden
sektoren - inklusief het hiermee gepaard gaande verlies aan vrije tijd - als
onprettig wordt ervaren. De parameters ~1 en ~2 geven samen de totaal-be-
schikbare tijd weer. Hiermee wordt het fysieke aantal uren per tijdseenheid
bedoeld, verminderd met enerzijds de tijd die min of ineer vastligt voor eten,
slapen en meer van dergelijke onontkoombare aktiviteiten en anderzijds een
zekere mate van `noodzakelijke vrije tijd', welke nodig is voor ontspanning,
sociale kontakten, etcetera. De totaal-beschikbare tijd is derhalve zodanig
gedefinieerd dat deze in zijn geheel verdeeld kan worden over de alternatie-
ven arbeid en vrije tijd. Verondersteld wordt daarbij dat het subjekt ten
aanzien van een bepaald deel van deze beschikbare tijd (in casu .~1) een af-
weging maakt tussen formele arbeid en vrije tijd, terwijl voor het overige
deel (~2) een afweging tussen zwarte arbeid en vrije tijd wordt gemaakt. Dit
houdt in dat de veronderstelde specifikatie van de nutsindexfunktie de moge-
lijkheid biedt expliciet tot uitdrukking te brengen dat subjekten a priori een
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maximum kunnen stellen ten aanzien van de arbeidstijd in de beide sekto-
ren. Dit is met name van belang met betrekking tot de zwarte sektor. Het is
immers niet waazschijnlijk dat individuen - zelfs al zouden zij op zich geen
duidelijke voorkeur hebben voor één bepaalde soort arbeid en zelfs indien de
reëel-beschikbare beloningsvoeten gelijk zouden zijn - hun arbeidsaanbod
gelijkelijk over de sektoren zouden verdelen. Meer voor hand ligt dat sprake
is van een subjektieve bovengrens ten aanzien van de tijd die aan zwarte ar-
beid besteed wordt. Ook dit zal waarschijnlijk samenhangen met de moraal
van de individuen en met de wijze waarop de samenleving aankijkt tegen
zwarte aktiviteiten. Daarbij speelt tevens een rol dat een marginale partici-
patie in de zwarte sektor wellicht wel maatschappelijk aanvaardbaar geacht
wordt, terwijl een zeer intensieve deelname als asociaal wordt bestempeld.

Ten slotte nog het volgende. We hanteren hier een Cobb-Douglas-rela-
tie. Een dergelijke funktie is restriktief te ncemen op het punt van de
substitutie-mogelijkheden tussen de verschillende argumenten. De substi-
tutie-elasticiteit ligt immers vast op één. Zoals bekend is de CES-funktie
iets algemener van aard omdat de bedoelde elasticiteit daarin verscheidene
waarden kan aannemen, zij het dat juist de waarde één moet worden uitge-
sloten. Wel kan worden bewezen dat de limiet van de CES-funktie waarbij
de substitutie-elasticiteit naar één tendeert, een Cobb-Douglas-relatie ople-
vert, indien althans wordt uitgegaan van homogeniteit van de eerste graad.
Het enige relevante verschil tussen de beide specifikaties is dan ook in de nu-
merieke waarde van de substitutie-elasticiteit gelegen. Daaraan kan worden
tcegevcegd dat de CES-nutsindexrelatie - juist door zijn wat algemenere
karakter - iets minder eenvoudig hanteerbaar is, zeker indien daarbij een
drietal argumenten wordt onderscheiden, zoals hier gebeurt. Uit dien hoofde
is een Cobb-Douglas-verband duidelijk te prefereren. De vraag is nu of het
voordeel van de relatieve eenvoud opweegt tegen het op voorhand uitsluiten
van alle waarden van de substitutie-elasticiteit ongelijk aan één. Het ant-
woord hierop zou uiteraard niet moeilijk te geven zijn indien zou blijken dat
de bedcelde elasticiteit in realiteit waarschijnlijk niet veel van de waarde één
zal afwijken. Dit nu lijkt inderdaad het geval te zijn.

Uit een groot aantal empirische studies op het gebied van het arbeidsaan-
bod komt namelijk naar voren dat de gevoeligheid van het arbeidsaanbod
(van met name mannelijke werknemers) voor reëel-beschikbare loonvcetmu-
taties op zijn hoogst zwak positief is. Met betrekking tot het geval waar-
in slechts één kategorie azbeid wordt onderscheiden, kan op simpele wijze
worden aangetoond dat een lage waarde voor de arbeidsaanbodelasticiteit
resulteert indien de substitutie-elasticiteit tussen vrije tijd en inkomen iets
groter is dan het aandeel van het beschikbaze arbeidsinkomen in het totale
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beschikbare inkomen van de onderzochte grcep subjekten. Stel bijvoorbeeld
dat de nutsindex van het representatieve subjekt wordt beschreven door de
volgende CES-relatie:

i o-1 0
2L~ - CY ~aó yb ' f (1 - a)o (T - eá)ool ] 0-1 ~

waarin de substitutie-elasticiteit tussen inkomen en vrije tijd wordt weerge-
geven door het symbool o. Stel verder dat het inkomen van het represen-
tatieve subjekt bestaat uit zijn arbeidsinkomen enerzijds en zijn arbeidsloze
inkomen ya anderzijds:

yb - Qa wb ~ ya.

Het streven naar nutsmaximering leidt nu, aangenomen dat geen sprake is
van rantscenering op de arbeidsmarkt, tot de volgende komparatief-statische
arbeidsaanbodrelatie:

~- Q- E 1- E
Qa - X~ E w6 - X~ E ya ~

De grceivoet van een variabele wordt in deze studie aangegeven door middel
van een punt boven het symbool. Bij de omzetting van relaties in absolute
grootheden in relaties in grceivceten worden tweede orde-efekten verwaar-
loosd ten einde lineariteit te bewerkstelligen.

In de bovenstaande vergelijking stelt E het aandeel van het reëel-beschik-
bare arbeidsinkomen in het totale reëel-beschikbare inkomen voor, terwijl X
staat voor de verhouding tussen de arbeidstijd en de genoten vrije tijd. Een
lage waarde van de reëel-beschikbare loonelasticiteit van het arbeidsaanbod
impliceert nu dat het substitutie-effekt van een mutatie in de reëel-beschik-
bare beloningsvcet van bijvoorbeeld één procent, dat Q~(X f E) bedraagt,
absoluut gezien iets groter dient te zijn dan het optredende inkomenseffekt,
dat gelijk is aan -E~(X f E). Dit houdt, zoals gezegd, tevens in dat de substi-
tutie-elasticiteit tussen inkomen en vrije tijd (o) iets groter zal mceten zijn
dan het aandeel dat het arbeidsinkomen heeft in het totale inkomen van het
representatieve individu (E). Gesteld dat dit aandeel in praktijk dicht tegen
één aanligt omdat het relatieve belang van arbeidsloos inkomen gering is,
zou de substitutie-elasticiteit in de bovenstaande nutsindexfunktie ongeveer
één of wellicht iets meer mceten bedragen ten einde een lichtelijk positieve
arbeidsaanbodelasticiteit op te leveren. Dit alles heeft echter, zoals gezegd,
betrekking op het geval waarin slechts één soort arbeid wordt onderscheiden.
In de onderhavige studie gaan we echter expliciet uit van het bestaan van een
tweetal kategorieën arbeid. In dat geval is niet alleen sprake van substitutie
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tussen inkomen en vrije tijd, maar tevens tussen de beide soorten arbeid.
De kombinatie van een substitutie-elasticiteit tussen inkomen en vrije tijd
van één en de afwezigheid van arbeidsloos inkomen zal er onder dergelijke
omstandigheden toe leiden dat een generieke loonmutatie het arbeidsaanbod
in de twee sektoren ongemceid laat. Daarentegen zal een verschuiving in de
sektorale beloningsstruktuur - door de substitutie tussen de onderscheiden
soorten arbeid - wel degelijk arbeidsaanbodreakties genereren. Met be-
trekking tot het formele arbeidsaanbod blijkt het desbetreffende effekt, zo
zullen we aan de hand van de cijfervoorbeelden in subparagraaf 2.2.6 nog
nader illustreren, lichtelijk positief te zijn. Wat dit betreft lijkt de door ons
te hanteren Cobb-Douglas-nutsindexrelatie dus zeker geen slechte keuze.

Maximering van de nutsindex impliceert dat het individu zijn arbeidsaan-
bod in de onderscheiden ekonomische sektoren zodanig zal vaststellen dat
aan de volgende eerste orde-voorwaarden voldaan is:

al a2 al a3
~ wb - ` a - 0 en i wb - ` n - 0.

y6 í`~ - G~ y6 z n2 - Lá:

Enige substitutie levert de volgende waarden voor het formele respektievelijk
het zwarte arbeidsaanbod op:

Q; - (1 - a2) ~1 - a2 ~2 wb~ en P;s - (1 - a3) ~2 - a3 ~1 wb .
wb ~b:

Uit deze relaties valt af te lezen dat niet bij elke relatieve beloningsstruk-
tuur sprake zal zijn van een interne oplossing, hetgeen begrijpelijk is. Indien
immers één van de beide beloningsvoeten relatief zeer hoog is, zal het re-
presentatieve subjekt zich alleen in de desbetreffende sektor aanbieden. Een
dergelijke situatie zullen we in deze analyse op voorh.and uitsluiten. Derhalve
leggen we de volgende voorwaarde op aan de beloningsverhouding:

a2 ~2 wb 1 - a3 ~z
1- a2 ~1 ~ wb: C a3 al ~

De richting waarin veranderingen in de sfeer van de preferenties respektieve-
lijk mutaties in de verhouding tussen de beloningsvoeten van invloed zijn op
het arbeidsaanbod in beide sektoren is intuïtief plausibel en behceft onzes in-
ziens derhalve geen verdere uiteenzetting. De komparatief-statische kenmer-
ken van het onderhavige modelletje kunnen eenvoudig uit de bovenstaande
arbeidsaanbodrelaties worden afgeleid. Dit levert - onder de gebruikelijke
veronderstelling dat de preferenties van het representatieve subjekt konstant
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zijn - een tweetal vergelijkingen op waarin de procentuele veranderingen in
het aanbod van arbeid in de beide sektoren worden gerelateerd aan de grcei-
vceten van de onderscheiden reëel-beschikbare beloningsvoeten:

a ~ w
(2-1) ~; - B i (wb - wbs) waarin 61 - z z bs ~ 0

(1 - a2) ~i w b - az ~s wb~
en

(2-2) ~' - B(w w waarin 9 a3 ~1 ~6,, - s bs - 6) s-(1 - a3) az wb~ - a3 ~1 wb
1 0.

Uit deze relaties kan worden afgelezen dat een proportionele mutatie in beide
loonvceten geen enkel effekt heeft op het arbeidsaanbodgedrag. Slechts een
wijziging in de beloningsstruktuur zal het subjekt ertoe brengen tot een her-
ziening van het aantal aangeboden arbeidsuren in de onderscheiden sektoren
over te gaan. Dit is het gevolg van de samenloop van een tweetal kenmerken
van het gepresenteerde analytische kader, te weten een substitutie-elasticiteit
van één - welke zoals vermeld inherent is aan de Cobb-Douglas-nutsindex-
funktie - en de afwezigheid van arbeidsloos inkomen. Hierop hebben we
zojuist reeds gewezen.

Daarnaast is nog van belang te konstateren dat uit (2-1) en (2-2) volgt dat
het zwarte arbeidsaanbod een stuk elastischer is dan het arbeidsaanbod in de
formele sektor (oftewe162 ~~ 91). Met behulp van de afgeleide aanbodrelaties
in absolute grootheden kunnen we namelijk schrijven:

9a e; wb 1 as ~; wb - aa ~;~ zUb~
BI - Qe~ wb~ ~ } a2 ~2 wb~ ~'

waarbij uiteraard zal gelden dat t'; wb ~~ e;~ wbs.

2.2.3 De invloed van werkloosheid
In de onderhavige subparagraaf wordt in de eerste plaats onderzocht hce

het eventueel optreden van formele en zwarte werkloosheid van invlced kan
zijn op het individuele arbeidsaanbod in de twee sektoren. Vervolgens wordt
het effekt van mutaties in de beide werkloosheidspercentages op het totale
arbeidsaanbod in de twee sektoren geanalyseerd, zoals dit volgt uit de aggre-
gatie van de afgeleide mikro-verbanden onder de veronderstelling dat sprake
is van een representatief individu. Van belang is dat we niet alleen de effek-
ten van werkloosheid op de formele arbeidsmarkt onderzceken, doch ook de
mogelijkheid openhouden dat rantscenering van het zwarte arbeidsaanbod
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plaatsvindt. Of een dergelijke rantsoenering ook in feite zal optreden hangt
nauw samen met de loonflexibiliteit in de zwarte sektor. Hierop komen we
in paragraaf 2.4 terug. De wijze waarop we de geschetste problematiek ana-
lyseren wijkt overigens sterk af van de methode die men in de literatuur
op het gebied van de mikro~konomische fundering van het zwarte arbeids-
aanbod pleegt te hanteren. We zullen hieraan op deze plaats geen verdere
aandacht besteden, onder verwijzing echter naar sektie 2.5, alwaar nader op
deze kwestie wordt ingegaan.

Onze aanpak is de volgende. Het representatieve subjekt wordt geacht
niet op voorhand ontmcedigd te worden door het optreden van werkloosheid
op één van de arbeidsmarkten respektievelijk op beide arbeidsmarkten, doch
zijn formele en zwarte arbeidsaanbod in eerste instantie vast te stellen kon-
form de hierboven afgeleide relaties. We zien in deze analyse af van mutaties
in de participatiegraad in de beide sektoren die worden veroorzaakt door
veranderingen in het desbetreffende werkloosheidspercentage. Een viertal
onderscheiden situaties kan zich nu aan het representatieve subjekt voor-
dcen: hij heeft in beide sektoren werk, hij heeft alleen een formele baan, hij
kan alleen zwart aan de slag ofwel hij is formeel en zwart werkloos. Indien
het subjekt zowel in de formele als in de zwarte sektor werk heeft, heeft
het optreden van een zekere makro-ekonomische werkloosheid op zijn gedrag
geen enkel effekt. De werkloosheid gaat aan dit subjekt voorbij. Er kun-
nen echter ook individuen zijn die wel een formele baan hebben, maar hun
zwarte arbeidsaanbod niet gehonoreerd zien. Met betrekking tot dergelij-
ke subjekten gaan we uit van een tweetal hypothesen, welke we kort uiteen
zullen zetten.

Ten eerste nemen we aan dat het formeel werkende individu dat in de
zwarte sektor niet aan de slag komt, de initieel vastgestelde tijdallokatie
voortdurend zal blijven nastreven, ook al is deze op het moment voor hem
niet realiseerbaar. Deze hypothese leidt er konkreet toe dat het in de zwarte
sektor werkloze individu geacht wordt zijn zwarte arbeidsaanbod in stand
te houden. Dit op grond van het feit dat zijn aanvankelijke tijdsindeling
het maximaal bereikbare nut genereert, waarnaar hij zal blijven streven.
Onze tweede hypothese is dat het subjekt - zolang hij geen zwart werk
vindt - zijn arbeidsaanbod in de formele sektor opnieuw zal vaststellen,
rekening houdend met de kondities die de huidige situatie met zich brengt.
Indien hij echter op enig tijdstip alsnog zwart werk vindt, zal hij zijn formele
aktiviteiten weer terugbrengen tot het initieel gewenste niveau.

Het formele arbeidsaanbod van het subjekt dat in de zwarte sektor geen
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werk vindt (ë; ) volgt nu uit de maximering van de nutsindex voor het geval
dat de zwarte azbeidstijd gelijk is aan nul:

i i al i~ az ae
u - ~ y6 (~1 - Pa ) ~2 ~

onder voorwaazde van de beloningsrelatie die geldt voor een dergelijk sub-
jekt:

,
y6 - Pa wb'

De volgende eerste orde-voorwaazde voor nutsmaximering bepaalt vervolgens
het formele arbeidsaanbodgedrag:

al aZ
wb- -0.

zJb .`1 - P','

Door middel van substitutie resulteert de volgende aanbodrelatie van formele
arbeid:

P; - al i11.
ai f az

Men ziet dat hierbij alleen de preferenties een rol spelen. De loonvoet dcet er
in dit geval dus niets toe, hetgeen overigens weer inherent is aan de kombina-
tie van een Cobb-Douglas-nutsindexfunktie en de afwezigheid van arbeids-
loos inkomen. Formeel werkenden die in de zwarte sektor werkloos zijn zullen
hun formele azbeidsaanbod - gegeven een konstante preferentiestruktuur -
dus steeds op hetzelfde niveau houden:

Pe - 0.

Zoals intuïtief reeds te verwachten is, kan worden aangetoond dat het
formele arbeidsaanbod van een subjekt dat geen zwarte azbeid kan verrichten
groter is dan dat van een individu dat wel aktief is in de zwarte sektor. De
formele konditie luidt als volgt:

(1 - a3) ~2 wy~ - a3 ~1 wb ~ O oftewel P;~ wb, ~ 0.

Hieraan is voldaan. Tot zover het aanbodgedrag van het in de zwazte sektor
werkloze subjekt op de formele arbeidsmazkt.

Het gedrag van subjekten die formeel werkloos zijn, doch wel zwarte akti-
viteiten ontplooien, kan op een overeenkomstige wijze geanalyseerd worden.
Een dergelijk individu wordt wederom geacht de initieel bepaalde tijdallo-
katie te zullen blijven nastreven, oftewel zijn arbeidsaanbod op de formele
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arbeidsmarkt in stand te houden. Daazbij is het uiteraard - evenals in
het geval waarin het subjekt formeel werk heeft, doch op de zwazte azbeids-
markt werkloos is - mogelijk dat de situatie waarin het subjekt zowel op
de formele als op de zwarte arbeidsmazkt werkzaam is door hem simpelweg
als prettiger wordt ervaren dan het geval waarin hij formeel werkloos is en
alleen in de zwarte sektor aan de slag kan. In dat geval hoopt het werkloze
individu dus door zijn formele arbeidsaanbod in stand te houden in een vol-
gende periode alsnog een formele baan te bemachtigen. Of deze redenering
opgaat hangt echter sterk af van de hoogte van de werkloosheidsuitkering
enerzijds en de tijd die het werkloze subjekt mcet besteden aan aktiviteiten
ter verkrijging van een uitkering, daartce met name rekenend het verplicht
solliciteren, anderzijds. Indien werklozen immers zouden kunnen rekenen op
een ruime uitkering, terwijl de vrije tijd die zij hiervoor mceten opofferen
gering is, zal een situatie van formele werkloosheid gekombineerd met een
aktieve pazticipatie in de zwarte sektor waarschijnlijk meer nut genereren
dan de situatie waarin men wel een formele baan heeft. Het is dus niet zo
dat het formeel werkloze subjekt dat wel in de zwarte sektor aktief is altijd
intrinsiek gemotiveerd zal zijn de initieel vastgestelde tijdallokatie te blijven
nastreven. Indien zulks niet het geval is, zullen we aannemen dat dit van
overheidswege zal worden afgedwongen doordat zij het recht van werklozen
op een uitkering afhankelijk stelt van het aantoonbaar aktief zceken naas
formeel werk.

Ook hier nemen we weer aan dat het subjekt - zolang hij formeel werkloos
is - zijn azbeidsaanbod in de zwarte sektor opnieuw zal vaststellen, gegeven
de kondities die werkloosheid in de formele sektor met zich brengt. Dit kan,
zoals hieronder wordt aangetoond, in principe zowel leiden tot een groter
als tot een geringer zwart arbeidsaanbod. Dit hangt enerzijds af van de
hoogte van de werkloosheidsuitkering in verhouding tot het inkomen dat met
formele arbeid verdiend kan worden. Anderzijds speelt hierbij de verhouding
tussen de reëel-beschikbare zwarte beloningsvoeten van formele werklozen en
formeel werkenden een rol. In subparagraaf 2.2.4 zal worden beargumenteerd
dat de reëel-beschikbare loonvoet voor zwartwerkende werklozen niet gelijk
behoeft te zijn aan die van zwartwerkers met een formele baan. Hoe dit alles
ook zij, aangenomen wordt dat de werkloze zijn zwarte azbeidsaanbod op
basis van zijn huidige situatie opnieuw vaststelt om vervolgens, indien hij
op een later tijdstip alsnog formeel werk vindt, zijn zwarte aktiviteiten weer
terug te brengen tot het aanvankelijk gewenste niveau.

Het zwarte arbeidsaanbod van formele werklozen (Q;~ ) volgt nu uit de
maximering van de nutsindex, onder voorwaarde van de beloningsrelatie die
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geldt voor deze grcep subjekten:

,t } e~ w~
y6 - yue a, 6, ~

waarin yub en wb~ achtereenvolgens de reëel-beschikbare werkloosheidsuitke-
ring en de reëel-beschikbare zwarte loonvoet die geldt voor formele werklozen
weergeven, alsmede onder de voorwaarde dat aan het verkrijgen van een uit-
kering verplichtingen zijn verbonden. Deze gaan enerzijds gepaard met een
verlies aan vrije tijd, terwijl de aktiviteiten als zodanig wellicht ook door het
subjekt als onprettig worden ervaren. Verondersteld wordt dat het negatieve
nut dat het representatieve individu aan de bedoelde aktiviteiten ontleent
vergelijkbaar is met het negatieve nut dat hij zou ervaren wanneer de formele
arbeidstijd gelijk zou zijn aan ~. Indien we deze aanname verwerken in de
gehanteerde nutsindexfunktie, verkrijgen we de volgende relatie:

- a y6~' (~1 - a)~' (.~2 - Q;~ )~8.

Men ziet dat de faktor (~1 -~)~~ in de nutsindexfunktie konstant is, zodat
sollicitatie- en aanverwante verplichtingen op geen enkele wijze een rol spe-
len in het azbeidsaanbodgedrag van het werkloze subjekt. Dit is een direkt
gevolg van de vorm van de veronderstelde nutsindexfunktie, waarin wordt
aangenomen dat het subjekt voor een zeker deel van de beschikbare tijd
(namelijk al ) een afweging maakt tussen formele arbeid en vrije tijd, terwijl
met betrekking tot het overige deel van de beschikbare tijd (.~2 ) de keuze
tussen zwarte arbeid en vrije tijd een rol speelt. Dit lijkt ons, zoals eerder
vermeld, een realistische aanname. Indien daarentegen zou zijn gekozen voor
een andere nutsindexrelatie, zou de bedoelde invloed wellicht wel aanwezig
zijn geweest. We mogen echter aannemen dat de tijd die werklozen kwijt zijn
aan verplichte aktiviteiten niet dusdanig lang is dat - ook indien we zouden
zijn uitgegaan van een dergelijke alternatieve specifikatie van de nutsindex-
funktie - van een substantiële invloed sprake zou zijn geweest. Bovendien
zou in het geval van een dergelijke alternatieve nutsindexfunktie van groter
belang zijn geweest dat het werkloze subjekt - doordat hij geen tijd kwijt
is aan formele azbeid - in verhouding tot een werkend individu juist ruim
in zijn vrije tijd zit. Hierop komen we straks in het kort terug.

De volgende eerste orde-voorwaazde voor nutsmaximering bepaalt nu het
azbeidsaanbodgedrag van formele werklozen met betrekking tot de zwarte
sektor:

al w' - a3 - 0.~ ~
yb b' i12 - ea:
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Door middel van substitutie resulteert al met al de volgende aanbodrelatie
van zwarte arbeid door formele werklozen:

~i~ -
ss

~1 ~ a3 ZJssb
2 -

~1 ~ ~3 41 ~ CYg 1D6~ .

De invloed van mutaties in respektievelijk de preferenties, de hoogte van de
werkloosheidsuitkering en de zwarte beloningsvoet is plausibel, en behoeft
dus geen nadere uitleg. Wel wijzen we er op dat van een positief aanbod
van zwarte arbeid door werklozen slechts sprake zal zijn indien de betrokken
reëel-beschikbare beloningsvcet voldcende groot is:

,~~ ) aa y~b
6, al ~2

Interessant is nu na te gaan onder welke omstandigheden het zwarte ar-
beidsaanbod van het representatieve subjekt groter is indien hij formeel
werkloos is dan wanneer hij een formele baan heeft. In het onderhavige
model is dat het geval indien de reëel-beschikbare uitkering die het sub-
jekt in een situatie van werkloosheid ontvangt lager is dan het inkomen dat
hij verdient indien hij formeel werk heeft, gekorrigeerd voor de verhouding
tussen de reëel-beschikbare zwarte beloningsvoet van formele werklozen en
individuen met een formele werkkring. Deze konditie luidt formeel:

~
wb,

yus C~(1 - a2) ~1 wb - a2 ~2 wb,~
wb:

oftewel yn, G e; tub wbs .
wb:

Deze voorwaarde laat zien dat - indien we even uitgaan van een gelijke
reëel-beschikbare zwarte loonvcet voor alle individuen (wb, - wbs ) - het
werkloze subjekt, ondanks het feit dat zijn totale vrije tijd groter is dan
deze geweest zou zijn indien hij een formele baan zou hebben gehad, zich
alleen dàn extra aanbiedt in de zwarte sektor indien de werkloosheidsuitke-
ring lager is dan het inkomen dat verdiend wordt door formeel te werken.
Dit is, zoals we hiervoor al aanstipten, een rechtstreeks gevolg van de speci-
fieke vorm van de gepostuleerde nutsindexfunktie, welke impliceeert dat het
representatieve subjekt een bepaald deel van zijn beschikbare tijd (~1) allo-
ceert over de alternatieven formele arbeid en vrije tijd, terwijl hij de rest van
zijn tijd (~Z) verdeelt over zwarte arbeid en vrije tijd. Bij deze, naar onze
opvatting realistische, modellering leidt extra vrije tijd ten gevolge van het
wegvallen van formele arbeid dus niet tot een toename van de voor zwarte
arbeid beschikbare tijd. Het is eenvoudig in te zien dat dit onder de ver-
onderstelling van een alternatieve nutsindexrelatie wel het geval zou kunnen
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zijn waardoor, ook in de - overigens niet zo voor de hand liggende - si-
tuatie dat de werkloosheidsuitkering gelijk is aan of zelfs hoger is dan het
inkomen dat men door middel van formele arbeid kan verwerven, sprake zou
kunnen zijn van een toename van het individuele zwarte arbeidsaanbod in-
dien het subjekt werkloos wordt. Een en ander uit hoofde van een toename
van de beschikbare tijd ten gevolge van het wegvallen van de formele arbeid.
In dat geval dient men uiteraard wel rekening te houden met de hierboven
gencemde verplichtingen die aa.n het verkrijgen van een uitkering zijn ver-
bonden (~), waardoor de toename van de beschikbare tijd weer enigermate
wordt beperkt.

Ter bepaling van de gedachten, zijn we hierboven uitgegaan van wb~ - wb~ .
Omdat we evenwel, zoals in subparagraaf 2.2.4 zal worden beargumenteerd,
van mening zijn dat de reëel-beschikbare zwarte beloningsvcet voor werk-
lozen zich waarschijnlijk onder het niveau va.n de dito beloningsvcet van
formeel werkenden zal bevinden, is de verhouding tussen het arbeidsaanbod
van deze grcepen subjekten - bij een werkloosheidsuitkering die geringer is
dan het formele arbeidsinkomen - in ons model niet op voorhand bepaald.

In procentuele mutaties luidt de aanbodrelatie van zwarte arbeid door
formele werklozen als volgt:

(2-3) ~;~ - 93 (wb~ - y„6) waarin B3 - al ~2 wbsyuea3 yub 1 0.

Men ziet dat werklozen hun arbeidsaanbod in de zwarte sektor slechts zul-
len aanpassen indien de grceivceten van respektievelijk de reëel-beschikbare
werkloosheidsuitkering en de reëel-beschikbare zwarte loonvcet uit elkaar
lopen. Aan dit specifieke feit ligt wederom ten grondslag dat de substitutie-
elasticiteit van de nutsfunktie gelijk is aan één, terwijl van het bestaan van
arbeidsloos inkomen wordt geabstraheerd. Tot zover het aanbodgedrag van
het werkloze subjekt op de zwarte arbeidsmarkt.

Een vierde grcep subjekten die we onderscheiden slaagt er op de formele
noch op de zwarte arbeidsmarkt in werk te vinden. Het ligt voor de hand
dat dergelijke individuen zich op de formele arbeidsmarkt hetzelfde zullen
gedragen als degenen die alleen zwart werkloos zijn, terwijl zij dezelfde hce-
veelheid zwarte arbeid zullen aanbieden als subjekten die alleen in de formele
sektor geen baan kunnen bemachtigen.

R.ekapitulerend geldt dus voor subjekten die in de zwarte sektor werkloos
zijn een alternatieve formele arbeidsaanbodrelatie:

Q; - al al zodat ~; - U,
ai f a2
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terwijl het formele arbeidsaanbod door de aktieve zwartwerkers beschreven
wordt door de in de vorige subparagraaf afgeleide relatie:

Ë; - (1 - a2) ~1 - a2 ~Z wb' zodat e; - B i (wb - w6 . ).
6

Analoog geldt voor subjekten die geen formele werkkring hebben een alter-
natieve zwarte arbeidsaanbodrelatie:

~á - al ~2 - a3 yu" zodat ee ~ - 83 (wbs - yub),
s ai f as ai f as wb~

terwijl voor werkenden in de formele sektor de desbetrefïende relatie uit de
vorige subparagraaf van kracht blijft:

~g~ - (1 - a3) .~2 - a3 ~1 wb zodat Qá~ - e2 (wbs - wb).
wb:

We wijzen er op dat, ondanks deze onderverdeling van de beroepsbevol-
king in verschillende kategorieën, nog steeds gesproken kan worden van het
representatieve subjekt. Immers, slechts de situatie waarin individuen zich
bevinden - hier betrekking hebbend op de arbeidsmarktpositie - kan uit-
eenlopen, maar niet de wijze waarop subjekten, gegeven de individuele om-
standigheden, handelen.

Van belang is nu na te gaan op welke wijze de onderscheiden werkloos-
heidspercentages van invlced zijn op het geaggregeerde sektorale arbeidsaan-
bod in de twee sektoren. Indien de beroepsbevolking bestaat uit n subjek-
ten, waarvan achtereenvolgens nu en nu~ individuen formeel respektievelijk
zwart werkloos zijn, kan het totale arbeidsaanbod in de twee sektoren als
volgt worden weergegeven:

,
Q, -(n - n„~ ) e; ~- n,,, ~; en

.,
Q,, -(n - nu) Q;~ f nu 2;s .

In procentuele mutaties kunnen we - na enkele bewerkingen en rekening
houdend met ~; - 0- de volgende relaties noteren:

(2-4) P, - n ~- ~Z - f~z (nus - n) f ( 1 - z~z) ~a en
1-pz

,
(2-5) P,s - n ~- 1 - ~ (n,~ - n) -~ (1 - ~i) ~á~ f ~ 2ás .
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Daarin stellen ~ en ~z het aandeel van achtereenvolgens formele werklozen in
het zwarte arbeidsaanbod en zwarte werklozen in het formele arbeidsaanbod
voor:

i' i'
~- n~ e's en z~i - nu' ~' .z-

ea, ~a

Verder worden het formele en het zwarte werkloosheidspercentage door ~
respektievelijk ~z weergegeven:

n s
f~ - ~ en ~a: - n .

Dit alles gezegd zijnde, kan nu gesteld worden dat de invlced van het zwar-
te werkloosheidspercentage op het formele arbeidsaanbod eenduidig positief
is. Dit ligt intuïtief reeds voor de hand aangezien mensen die geen zwart
werk vinden zich formeel meer aanbieden dan degenen die wel aktief zijn in
de zwarte sektor, hetgeen we hierboven hebben aangetoond. Mathematisch
komt dit overeen met ~z 1 ~z. Deze ongelijkheid houdt in dat het aandeel
dat zwarte werklozen hebben in het totale formele arbeidsaanbod groter is
dan het aandeel dat zij uitmaken van de beroepsbevolking. Anders gefor-
muleerd, biedt het individu dat in de zwarte sektor geen werk vindt meer
formele arbeid aan dan gemiddeld het geval is.

Eerder werd aangetoond dat - bij een reëel-beschikbare werkloosheidsuit-
kering die geringer is dan hetgeen het representatieve subjekt kan verdienen
door formeel te werken alsmede bij een relatief lage reëel-beschikbare zwarte
loonvcet van formele werklozen ten opzichte van formeel werkende individu-
en - niet op voorhand vaststaat of het zwarte arbeidsaanbod van formele
werklozen hoger is dan van mensen die formeel aktief zijn of andersom. De in-
vlced van het formele werkloosheidspercentage op het zwarte arbeidsaanbod
is hiervan uiteraard kruciaal afhankelijk. Indien de eerstbeschreven situa-
tie aktueel is, hetgeen in analogie met het bovenstaande overeenkomt met
z~ ~~, leidt een hoger werkloosheidspercentage in de formele sektor tot ex-
tra zwart arbeidsaanbod. In het andere geval is sprake van een tegengestelde
invlced. Een en ander ligt voor de hand.

2.2.4 De invloed van de pakkans in
de zwarte sektor

Aktiviteiten in de zwarte sektor worden gekenmerkt door hun illegale ka-
rakter. Hiermee gepaard gaat het risiko dat zwartwerkers lopen om door
de autoriteiten ontdekt te worden. Indien een dergelijke situatie zich daad-
werkelijk voordcet, zullen zij kunnen rekenen op een fors financieel nadeel.
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De wijze waarop de invlced hiervan in de literatuur pleegt te worden ge-
analyseerd, wordt in sektie 2.5 besproken. In de onderhavige subparagraaf
zal daarentegen een andere - in uitwerking veel eenvoudigere - methode
worden gevolgd, die overigens leidt tot gelijkgerichte konklusies.

We introduceerden hierboven de reëel-beschikbare loonvceten in de beide
sektoren wb, wb~ en wb~ , alsmede de reëel-beschikbare werkloosheidsuitkering
yu,. De betekenis van van het adjektief `beschikbaar' spreekt met betrekking
tot de formele sektor voor zich:

wb-w(1-tr) en ynb - yu (1 - t~),

waarin w, y„ en t~ respektievelijk de primaire reële loonvoet in de formele
sektor, de primaire reële werkloosheidsuitkering en de loonbelastingvcet -
inklusief sociale premies - weergeven. Zoals men ziet, wordt aangenomen
dat uitkeringsgerechtigden onder hetzelfde belastingregime vallen als werk-
nemers in de formele sektor. In procentuele mutaties luiden de bovenstaande
relaties als volgt:

(2-6) t
wb - w - ~ t~ en

1-tt

tr
yub - yu - t~.

1-tl

Dit alles is evident. Het begrip `reëel-beschikbare zwarte loonvoet' be-
hceft echter enige verduidelijking, gegeven het feit dat de participanten in
de zwarte sektor zich nu juist trachten te onttrekken aan de verplichte af-
drachten aan de overheid. We definiëren deze grootheid als de reële be-
loningsvcet die het subjekt in de zwarte sektor verkrijgt, na aftrek van een
zekere risikopremie die hij verlangt ten gevolge van het aan deelname in deze
sektor inherente inkomensrisiko. Aangezien dit inkomensrisiko voor formeel
werkenden van een geheel andere orde is dan voor individuen die formeel
werkloos zijn, dient - ook indien we veronderstellen dat werklozen primair
dezelfde zwarte beloningsvcet kennen als werkenden - een onderscheid te
worden gemaakt tussen de reëel-beschikbare beloningsvcet van deze twee
grcepen zwartwerkers.

De bedoelde risikopremie wordt, zo veronderstellen we, voor zowel het
werkende als het werkloze subjekt vastgesteld als het produkt van enerzijds
de kans die hij denkt te hebben om gepakt te worden en anderzijds de in
dat geval af te dragen geldsom. Het ligt daarbij voor de hand aan te nemen
dat zowel de pakkans als het financiële nadeel van het gepakt worden voor
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de werkloze zwartwerker groter is dan voor zwartwerkers met een formele
werkkring. Het grotere risiko om gepakt te worden is daarbij voornamelijk
toe te schrijven aan het feit dat de sociale kontrole veel sterker zal zijn voor
zwartwerkende werklozen die - zo menen velen - ten onrechte `profiteren'
van de sociale voorzieningen, dan voor mensen die naast hun formele baan in
de avonduren een en ander zwart bijverdienen. Indien de zwarte aktiviteiten
eenmaal door de autoriteiten ontdekt zijn, zal dit voor werkloze individuen
bovendien een grotere financiële klap betekenen dan voor werkenden. Deze
laatsten zullen, zo nemen we aan, in de bedoelde situatie ten eerste gekon-
fronteerd worden met een navordering van de ontdoken belasting, terwijl
tevens een boete zal worden opgelegd, wellce in onze analyse geacht wordt
op lineaire wijze gerelateerd te zijn aan het bedrag waarvoor het betrokken
individu de belastingdienst heeft benadeeld. Zwartwerkde werklozen ont-
duiken daarentegen niet alleen de belasting; zij plegen daarenboven - en
primair - uitkeringsfraude. Indien werklozen in de formele sektor bijverdie-
nen, worden zij op hun uitkering gekort, waardoor de marginale druk voor
werklozen zich op een hoger peil bevindt dan voor mensen met een forme-
le baan. Hetzelfde geldt daardoor voor de mate van ontduiking waaraan zij
zich schuldig maken indien zij zich begeven in de zwarte sektor, alsmede der-
halve voor het bedrag dat zij zullen mceten afstaan indien deze aktiviteiten
ontdekt worden.

A1 met al kunnen we de reëel-beschikbare zwarte loonvcet van formeel
werkenden respektievelijk formele werklozen als volgt definiëren:

wbs - wx (1 - T t~) en wb~ - wz (1 - T ~ t'~).

Hierin stelt wz de primaire reële loonvcet in de zwarte sektor voor, welke
wordt geacht onafhankelijk te zijn van de vraag of een bepaalde zwartwerker
al dan niet een formele werkkring heeft. Het fraudebeleid van de overheid
ten aanzien van werkenden en werklozen - dat wil zeggen het beleid ter
bestrijding van belasting- respektievelijk uitkeringsfraude - komt tot uit-
drukking in de variabelen T en T'. Het fraudebeleid bestaat hierbij uit een
tweetal elementen, te weten de pakkans (Tl en Tl ) en de boetefraktie waar-
mee het bedrag waarvoor men de overheid benadeelt wordt opgehoogd indien
de desbetreffende aktiviteiten ontdekt worden (TZ en T2):

T - Tl (1 -}- Ty ) eII T~ - Tl (1 -}- TZ ).

Met betrekking tot de pakkans van de beide kategorieën zwartwerkers merken
we nog het volgende op. We beschouwen deze, zoals opgemerkt, als een
onderdeel van het fraudebeleid van de overheid. Strikt genomen is voor de
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vaststelling van de risikopremie echter de perceptie die het individu heeft
ten aanzien van het risiko om ontdekt te worden van belang, zijnde een
subjektieve grootheid. We nemen evenwel aan dat deze subjektieve kans niet
zal afwijken van de objektieve kans, hetgeen naar onze smaak bij benadering
ook voor de hand ligt. Tot slot representeert tl de marginale druk waarmee
werklozen gekonfronteerd worden indien zij bijverdiensten hebben, waarbij
enerzijds het percentage waarmee in dergelijke gevallen op de uitkering wordt
gekort en anderzijds de marginale belasting- en premiedruk een rol speelt.
Zoals gezegd, is het aannemelijk dat T' 1 T en t~ 1 tl. In het onderstaande
zullen we bovendien steeds veronderstellen dat T' - T en i~ - t~, zodat de
procentuele mutaties in de beide reëel-beschikbare zwarte beloningsvoeten
als volgt geformuleerd kunnen worden:

(2-8)

(2-9)

wós - wZ - T tl (T f tl) en
1-Tt~

~ T ~ ttwbs - wz - (T f tt).
1 - T' t~

In de hierboven afgeleide individuele azbeidsaanbodrelaties (2-1)-(2-3)
speelt de procentuele mutatie in enerzijds de sektorale reëel-beschikbare be-
loningsverhouding voor werkenden en anderzijds de verhouding tussen de
reëel-beschikbare zwarte loonvcet voor werklozen en de reëel-beschikbare
werkloosheidsuitkering een kruciale rol. Deze termen kunnen we op grond
van de vergelijkingen (2-6)-(2-9) als volgt opschrijven:

t( T t( T t(

wb~-w6-(~wz-w)-f-(1-t1-1-Ttl~tl-l-TtlT
en

wb~ - yu, -(wz - yu ) f(1 t~ t- 1 TI T~ ~~ ~ t~ - 1 TI Tl ~~ T.
l t [

Deze relaties spreken grotendeels voor zich. Enige nadere aandacht verdient
echter de invlced die een belastingdrukmutatie via deze relaties heeft op
het arbeidsaanbod in de onderscheiden sektoren. Men ziet dat een stijging
van de loonbelastingvcet ceteris paribus gepaard zal gaan met een toename
van de voor werkenden relevante reëel-beschikbare beloningsverhouding tus-
sen de zwarte en de formele sektor indien in de uitgangssituatie geldt dat de
risikopremie die formeel werkenden per zwart verdiende gulden verlangen ge-
ringer is dan het belastingbedrag dat zij per formeel verdiende gulden dienen
af te staan, oftewel indien T G 1. Dit houdt in dat een hogere belastingdruk
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onder dergelijke omstandigheden ceteris paribus zorgt voor een toename van
het zwarte arbeidsaanbod door mensen met een formele werkkring alsmede
met afname van het formele arbeidsaanbod. In het omgekeerde - intuïtief
veel minder realistische geval- blijkt een stijgende loonbelastingdruk cete-
ris paribus juist tot een afname van de participatie in de zwarte sektor te
leiden, terwijl het formele arbeidsaanbod hierdoor toeneemt.

Van een dergelijke kasuïstiek is sprake omdat een hogere belastingdruk
enerzijds zwarte arbeid naar verhouding aantrekkelijker maakt doordat men
aan formele arbeid minder overhoudt in reëel-beschikbare termen, terwijl
hierdoor anderzijds de mate waarin men de belasting ontduikt door zwarte
arbeid te verrichten tceneemt, waardoor ook het inkomensrisiko dat hieraan
verbonden is groter wordt. De mate waarin de overheid zich in de uitgangs-
situatie inspant om de zwarte sektor terug te dringen en de effektiviteit van
dit beleid zijn dan van belang voor de vraag welk van de gencemde effekten
op de reëel-beschikbare sektorale beloningsverhouding domineert. Voor het
zwarte arbeidsaanbod door werklozen geldt een analoog verband. Dit zal
naar aanleiding van een direkte belastingdrukstijging ceteris paribus tcene-
men indien T' tl~tc G 1, terwijl in het tegenovergestelde geval een omgekeerde
aanbodreaktie te verwachten is. In praktijk lijkt de pakkans die zwartwer-
kers lopen zeer gering te zijn. Dit geldt zeker voor formeel werkenden, maar
ook - zij het in mindere mate - voor uitkeringsgerechtigden. Een toename
van het direkte belastingtarief zal dus ceteris paribus vrijwel zeker een stij-
ging van het zwarte arbeidsaanbod veroorzaken, waarbij overigens de ceteris
paribus-klausule beslist niet onbelangrijk is. Dit punt komt in hoofdstuk 4,
alwaar de invlced van de overheid op de gang van zaken in de zwarte sektor
geanalyseerd wordt, uitgebreid aan de orde.

2.2.5 Een standaardarbeidstijd in de
formele sektor

De hierboven afgeleide arbeidsaanbodrelaties zijn uiteraard alleen relevant
indien individuele subjekten hun arbeidstijd in zowel de formele als de zwarte
sektor zelf kunnen bepalen. Nu mogen de subjekten inderdaad geacht worden
een grote keuzevrijheid te bezitten ten aanzien van het aantal uren dat zij in
de zwarte sektor aktief zijn, maar in realiteit lijkt dit voor een groot aantal
werknemers in de formele sektor niet het geval te zijn. Zij worden veelal
gekonfronteerd met een vaste - wettelijk, konventioneel of kontraktueel be-
paalde - arbeidstijd, waardoor hun arbeidsaanbodbeslissing degenereert tot
de vraag of inen al dan niet bereid is een formele standaardbaan te aanvaar-
den. Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat wij de vraag of de aanname
van een flexibele formele arbeidstijd eigenlijk wel realistisch gencemd kan
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worden, eenduidig negatief beantwoorden. Op de kortere termijn lijkt ons
de veronderstelling van een gegeven arbeidstijd voor de meeste werknemers
in de formele sektor inderdaad een betere benadering van de werkelijkheid
te zijn dan de aanname van een flexibele formele arbeidstijd. Op de wat
langere termijn is naar onze smaak evenwel het tegenovergestelde te verde-
digen. Wijzigingen in de preferenties van de subjekten zullen op den duur
toch kunnen leiden tot veranderingen in de institutionele kondities, zo komt
ons voor. We sluiten ons wat dit betreft aan bij onder anderen Lindbeck
(1981).

We nemen in de onderhavige subparagraaf in ieder geval aan dat sprake
is van een situatie waarin de formele arbeidstijd voor de individuen vastligt.
Evenals hierboven gaan we er daarbij van uit dat het representatieve subjekt
zijn arbeid in beide sektoren aanbiedt, zodat geldt dat E; - P; -.~' en
~, - n C;, indien het aantal gewerkte uren per tijdseenheid in de formele
sektor vastligt op ~'. Zodcende dienen de relaties (2-1) en (2-4) in het geval
van een vaste formele arbeidstijd vervangen te worden door de volgende
vergelijkingen:

(2-1') ~; - ~' en

(2-4') es - h f Qá.

Aan mutaties in de formele participatiegraad gaan we al met al weer voorbij.
Onze analyse richt zich in het resterende deel van deze paragraaf dan ook
volledig op het arbeidsaanbod in de zwarte sektor. Een alternatieve wijze
van modellering, waarbij wel expliciet aandacht wordt geschonken aan het
aspekt van mogelijke mutaties in de participatiegraad, wordt in paragraaf 2.5
besproken in het kader van de vergelijking va.n onze analyse met de relevante
literatuur. We wijzen er voor alle duidelijkheid op dat de onderstaande af-
leidingen slechts betrekkingen hebben op zwartwerkers die een formele baan
hebben. Voor zwartwerkende werklozen is de arbeidstijd in de formele sektor
immers niet van belang.

Het representatieve subjekt tracht wederom zijn nutsindex te maximeren,
welke in het onderhavige geval als volgt kan worden weergegeven:

u` - a yb~l (i11 - ~1')a~ (.~Z - ~á~ )~e.

De beloningsrelatie luidt in het geval van een vaste formele arbeidstijd als
volgt:

y6 - ~~ wb } Pa, wb: ~
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De relevante eerste orde-voorwaarde voor een maximale nutsindex is nu:

al w - a3 - 0.i b:
yb i12 - ~s:

29

Door middel van enige substitutie kan de volgende uitdrukking voor het
zwarte arbeidsaanbod worden gevonden:

Q` - al ~ ~3 ~' wb .eZ - 2 -
al ~ CY3 ~1 ~ ~3 wbs

De richting van de invlced die de verschillende faktoren blijkens deze relatie
hebben op het arbeidsaanbod in de zwarte sektor is eenvoudig te berede-
neren. We kunnen de verdere interpretatie hiervan derhalve aan de lezer
overlaten.

Het representatieve subjekt zal zich slechts op de zwarte arbeidsmarkt
aandienen indien de beloningsverhouding aan de volgende konditie voldcet:

wb:

zub

~3 ~~
~ - -.

a1 i12

We zullen aannemen dat dit het geval is. De komparatief-statische versie
van de aanbodrelatie van zwarte arbeid door formeel werkenden luidt dan:

(2-2') P;s - 94 (wb, - ~' - wb) waarin Bq - a3 ~, wb ~ 0.
al i1y wb~ -~3 í~' wb

In het geval dat in de formele sektor de arbeidstijd voor het individu vastligt
vervangt relatie (2-2') vergelijking (2-2).

2.2.6 Enkele cijfervoorbeelden
Ter illustratie van de hierboven gepresenteerde theoretische verbanden, is

in deze subparagraaf een aantal cijfervoorbeelden opgenomen. Bij de sa-
menstellingen van deze voorbeelden is gebruik gemaakt van de methode der
kalibratie. In het onderhavige geval houdt deze aanpak in dat de kwanti-
tatieve aannamen ten aanzien van de preferenties van het representatieve
subjekt op dusdanige wijze tot stand zijn gekomen dat diens arbeidsaanbod
in de twee sektoren een vooraf gekozen waarde aanneemt. Daarbij kan het
volgende worden opgemerkt. In tabel2-l, welke een vijftal mogelijk cijferma-
tige invullingen van het model weergeeft, is sprake van `vemnderstellingen'
en `resultaten'. Hierbij wordt gedceld op de data en de uitkomsten van het
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Tabel 2-1: Enkele cijfervoorbeelden met betrekking
tot het arbeidsaa,nbod in de twee sektoren.

Veronderstellingen

1 2 3 4 5
al ... 0.54 0.71 0.55 0.55 0.55

az ... 0.30 0.08 0.43 0.43 0.16

a3 ... 0.16 0.21 0.01 0.02 0.29

J11 ~~z ~ 4.44 3.08 15.70 15.44 2.09

T - 80.00 60.00 80.00 80.00 80.00
ws - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

y„b - 19.20 19.20 19.20 16.00 19.20

wb~ - 0.7~ 0.7~ 0.75 0.7~ 0.7~

wé~ - 0.60 0.60 0.75 0.60 0.60

~ - 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
p: - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R.esultaten

1 2 3 4 5
le~n - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
lés - 3.8~ 3.8~ 3.8~ 3.8~ 5.75

l;~ - 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00
L,, ~n - 3.84 3.84 3.84 3.84 5.76

B1 ,., 0.14 0.04 0.06 0.06 0.13
Ba ~. 2.22 2.03 0.23 0.25 2.21
83 .., 1.83 1.83 0.17 0.18 1.83

B4 ,., 1.96 1.96 0.22 0.23 1.96

~, - 0.041~ 0.041~ 0.041~ 0.041~ 0.041~

~i: - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

arbeidsaanbodproces. In het kader van de kalibratie-methode is de waarde
van sommige variabelen, zoals men be~rijpt, echter juist een veronderstelling
in plaats van een resultaat (e,~n, P;~, e;~, P,,~n, ~i en ~Z) en omgekeerd (al,
a2, a3 en ~1~~2).

Het in de tabel vermelde arbeidsaanbod in de onderscheiden sektoren
wordt, evenals de totaal-beschikbare tijd, geacht te luiden in uren per week.
De beloningsvceten gelden vervolgens voor één gewerkt uur, terwijl de werk-
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loosheidsuitkering het wekelijkse bedrag weergeeft. Uiteraard zouden we
zonder mceite de schaal kunnen verleggen van week- naar bijvoorbeeld jaar-
basis respektievelijk als tijdseenheid het arbeidsjaar kunnen hanteren. Dit
laatste zal later in deze studie ook gebeuren. Op deze plaats lijkt het aantal
uren per week echter het meest illustratief. Van deze keuze gaat geen enkele
invlced uit op de in de tabel vermelde verhoudingsgetallen en elasticiteiten.

Men ziet dat in alle vermelde voorbeelden sprake is van een gemiddeld for-
meel arbeidsaanbod van 40 uren per week. Aangezien steeds wordt veronder-
steld dat geen sprake is van onevenwichtigheden op de zwarte arbeidsmarkt,
wordt niet gesproken van formeel arbeidsaanbod door zwarte werklozen. Het
gemiddelde formele arbeidsaanbod is derhalve gelijke aan het arbeidsaanbod
van het representatieve individu. Daarnaast is in alle voorbeelden aangeno-
men dat, in het geval dat de formele arbeidstijd star gencemd kan worden,
deze standaardtijd overeenkomt met de voor de individuen optimale arbeids-
tijd. Indien bovendien in de beschouwing wordt betrokken dat het werkloos-
heidspercentage in de formele sektor steeds wordt geacht zich steeds op het
vrij lage niveau van 4~o te bevinden, kan worden gesteld dat de cijferopstel-
lingen alle refereren aan een min of ineer evenwichtige situatie.

In het eerste voorbeeld is sprake van een gemiddeld zwart arbeidsaanbod
van 3.84, hetgeen inhoudt dat het gemiddelde zwarte arbeidsaanbod 9.6qo
bedraagt van het gemiddelde arbeidsaanbod in de formele sektor. Uitgaande
van het reeds gencemde formele werkloosheidspercentage van 4qo, impliceert
dit dat de werkgelegenheid in de zwarte sektor - welke ex hypothesi gelijk
is aan het arbeidsaanbod in deze sektor - 10~o bedraagt van de formele
werkgelegenheid. Daarbij bieden formele werklozen zich iets meer zwart aan
dan mensen met een formele werkkring. Dit verschil in zwart arbeidsaanbod
tussen degenen die geen formele baan kunnen vinden en degenen die wel in
de formele sektor werkzaam zijn wordt, zoals eerder uiteen is gezet, positief
beïnvloed door de verhouding tussen het uitkeringsbedrag en het formele
looninkomen dat men kan verdienen, terwijl de relatief lage reëel-beschikba-
re beloningsvcet van werkloze zwartwerkers hierop juist weer een negatieve
invlced uitoefent. In het onderhavige voorbeeld domineert blijkbaar het
eerstgencemde effekt in lichte mate.

De formele reëel-beschikbare loonvcet wordt geacht 0.6 te bedragen, het-
geen het resultaat is van een primaire reële loonvcet van 1 en een loonbe-
lastingdruk van 0.4. Uitgaande van een werkweek van 40 uren, verdient het
werkende subjekt dus een formeel weekinkomen van 24. De wekelijkse werk-
loosheidsuitkering bedraagt 19.2, oftewel 80~1o van het gencemde looninko-
men. De reëel-beschikbare beloningsvoet van zwartwerkers met een formele
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baan en die van werkloze zwartwerkers bedragen achtereenvolgens 0.7~ en
0.6. Indien we in dit verband aannemen dat de primaire zwarte belonings-
voet 0.75 bedraagt, is dus sprake van een risikopremie voor de twee grcepen
zwartwerkers ter waarde van 0.01~ respektievelijk 0.15. Voor werkloze zwart-
werkers is deze dus 9 maal zo hoog verondersteld als voor formeel werkenden
die zich in de zwarte sektor begeven. Gegeven de formele belastingdruk geldt
dan voor zwartwerkers met een formele baan dat het produkt van de pakkans
enerzijds en één plus de boetefraktie anderzijds (T) uitkomt op 0.0~. Indien
we er verder van uitgaan dat de marginale druk op het uitkeringsinkomen
90qo is, geldt voor werkloze een 4 maal zo hoog risiko (T '), te weten 0.2~.

Gegeven de veronderstelde beloningsstruktuur en er van uitgaande dat
de in totaal voor arbeid en vrije tijd beschikbare tijd 80 uren bedraagt,
impliceert het weergegeven arbeidsaanbod in de twee sektoren dat sprake is
van de in de tabel vermelde preferentiestruktuur, waarbij het representatieve
subjekt een bij benadering even grote relatieve voorkeur voor het verwerven
van inkomen als voor vrije tijd aan de dag legt (al : a2 ~- a3). Daarbij
wordt zwarte arbeid intrinsiek geprefereerd boven formele arbeid (a3 C a2),
terwijl daarentegen de voor arbeid in de formele sektor beschikbare tijd veel
langer is dan de tijd die het subjekt maximaal aan zwarte aktiviteiten wil
besteden (~1 ~~2 11 1).

Verder kan uit de tabel worden afgelezen dat het formele arbeidsaanbod
veel minder elastisch is dan het arbeidsaanbod in de zwarte sektor (91 C~
92i B3, 64). Hierop werd in het voorgaande reeds gewezen. Daarbij blijken
werkloze zwartwerkers een wat minder loongevcelig gedrag aan de dag te
leggen dan zwartwerkers met een formele baan (93 G 82), terwijl het zwarte
arbeidsaanbod van formeel werkenden iets minder elastisch is in het geval
van een starre formele arbeidstijd dan in een situatie waarin de arbeidstijd
in de formele sektor flexibel kan worden gencemd (e4 C 82 ).

In voorbeeld 2 is het arbeidsaanbod in de twee sektoren hetzelfde als in
het hierboven beschreven geval. Nu wordt echter aangenomen dat de totaal-
beschikbare tijd voor arbeid en vrije tijd wekelijks 60 uren bedraagt. In dat
geval volgt het bedoelde arbeidsaanbod in de formele en de zwarte sektor uit
een van het voorafgaande vrij fundamenteel verschillende preferentiestruk-
tuur. De relatieve voorkeur voor inkomen is groter, terwijl tevens opvalt
dat in dit voorbeeld - in tegenstelling tot in het zojuist besproken geval -
sprake is van een relatieve voorkeur van formele boven zwarte arbeid. Het
formele arbeidsaanbod is in dit voorbeeld minder elastisch dan in geval 1.
Ook de loonelasticiteit van het zwarte arbeidsaanbod door werkenden is in
geval 2 iets lager dan in het eerste voorbeeld. Dit geldt, zoals men ziet, niet
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voor de zwarte arbeidsaanbodelasticiteit van werkloze subjekten enerzijds en
die van werkenden in het geval van een starre formele arbeidstijd anderzijds.
Deze elasticiteiten zijn in beide voorbeelden hetzelfde.

Voorbeeld 3 schetst vervolgens een situatie waarin - uitgaande van de
bovengencemde primaire reële zwarte beloningsvoet van 0.75 - geen reke-
ning wordt gehouden met het inkomensrisiko dat zwartwerkers lopen. Zulks
zal het geval zijn indien zowel werkende als werklozen zwaztwerkers hun pak-
kans gelijk aan nul achten. Net als in het eerste voorbeeld wordt verder weer
uitgegaan van een beschikbare tijd van 80 uren. Onder dergelijke omstandig-
heden dient de preferentiestruktuur van het representatieve subjekt zodanig
te zijn dat de intrinsieke waardering van zwarte arbeid veel hoger is dan die
van arbeid in de formele ekonomie. De tijd die het individu in principe wil
besteden aan zwarte aktiviteiten is in dit geval echter veel geringer dan het
geval is in de eerder beschreven voorbeelden. Opvallend is dat in deze situa-
tie het zwarte arbeidsaanbod aanzienlijk minder elastisch is dan in de vorige
gevallen, zij het dat het formele aanbod hiervoor onverminderd onderdcet.

Het vierde voorbeeld schetst de situatie waarin hetzelfde arbeidsaanbod
optreedt in het geval van een naar verhouding veel lagere werkloosheidsuit-
kering. Aangenomen wordt nu dat deze 66.~qo bedraagt van het looninko-
men. De preferenties dienen in dat geval ongeveer hetzelfde te zijn als in
het vorige voorbeeld, waar de bedoelde verhouding tussen het uitkerings-
en het looninkomen op 80~1o werd gesteld, doch waar aangenomen werd dat
de subjekten geen rekening houden met de pakkans. Ook de verschillende
arbeidsaanbodelasticiteiten zijn van dezelfde orde als in geval 3.

Het vijfde cijfervoorbeeld laat tot slot een situatie zien waarin de verschil-
lende inkomensvceten weer even hoog zijn als in voorbeeld 1, doch waarin
het zwarte arbeidsaanbod anderhalf keer zo hoog uitvalt. Men ziet dat hier-
voor enkele mutaties in de sfeer van de preferenties nodig zijn ten opzichte
van het eerste geval. Enerzijds dient nu te worden aangenomen dat formele
arbeids intrinsiek hoger gewaardeerd wordt dan arbeid in de zwarte sektor,
terwijl anderzijds de maximale tijd die de subjekten aan zwarte aktiviteiten
willen besteden een stuk hoger dient te zijn dan in het eerste voorbeeld. De
onderscheiden arbeidsaanbodelasticiteiten zijn in beide voorbeelden verge-
lijkbaar.

Zoals vermeld, is hierboven steeds aangenomen dat - voor zover de forme-
le arbeidstijd star te ncemen is - de standaardarbeidstijd zich op hetzelfde
niveau bevindt als de door de subjekten gewenste formele arbeidstijd, te we-
ten 40 uur per week. Indien het representatieve subjekt daarentegen formeel
over- dan wel underemployed is, zal hij bij een gegeven preferentiestruktuur
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en bij een gegeven beloningsstruktuur minder respektievelijk meer zwarte
arbeid wensen te verrichten. In het kader van voorbeeld 1 uit tabel 2-1,
zou een standaardtijd van 35 uur per week bijvoorbeeld leiden tot een zwart
arbeidsaanbod door werkenden van ongeveer 4.77 uur per week in plaats
van de 3.8~ uur bij een formele arbeidstijd van 40 uur per week. Ook de
zwarte arbeidsaanbodelasticiteit hangt van de formele standaardtijd af. Bij
een formele werkweek van 35 uur zou deze ongeveer 1.38 bedragen in plaats
van de in de tabel vermelde waarde van plusminus 1.96.

2.3 De vraag naar zwarte arbeid
2.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de vraag naar zwarte arbeid geanalyseerd. Daar-
bij wordt de aandacht gericht op de vraag hiernaar door gezinnen, via de
vraag die zij uitcefenen naar zwarte konsumptiegcederen. In subparagraaf
2.3.2 koncentreren we ons allereerst op de vraag naar formele en zwarte kon-
sumptiegoederen. Deze analyse sluit aan bij de traditionele theorie van het
rationele konsumentengedrag en daarmee tevens bij de analyse van het in-
dividuele arbeidsaanbod in de vorige paragraaf. We laten nu uiteraard de
veronderstelling dat de relatieve goederenprijzen konstant zijn los. Indien de
prijzen van formele en zwarte konsumptiegcederen ten opzichte van elkaar
kunnen muteren, is het composite commodity theorem, waardoor deze gce-
deren in de voorgaande analyse als één enkel gced konden worden behandeld,
niet langer van tcepassing. We dienen de betrokken gcederen derhalve expli-
ciet in de individuele nutsindexfunktie op te nemen. Uit de standaardtheorie
van het rationele konsumentengedrag blijkt reeds dat de individuele vraag
naar de onderscheiden gcederen afhangt van het inkomen - het budget -
van het betrokken subjekt (casu quo de betrokken gezinshuishouding), zijn
preferenties en de prijzen van de onderscheiden goederen. Aangetoond zal
worden dat deze inzichten op eenvoudige wijze in de hierboven gepresenteer-
de theorie van het individuele arbeidsaanbod in de twee sektoren kunnen
worden geïntegreerd. Indien de vraag naar zwarte konsumptiegcederen be-
kend is, kan vervolgens worden afgeleid met welke vraag naar zwarte arbeid
dit gepaard gaat, gegeven de afzet- respektievelijk de produktiefunktie in de
zwarte sektor.

In principe zouden uiteraard ook bepaalde `formele' bedrijven een vraag
uitcefenen naar zwarte arbeidskrachten kunnen uitoefenen. Naast `zelfstan-
dige' zwartwerkers zou dan kunnen worden gesproken van zwartwerkers in
loondienst van de bedrijven. Om een aantal redenen - die in subsektie 2.3.3
aan de orde komen - gaan we hierop in deze studie echter niet diepgaand
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in.
2.3.2 De vraag naar zwarte goederen

en zwarte arbeid
In subparagraaf 2.2.2 postuleerden we de volgende nutsindexfunktie:

i ia i a i a
u - a yn 1 (~i - ~a) ' (~2 - ~d~ ) 3.

Hierin is het reëel-beschikbare inkomen yb als argument opgenomen als repre-
sentant van het nut dat subjekten ontlenen aan de konsumptiegcederen die
zij hiermee kunnen aanschaffen. Aan deze konsumptiegcederen is hierboven
niet expliciet aandacht besteed op grond van de aanname dat de desbetref-
fende relatieve prijzen niet veranderen. Op deze plaats laten we de bedoelde
aanname los.

We onderscheiden formele en zwarte konsumptiegcederen (ci respektieve-
lijk c"'z), welke beide een bijdrage leveren aan de behoeftenbevrediging van
liet representatieve subjekt. Dit komt tot uitdrukking in de volgende nuts-
indexfunktie:

t!' - CY Y)' al (i11 - ~á)aZ (~2 - ~d: )~s Waárln

1

v~ - Q [Q~ C~ S~ ~ (1 - R)`O CzS~ , ~ .

Deze nutsindexrelatie heeft een `geneste' struktuur. Hierin stelt v' een `sa-
mengesteld konsumptiegced' voor, opgebouwd uit formele en zwarte gcede-
ren via een CES-relatie. De parameter Q geeft daarbij de relatieve voor-
keur van het representatieve subjekt voor formele ten opzichte van zwarte
gcederen weer, terwijl de substitutiemogelijkheden tussen deze kategorieën
gcederen tot uitdrukking komen in de elasticiteit cp. Verder is Q een schaal-
konstante. Een tweetal speciale gevallen treedt op indien de substitutie-elas-
ticiteit tussen formele en zwarte konsumptiegcederen tot één respektievelijk
tot oneindig nadert:

lim v' - Q' ci ~ cZ' -~
~~i

~pyoo
lim v' - ~3 ( c` ~- c"`z).

met Q~ - Q (~)~ (1 1 a)1- ~ en

In het geval dat de substitutie-elasticiteit zeer dicht bij één ligt, ziet men
een Cobb-Douglas-relatie tevoorschijn komen, terwijl een oneinig grote sub-
stitutie-elasticiteit een additief verband impliceert. In het laatste geval zal
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het subjekt - indien de prijzen van de twee gcederen van elkaar verschillen
- alleen het gcedkoopste gced konsumeren, hetgeen vrijwel zeker leidt tot
een egalisatie van de desbetreffende prijzen. In dat geval is het uiteraard
niet nodig deze goederen expliciet in de nutsfunktie op te nemen, maar kan
weer worden volstaan met de opname van het reëel-beschikbare inkomen.
We zullen in het onderstaande echter een lagere mate van substitueerbaar-
heid tussen formele en zwarte produkten veronderstellen. Zwarte en formele
gcederen worden hier daadwerkelijk beschouwd als twee afzonderlijke pro-
dukten. Allereerst kan daarbij sprake zijn van fysieke verschillen tussen de
bedoelde gcederen, bijvoorbeeld samenhangend met het feit dat de zwarte
sektor een relatief arbeidsintensieve produktiewijze kent. Daarenboven is
het niet uitgesloten dat zwarte goederen door de subjekten anders worden
ervaren dan formele gcederen. Aan de ene kant is het daarbij aannemelijk
dat de zwarte sektor voordelen biedt in de vorm van een meer persoonlijke
behandeling, de mogelijkheid om bijvoorbeeld in het weekeinde van bepaal-
de diensten gebruik te maken, etcetera. Aan de andere kant kunnen echter
morele bezwaren bestaan tegen participatie in de zwarte sektor, zij het dat
deze wat geringer zullen zijn ten aanzien van de vraagzijde dan ten aanzien
van de aanbodzijde van de zwarte sektor. Daarenboven kunnen konsumenten
twijfels koesteren wat betreft zaken als serviceverlening in de zwarte sektor.
Al met al lijkt het toch zeker aannemelijk dat het representatieve subjekt in
principe - dat wil zeggen bij gelijke prijzen - formele gcederen zal prefe-
reren. Dit houdt formeel in dat de relatieve voorkeurparameter Q tussen een
half en één zal liggen, en waarschijnlijk ook wel dichter bij één dan bij een
half. We nemen overigens aan dat individuen die zwarte gcederen konsume-
ren zich geen zorgen hceven te maken om ontdekking door de autoriteiten,
hetgeen in overeenstemming met de realiteit lijkt te zijn.

Het representatieve subjekt wordt geacht zijn totale inkomen konsumptief
aan te wenden:

~ ~ ~
Ye-~Pf~:P:.

Hierin stellen Ye , p en px het nominaal-beschikbare inkomen van het repre-
sentatieve subjekt en de formele respektievelijk de zwarte konsumptieprijs
voor. De prijsindex van het konsumptiepakket van het representatieve sub-
jekt wordt - gegeven de gepresenteerde relatie voor het samengestelde gced
- weergegeven door de volgende vergelijking:

i
Pti - Q-1 ~IjPI-sv } ~1 - Q~Pz-`~~ 1-`~.

Dit is de deflator van het individuele inkomen:
~Y

yé - P~
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Aangezien:

geldt tevens:

VfPv -C'p}CzPz~

v' '- yb~

zodat gekonkludeerd kan worden dat de nutsindexfuntie uit subparagraaf
2.2.2 konsistent is met de zojuist gepostuleerde relatie. De in de vorige
paragraaf afgeleide verbanden blijven dus van kracht, waarbij de reële belo-
ningsvceten en de reële werkloosheidsuitkering als volgt gedefinieerd zijn:

Pl Yu pl,
w- ~ yti-- en wz- .

Pv Pv Pu

Hierin stellen p~, Yn en p~: de overeenkomstige nominale bedragen voor. In
procentuele mutaties luiden de bovenstaande relaties:

w - Pt - Pv,

yu - Yu - Pv

wz - Pt, - Pv.

en

Gezien het bovenstaande, volgt het konsumptiegedrag van het represen-
tatieve individu uit de volgende eerste orde-konditie:

~` p ~pz)~
cz-1-Q p '

hetgeen overeenkomt met de volgende vraagrelaties naar formele respektie-
velijk zwarte gcederen:

i (i-~) t P-~v t Pz -w
~ - A- ~ TJ~e ~pv ~ en cZ - Q-(I-w) (1 - ~) Jb ~ ~ ~

Pv

De richting van de verschillende invloeden spreekt voor zich en behoeft daar-
om geen verdere uiteenzetting. In procentuele mutaties luiden deze vergelij-
kingen als volgt:

~' - yb - ~P (P - pv) en c`z - yb - ~P (P: - Pv).
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De procentuele mutatie van de prijsindex van het bestedingspakket van het
representatieve subjekt kan hierbij als volgt geschreven worden:

(2-13) P„ - Q' p-~ ( 1 - Q') pZ waarin

Q~ - Q-(1-sv) Q( P )1-~v - c~P en
P~ Ye

1 - Q' -,j-(1-~v) ( 1 - Q) (PZ ~1-w - Cr Pz .
Pv Y'6

In deze relatie is de elasticiteit Q', zoals men ziet, gelijk aan het aandeel van
formele gcederen in totale individuele budget, terwijl 1- Q' overeenkomt
met het deel van het inkomen dat het representatieve subjekt in de uit-
gangssituatie spendeert in de zwarte sektor. Aan de hand van relatie (2-13)
kunnen we vervolgens de procentuele verandering in de vraag naar formele
respektievelijk zwarte konsumptiegcederen formuleren in termen van ener-
zijds de reëel-beschikbare inkomensontwikkeling en anderzijds de relatieve
prijsontwikkeling:

c` - yt -~P (1 - Q~) (P - pZ) en c`z - yé - ~P Q~ (P: - P).

Er van uitgaande dat subjekten het leeuwedeel van hun inkomen in de for-
mele sektor aanwenden (zodat 0.5 CC Q' c 1), blijkt hieruit dat de vraag
naar zwarte konsumptiegcederen veel elastischer is dan de vraag naar for-
mele produkten. Een soortgelijk verschijnsel is, zo zagen we in de vorige
paragraaf, van tcepassing op het arbeidsaanbod: het aanbod van zwarte ar-
beid is veel gevceliger voor relatieve loonmutaties dan het aanbod van arbeid
in de formele sektor.

De vraag naar zwarte konsumptiegcederen, zoals deze zojuist is afgeleid,
vertaalt zich uiteraard in een vraag naar zwarte arbeidskrachten. Om deze
arbeidsvraag te kunnen afleiden, dient allereerst de individuele vraag naar
zwarte produkten te worden geaggregeerd. De makro-ekonomische vraag
naar beide konsumptiegcederen luidt, gezien het bovenstaande:

~- Q-(1-~v)
Q y6 (~)-~v en cz - Q-(1-w) (1 - Q) y t

~P„
)-~v~

waarin c, cz en yb achtereenvolgens de geaggregeerde formele en zwarte kon-
sumptie en het geaggregeerde reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen
voorstellen. In procentuele mutaties resulteert dan:

c- yt -~P (P - p„) en cz - J6 - ~P (Pr - pv).
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Oftewel:
(2-14)
(2-15)

ë-yb-~P(1-Q~)(P-P:)

~: - yb - ~P Q~ (PZ - P).

en

Het geaggregeerde reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen is opgebouwd
uit het reëel-beschikbare formele en zwarte arbeidsinkomen en de reëel-be-
schikbare uitkeringssom. Naast de hierboven reeds ter sprake gekomen werk-
loosheidsuitkering dient daarbij uiteraard ook rekening te worden gehouden
met inkomensoverdrachten die de overheid uit anderen hoofde verricht. Het
aantal `overige' uitkeringsgerechtigden geven de aan met het symbool n;,.
Het korresponderende uitkeringsbedrag per persoon wordt geacht gelijk te
zijn aan de werkloosheidsuitkering y,,,.

Het reëel-beschikbare zwarte inkomen is opgebouwd uit de zwarte verdien-
sten van enerzijds formele werklozen en anderzijds mensen met een formele
baan. Dit onderscheid dient te worden aangebracht omdat, zo hebben we
gesteld, werklozen een groter inkomensrisiko lopen door zich te begeven in
de zwarte sektor dan werkenden, met als gevolg dat hun reëel-beschikbare
zwarte beloningsvcet relatief laag uitvalt. Omdat in het geval dat sprake is
van werkloosheid in de zwarte sektor a priori weinig konkreets te zeggen valt
over de relatieve kans die formeel werkenden enerzijds en formele werklozen
anderzijds hebben op honorering van hun zwarte arbeidsaanbod, nemen we
in deze studie aan dat de verdeling van de zwarte werkgelegenheid over de
bedoelde kategorieën subjekten overeenstemt met de respektievelijke aan-
delen die zij hebben in het zwarte arbeidsaanbod. Dientengevolge kunnen
we de volgende term aanmerken als de gemiddelde reëel-beschikbare zwarte
loonvcet:

wb~ - (1 - ~) wb, ~ ~ wb~.

Daarbij representeert ~i het aandeel dat formele werklozen hebben in het
totale zwarte arbeidsaanbod. De formele definitie hiervan vindt men terug
in subparagraaf 2.2.3. Daarmee rekening houdend, kunnen we vervolgens
het onderstaande verband in procentuele mutaties noteren:

(2-16) wb~ - (1 - ez) whs f Ez ti~b: - ~: (nu -~ ~;: - Qa~ )~
waarin 1- ez en ez achtereenvolgens het aandeel van formeel werkenden
en werklozen in het reëel-beschikbare zwarte inkomen voorstellen, terwijl ~z
het reëel-beschikbare inkomensnadeel van werklozen ten opzichte van wer-
kenden in termen van het gehele zwarte inkomen aangeeft. Formeel luiden
de definities van deze koëfficiënten als volgt:

~ ~
1-ez-(1-~i)wy~, Ez-~iwy' en Sz-~wbz ywb`.

wb: wb: wb:
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Uit de bovenstaande relatie komt onder meer naar voren dat de gemiddelde
reëel-beschikbare zwarte loonvoet mede afhankelijk is van het aandeel van
formele werklozen in het zwarte arbeidsaanbod hetgeen ex hypothesi gelijk
is aan het aandeel dat zij hebben in de zwarte werkgelegenheid. Omdat
formele werklozen - ten gevolge van het naar verhouding grote risiko dat
voor hen is verbonden aan het verrichten van zwarte arbeid - een relatief
lage reëel-beschikbare zwarte beloningsvoet kennen, zal het gemiddelde reëel-
beschikbare zwarte loon uiteraard dalen indien hun aandeel in de zwarte
werkgelegenheid toeneemt.

Het totale inkomen van de gezinshuishoudingen komt, gegeven het boven-
staande, uit op:

(2-17)

yb -~wb f nu y ~.d f nu yu , f er wbs zodat

y6 - (1 - Ez) ~E~ (e ~ 4I1D) ~ E2 (Tta } yue)

} E3 (nu } yny )~ ~ Ez l~z ~ wbs )-

Hierin wordt de formele werkgelegenheid weergegeven door het symbool e,
terwijl de initiële aandelen van de onderscheiden inkomensbestanddelen in
het totale inkomen gelijk zijn aan ( 1 - Ez) El, ( 1 - Ez) EZ, ( 1 - EZ) E3 respek-
tievelijk EZ, waarbij El f E2 f E3 - 1:

~ wb
(1 - Ez)E1 - ~

yb
~

(1 - Ez) E3 - eu
~ub

ye

~u ~u6
(1-Ez)E2- ~

~6

9ez u't~
en Ez - .

ye

Gegeven de makro-ekonomische vraag naar zwarte goederen, kan nu de bij-
behorende vraag naar zwarte arbeid worden afgeleid. Daartce dienen enkele
veronderstellingen te worden gemaakt ten aanzien van de wijze waamp de
zwarte produktie respektievelijk de zwarte afzet tot stand komt. Ten eerste
is bekend dat het produktieproces in de zwarte sektor zeer kapitaalextensief
is. Zwartwerkers zijn niet of nauwelijks bereid omvangrijke investeringen te
plegen ter vervaardiging van hun produkten. We nemen daarom aan dat in
de zwarte sektor geen sprake is van investeringen in duurzame produktie-
middelen. Arbeid wordt in deze sektor met andere woorden geacht de enige
produktiefaktor te zijn. Tegenover het kapitaalexentsieve karakter van de
zwarte sektor staat - en dat is de tweede belangrijke aanname die we hier
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maken - dat de onderlinge leveringen van de formele bedrijven aan zwarte
producenten vrij fors zullen zijn. Door de geringe bereidheid tot investeren
mceten zwartwerkers immers relatief veel gebruik maken van toeleveringen
van formele bedrijven. Veel van de materialen die in de zwarte sektor ver-
werkt worden zullen mceten worden aangeschaft in de formele sektor.

Het is denkbaar dat ten aanzien van de zwarte afzet sprake is van een
zekere mate van technische uitwisselbaarheid van de eigen inspanning door de
zwartwerkers en de aankoop van produkten in de formele sektor. De relatieve
inzet van deze faktoren is dan afhankelijk van de relevante prijsverhouding.
Dit komt tot uitdrukking in de volgende zwarte afzetrelatie van het CES-
type:

~ ~~1 ~ ~-~ ~
cZ - s~c ~ yZ f(1 - s) é ó~ ~~-1,

waarin het zwazte konsumptievolume cz - zijnde de totale zwarte afzet -
wordt gerelateerd aan de tcegevcegde waarde (produktie) in de zwarte sektor
yz enerzijds en de onderlinge leveringen van formele aan zwarte producenten
ó anderzijds. De substitutie-elasticiteit tussen de beide inputs wordt aange-
duid met het symbool ~9, terwijl s een technische koëfficiënt is. De konstante
s geeft ten slotte de schaalfaktor weer.

De zwarte afzet zal - gezien de bovenstaande relatie - gekenmerkt wor-
den door de volgende verhouding tussen zwazte produktie en onderlinge le-
veringen:

y: - s ( p la
ó 1 - t `Pyz J ,

waarbij py~ de zwarte produktieprijs voorstelt. Dit komt overeen met de
volgende vraagrelaties naar zwarte produktie respektievelijk onderlinge le-
veringen:

y: - S'-(1-a) Sëz (Pgs )-~
en

p:
-e~- s-(1-~) (1 - s) cz ( P) .

Pz

Deze relaties spreken voor zich. In grceivceten vinden we de volgende ver-
banden:

TJz - Cz - ~ (Py: - Ps) en ó - Cr - ii (P - ~1s).

De prijs van de zwarte afzet is - gegeven de gepostuleerde afzetrelatie -
op de volgende wijze gerelateerd aan de zwarte produktieprijs en de formele
afzetprijs:

i
p: - s-1 ~S'Par~ ~}(1 - s) pl-a~ i-a
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In grceivceten kan vervolgens geschreven worden:

(2-18) Pz - S~py, ~- (1 - S')p waarin

t~ - s-(1-a) S (Py, 11-~ - yz Py~ en
i~z 1 Cz ~z

1 - S' - ~-(1-~9) (1 - S) ( P 11-~ - ~~ .
~z J Cz ~z

Hierbij stellen S' en 1- S' de nominale produktie- respektievelijk onderlinge
leveringenquote van de zwarte afzet voor, welke gelijk zijn aan achtereen-
volgens de elasticiteit tussen de zwarte afzetprijs de zwarte produktieprijs
en de elasticiteit tussen en de zwarte afzetprijs en de formele afzetprijs. De
bovenstaande vergelijking stelt ons in staat de procentuele verandering in de
zwarte produktie en de leveringen van de formele aan de zwarte sektor op
de volgende wijze te formuleren:

(2-19)
(2-20)

yz - cz - t9 (1 - S~) (Pys - P)
~

O- Cz - 1i S (T~ - T~y: )'

en

We wijzen er nogmaals op dat we hebben aangenomen dat zwartwerkers
hun eigen inspanningen kunnen kombineren met verschillende hceveelheden
formele gcederen, afhankelijk van de verhouding tussen de zwarte produktie-
prijs en de formele afzetprijs. Een andere mogelijkheid is echter dat gesteld
wordt dat sprake is van volledige komplementariteit van de produktie en
de onderlinge leveringen. Elk zwart konsumptiegced vergt in dat geval een
vaste zwarte produktie en een vaste input van leveringen door de formele
sektor. De limiet van de gepostuleerde CES-afzetrelatie voor het geval dat
de substitutie-elasticiteit ~9 tot nul nadert, geeft een dergelijke situatie weer:

yzlim c o~yo z - S min ( , ) zodat
S 1-S

yz
- S~S

Cz
en ó

- - (1 - S)~~.Cz

In dat geval hangt de vraag naar zowel zwarte produktie als leveringen van
de formele aan de zwarte sektor proportioneel af van de vraag naar zwarte
konsumptiegoederen:

yz - Cz en Ó- Cz.
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Het bestaan van een volledige technische komplementariteit lijkt ons geen
erg realistische voorstelling van zaken. Omdat daarentegen een hoge mate
van substitutie tussen zwarte produktie en onderlinge leveringen volgens ons
ook niet te verwachten is, gaan we er van uit dat ~9 lichtelijk positief is.

Gegeven de vraag naar zwarte konsumptiegcederen, is nu al met al dui-
delijk wat de vraag naar zwarte produktie bedraagt. Gegeven deze vraag
naar zwarte produktie is vervolgens bekend welke inzet van zwarte arbeid
nodig zal zijn om hieraan te voldcen. Dit volgt namelijk rechtstreeks uit
de produktiefunktie in de zwarte sektor. Er van uitgaande dat arbeid de
enige relevante produktiefaktor is in deze sektor - zoals hierboven werd
beargumenteerd - en aannemende dat in de zwarte sektor sprake is van
een konstante arbeidsproduktiviteitsontwikkeling, bedraagt de vraag naar
zwarte arbeid:

Qd~ - áz yz met ixz --pz, zodat

(2-21) Pds - yZ - pz.

Hierin stelt ixz de arbeidsintensiteit van de zwarte produktie voor. De reci-
proke hiervan is uiteraard gelijk aan de arbeidsproduktiviteit. Deze wordt
geacht jaarlijks toe te nemen met een konstant perunage pz.

2.3.3 Enkele cijfervoorbeelden
De onderhavige subparagraaf biedt enkele cijfervoorbeelden van de in sub-

sektie 2.3.2 uiteengezette relaties. Aan de samenstelling van deze voorbeel-
den ligt wederom de kalibratie-methode ten grondslag: de `resultaten' zijn
vooraf verondersteld, terwijl bepaalde `veronderstellingen' hieruit juist vol-
gen. Tabel 2-2 geeft allereerst een vijftal voorbeelden van het maximerings-
proces van de konsumenten weer. Bij de cijfermatige invulling van de voor-
beelden 1, 2 en 3 is aangesloten bij de eerste twee voorbeelden in tabel 2-1.
Daarbij worden echter in tabel 2-2 de verschillende hceveelheidsvariabelen
geacht te luiden in geaggregeerde termen. Zo stelt Y6 in de tabel het totale
nominaal-beschikbare inkomen van de gezinshuishoudingen voor. Het getal
257.4~ in de voorbeelden 1-3 is als volgt opgebouwd. Het formele looninko-
men wordt verondersteld 240 te bedragen, bij een formele nominale loonvcet
van 1. Indien we weer uitgaan van een formeel werkloosheidspercentage van
4PJo, bedraagt de werkloosheid 10. Wederom aannemende dat werklozen recht
hebben op een uitkering die 80qo va.n het individuele looninkomen uitmaakt,
is de primaire uitkeringssom uit hoofde van werkloosheid gelijk aan 8. Indien
het aantal overige uitkeringsgerechtigden 190 beloopt, is daarenboven sprake
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van een overige uitkeringssom van 152, er van uitgaande dat alle uitkerings-
gerechtigden aanspraak kunnen maken op hetzelfde uitkeringsbedrag. De
totale primaire uitkeringssom is derhalve gelijk aan 160, hetgeen het totale
formele gezinsinkomen dcet uitkomen op 400. Na belasting resteert hiervan
240, indien we net als in tabel 2-1 aannemen dat de loonbelastingdruk 0.4
bedraagt.

Tabel 2-2: Enkele cijfervoorbeelden met
betrekking tot de vraag naar

konsumptiegcederen in de twee sektoren.

Veronderstellingen

1 2 3 4 5
p~ 1.18 1.18 1.18 l.o0 1.17

p~ 0.90 0.91 0.92 0.91 0.85
cp - 0.50 1.00 2.00 0.50 0.50
p- 1.20 1.20 1.20 1.00 1.20

ps - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
]'b - 257.4~ 257.44 257.4~ 257.4~ 266.20

Resultaten

1 2 3 4 5
e- 194.5~ 194.5~ 194.5Y 233.4~ 191.8~
~~ - 24.00 24.00 24.00 24.00 36.00
yb - 257.4~ 257.4~ 257.4~ 257.4~ 266.20

pv - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

p~ ~ 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84

In de eerste voorbeelden in tabel 2-1 is sprake van een gemiddeld zwart
arbeidsaanbod van 9.6q van het individuele formele arbeidsaanbod. Het
totale formele arbeidsaanbod is hierboven op 250 gesteld, zodat het zwar-
te arbeidsaanbod uitkomt op 24. Een gedeelte hiervan heeft betrekking op
mensen die tevens een formele werkkring hebben, terwijl een ander gedeelte
werklozen betreft. Het aandeel van werklozen in het totale zwarte arbeids-
aanbod is in de voorbeelden 1, 2 en 3 van tabel 2-1 gelijk aan 4.1~~0, hetgeen
op deze plaats een niveau van 1 impliceert. Formeel werkenden nemen de
rest (23) voor hun rekening. Gezien de primaire zwarte loonvcet van 0.75,
bedraagt het primaire zwarte inkomen 18.
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Uitgaande van een risikopremie voor zwartwerkers met een formele baan
van 0.01~, is de beschikbare zwarte loonvcet van deze grcep zwartwerkers
gelijk aan 0.7~. Zwartwerkende werklozen mceten, gezien het grotere risiko
dat zij lopen in de zwarte sektor, gencegen nemen met een beschikbare
zwarte loonvcet van 0.6, hetgeen een risikopremie van 0.15 impliceert. Aldus
valt af te leiden dat het beschikbare zwarte inkomen van de gezinnen uitkomt
op 17.4~. Hierbij wordt overigens weer de veronderstelling gemaakt dat
de subjektieve risikopremies juiste inschattingen vormen van de werkelijke
risiko's waaraan de verschillende kategorieën zwartwerkers zijn blootgesteld.
Het totale beschikbare inkomen van de gezinshuishoudingen komt aldus uit
op het eerdergencemde bedrag van 257.4~.

De zwarte konsumptieprijs wordt geacht gelijk te zijn aan 1, terwijl de prijs
van formele konsumptiegcederen 1.2 bedraagt. Men kan hierbij denken aan
een formele producentenprijs van eveneens 1 bij een indirekte belastingdruk
van 20qo. In de eerste drie voorbeelden van tabel 2-2 is verder sprake van
een formeel konsumptievolume van 194.5~, hetgeen een nominale formele
konsumptie van 233.4~ betekent. De zwarte konsumptie bedraagt nominaal
en reëel 24. De gezinshuishoudingen spenderen in de bedoelde voorbeelden
al met al zo'n 91oI'o van hun inkomen aan formele goederen.

In het eerste voorbeeld wordt de substitutie-elasticiteit tussen de beide
kategorieën konsumptiegcederen geacht 0.5 te bedragen. Men ziet dat een
en ander impliceert dat de subjekten - mede gegeven de veronderstelde
prijsverhouding - een zeer grote voorkeur voor formele gcederen dienen te
hebben om het vermelde konsumptiepatroon ten toon te spreiden (Q ~~ 0.5).
Door te veronderstellen dat de schaalfaktor van de nutsindexfunktie van het
representatieve subjekt (~) de in de tabel vermelde waarde aanneemt, is de
prijs waartegen hij zijn konsumptiepakket waardeert gelijk aan 1, waardoor
gesteld kan worden dat de hierboven vermelde nominale inkomens tevens de
overeenkomstige rei'le bedragen representeren.

In voorbeeld 2 is sprake van dezelfde resultaten als in het zojuist bespro-
ken geval, doch nu wordt uitgegaan van een substitutie-elasticiteit die 2 maal
zo hoog is. In dit voorbeeld wordt met andere woorden uitgegaan van een
Cobb-Douglas-relatie. Men ziet dat representatieve subjekt in dat geval een
nog iets grotere relatieve voorkeur voor formele gcederen dient te hebben,
hetgeen - gezien de prijsverhouding tussen de twee sektoren - voor de
hand ligt. Kwantitatief gezien verandert er echter nauwelíjks iets. Voor-
beeld 3 gaat vervolgens uit van een substitutie-elasticiteit tussen formele en
zwarte konsumptiegcederen van 2. Dit geval levert, gezien het bovenstaande,
uiteraard geen enkel extra inzicht op, doch is opgenomen omdat in hoofdstuk
6 van deze studie, in het kader van een onzekerheidsanalyse, modelbereke-
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ningen worden gepresenteerd waaraan een dergelijk hoge waarde van cp ten
grondslag ligt.

De prijsverhouding tussen de beide konsumptiegoederen is in het vierde
voorbeeld in tabel 2-2 op één gesteld, terwijl de gezinnen hetzelfde nominale
aandeel van hun inkomen in de formele sektor besteden. Het reële aandeel
van formele goederen loopt hierdoor uiteraard flink op. Dit impliceert echter,
zo blijkt, slechts een geringe stijging van de relatieve voorkeur voor formele
gcederen ten opzichte van geval 1.

Het laatste voorbeeld van tabel 2-2 sluit aan bij geval 5 in tabel 2-1. Dit
heeft tot gevolg dat het totale inkomen van de gezinnen, ten gevolge van de
anderhalf maal zo grote zwarte bedrijvigheid, wat hoger ligt dan in de voor-
afgaande voorbeelden. In plaats van een reëel-beschikbaar zwart inkomen
van 17.4~, is nu sprake van een 50qo grotere zwarte koopkracht, te weten
26.2. Het reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen uit formele bronnen
bedraagt nog steeds 240, zodat een totaal reëel-beschikbaar gezinsinkomen
ter hoogte van 266.2 resulteert. Ook de vraag naar zwarte konsumptiegcede-
ren is in dit geval anderhalf maal zo hoog als voorheen. Het grotere aandeel
van deze kategorie bestedingen veronderstelt uiteraard een iets minder gepro-
nonceerde relatieve voorkeur voor formele bestedingen, hetgeen in de tabel
tot uitdrukking komt.

Tot zover het konsumentengedrag. In de voorgaande subparagraaf is te-
vens aandacht besteed aan de mogelijkheid dat zwartwerkers hun eigen in-
spanning afwegen tegen het verwerken van leveringen vanuit de formele sek-
tor. In tabel 2-3 is dienaangaande een viertal cijfervoorbeelden opgenomen.

De voorbeelden 1 en 2 in deze tabel sluiten aan bij de eerste twee voor-
beelden in tabel 2-1 en de eerste drie voorbeelden in 2-2. Dit komt tot
uitdrukking in de hoogte van de primaire zwarte beloningsvoet, de kon-
sumptieprijzen, de zwarte werkgelegenheid en de zwarte konsumptie. In de
voorbeelden 1 en 2 is aangenomen dat de arbeidsproduktiviteit in de zwarte
sektor 1 bedraagt, evenals derhalve de arbeidsintensiteit van de zwarte pro-
duktie. Dit houdt in dat het zwarte produktievolume gelijk is aan de zwarte
werkgelegenheid, terwijl de zwarte produktieprijs overeenkomt met de pri-
maire beloningsvcet van zwart arbeid. Zoals men kan nagaan, bedragen de
nominale onderlinge leveringen in deze voorbeelden 33.3~qo van de nominale
zwarte produktie oftewel 25qo van de nominale zwarte afzet.

In voorbeeld 1 is een substitutie-elasticiteit tussen de zwarte produktie en
de onderlinge leveringen verondersteld van 0.25. In dat geval dient, zoals
men ziet, de technische koëfficiënt s meer dan een half te bedragen, hetgeen
een relatief grote produktiviteit van de eigen inspanning ten opzichte van
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Tabel 2-3: Enkele cijfervoorbeelden met
betrekking tot de vraag naar

zwarte arbeid en onderlinge leveringen.

Veronderstellingen

1 2 3 4

s .., 0.83 0.84 1.20 0.83

S .., 0.81 0.75 0.75 0.81

~9 - 0.25 1.00 0.25 0.25

az - 1.00 1.00 1.60 1.00

p~~ - 0.75 0.75 0.75 0.75

p - 1.20 1.20 1.20 1.20

CZ - 24.00 24.00 24.00 36.00

Resultaten

1 2 3 4
py~ - 0.75 0.75 1.20 0.75

yZ - 24.00 24.00 15.00 36.00
ld~ - 24.00 24.00 24.00 36.00

ó - 5.00 5.00 5.00 7.50

ez - 24.00 24.00 24.00 36.00

px - 1.00 1.00 1.00 1.00

s~ - 0.75 0.75 0.75 0.75
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die van de onderlinge leveringen impliceert. De schaalfaktor s heeft een
dusdanige waarde dat de zwarte afzetprijs gelijk is aan 1.

Indien nu een 4 maal zo hoge substitutie-elasticiteit zou worden veron-
dersteld, zoals in het tweede voorbeeld in tabel 2-3 gebeurt, zou aan de on-
derlinge leveringen een wat grotere produktiviteit mceten worden tcegekend
om, gegeven de prijsverhouding tussen de twee inputs, eenzelfde relatieve
inschakeling van faktoren te dcen resulteren. Dit ligt voor de hand omdat
onderlinge leveringen ten opzichte van zwarte arbeid erg prijzig zijn. Men
zal, indien sprake is van ruimere substitutiemogelijkheden, alleen dàn in de-
zelfde mate van toeleveringen vanuit de formele sektor gebruik willen maken
indien de produktiviteit hiervan op een relatief hoog niveau ligt. Vermeld
zij nog dat in dit voorbeeld, net als in voorbeeld 2 in tabel 2-2, sprake is van
een Cobb-Douglas-geval.

Het derde voorbeeld gaat uit van een geringere arbeidsproduktiviteit van
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zwarte arbeid dan voorheen verondersteld werd, waardoor de zwarte pro-
duktieprijs, net als de prijs van de onderlinge leveringen, uitkomt op 1.2.
De prijsverhouding tussen de zwarte produktie en de onderlinge leveringen
wordt daardoor gelijk aan 1. De nominale aandelen van de zwarte produk-
tie en de onderlinge leveringen in de zwarte afzet zijn hetzelfde als in de
voorgaande voorbeelden. Dit impliceert echter een geringere reéle zwarte
produktie. Ten opzichte van voorbeeld 1, hceft het produktiviteitsverschil
tussen zwarte produktie en onderlinge leveringen, zo leert de tabel, iets min-
der fors te zijn.

Voorbeeld 4 sluit aan bij het laatste voorbeeld in zowel tabel 2-1 als tabel
2-2. De zwarte sektor wordt wederom geacht anderhalf maal zo groot te
zijn dan in de overige gevallen. Aangezien in voorbeeld 4 ook de onderlin-
ge leveringen 50qo meer bedragen, zijn de technische veronderstellingen die
dienen te worden gemaakt gelijk aan die in het eerste voorbeeld in tabel 2-3.

2.3.4 De vraag door bedrijven
In deze studie koncentreren we ons wat betreft de vraag naar zwarte ar-

beid op de vraag die door de gezinnen wordt uitgecefend. Op de vraag naar
zwartwerkers door `formele' bedrijven zal slechts in het kort worden inge-
gaan. We kunnen daarvoor een aantal redenen aandragen. De eerste komt
voort uit de in hoofdstuk 1 gepresenteerde definitie van de zwarte sektor.
Tot deze sektor worden namelijk alle aktiviteiten gerekend die bewust aan
de waarneming van de autoriteiten worden ontrokken ten einde de geldende
wet- en regelgeving te ontlopen, hetgeen de vraag naar zwarte arbeid door
formele bedrijven ex definitione uitsluit. Voor zover bedrijven gebruik ma-
ken van de diensten van zwartwerkers behoren de desbetrefFende aktiviteiten
dus niet tot de formele, doch tot de zwarte sektor. Daarnaast lijkt in prak-
tijk het veelvuldig gebruik maken van de diensten van zwartwerkers door
reguliere bedrijven slechts in een gering aantal - relatief arbeidsintensieve
- subsektoren van de `formele' ekonomie voor te kunnen komen. Van enige
representativiteit van dergelijke sektoren is onzes inziens dan ook geen spra-
ke, hetgeen de analyse van de vraag naar zwartwerkers door bedrijven -
casu quo door de `representatieve' onderneming - bemoeilijkt en wellicht
ook minder zinvol dcet zijn. Tot slot zal hieronder worden getracht aanne-
melijk te maken dat, onder bepaalde veronderstellingen, bij de vraag naar
zwartwerkers door bedrijven overeenkomstige faktoren een rol spelen als bij
de afweging die `zelfstandigen' in de zwarte sektor maken ten aanzien van
de keuze tussen de eigen produktie en de vraag naar leveringen vanuit de
formele sektor. Hiervan uitgaande, zou gesteld kunnen worden dat de vraag
naar zwartwerkers door bedrijven voor een gedeelte reeds impliciet verwerkt
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is in de hierboven afgeleide vraagrelatie naar zwarte azbeid.

Stel daartce dat de afzetfunktie van de - voor bepaalde formele subsek-
toren - representatieve produktiehuishouding, welke wordt aangeduid met
de index j, de volgende vorm heeft:

i ~ 1 ~ ~
vT -[(1 - v)~ v' ~ f L~ (PZ Ítt~) ~] 1-~.

Deze relatie geeft aan dat de totale afzet van de individuele producent vT
tot stand komt met behulp van een kombinatie van formele inputs v~ - zeg
de formele afzet - enerzijds en zwarte azbeid PÍ anderzijds. De variabele
ht~ geeft daazbij de kwaliteitsindex van zwarte azbeid weer. Deze wordt
geacht jaarlijks toe te nemen met een konstant perunage: ht~ - pZ. Verder
is v een technische koë~ciënt, terwijl ~ de substitutiemogelijkheden tussen
de formele inputs en de zwazte arbeidsinzet weerspiegelt, er - net als ten
aanzien van de afzetrelatie van zelfstandige zwartwerkers - van uitgaande
dat de totale afzet van de representatieve onderneming wordt beschreven
door een relatie van het CES-type.

Deze relatie, waarin de formele inputs als één geheel worden gekombineerd
met zwarte azbeid, is overigens konsistent met een meer algemene formule-
ring van de totale afzet waarin alle inputs afzonderlijk zijn opgenomen. Dit
kan op eenvoudige wijze worden aangetoond. Stel daartce dat de formele
inputs bestaan uit achtereenvolgens formele arbeid P~ met als kwaliteitsin-
dex ht ten aanzien waarvan geldt dat ht - p, kapitaal k~ en de invcer van
gcederen m~. Weer uitgaande van een CES-verband, hetgeen inhoudt dat
de substitutiemogelijkheden tussen alle onderscheiden inputs gelijk zijn, kan
worden geschreven:

vT - ~vi ~ (P~ h t~ ~ f v2 ~ k~ ~ ~ va ~ m~ ~ f v4 ~ (PZ hts ~ ~ ~ ~,

waazbij vl ~- v2 f v3 f v4 - 1. De individuele formele produktie komt tot
stand met behulp van formele azbeid en kapitaal. In plaats van het opnemen
van deze laatste inputs afzonderlijk, zouden we dus kunnen schrijven:

1 ~ 1 1 ~-1 1 ~-1 ~

vT - ~v12 ~ y~ 4 -~ v3 ~ r"n~ ~ } v4~ (Qz ht~ ~ ~ ~ 1-~ ~

met v12 f v3 ~ {- v4 - 1, zodat v12 - vl f v2. De produktiefunktie die hiermee
konsistent is luidt:

y' - [(v~~v~z)~ (P' ht) ~ f (vz~v~2)~ k' ~]'~.
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Aangezien de formele afzet die in de totale afzet van de representatieve pro-
ducent is verdiskonteerd wordt gevormd door de formele produktie enerzijds
en de gcedereninvcer anderzijds, kunnen we nog verder gaan:

1 ~1 1 ~1 ~

vT - ~v123 ~ v~ ~ ~ Vq ~ ~~i h~: ~ ~ ] 1-~ ~

met v123 -}- v4 - 1, zodat v123 - vl ~ v2 ~ v3. De bovenstaande relaties zijn
konsistent indien de afzetfunktie als volgt luidt:

1 ~ ~ 1 ~ ~ ~

v~ - [~v12,v123~ ~ y ~ ~ ~v3,U123~ ~ 17t ~ ] 1-~ .

Men ziet dus dat - indien 1- v- v123 - vl -b v2 -{- v3i terwijl v- v4 - de
relatie voor de totale afzet van de representatieve produktiehuishouding kan
worden afgeleid uit een meer algemene afzetfunktie waarin de verschillende
inputs afzonderlijk zijn opgenomen. Nogmaals zij daarbij aangetekend dat
daartce wel verondersteld dient te worden dat de substitutiemogelijkheden
tussen alle onderscheiden inputs gelijk zijn. Derhalve wordt geen rekening
gehouden met de mogelijkheid dat bijvoorbeeld de onderlinge uitwisselbaar-
heid van formele en zwarte arbeid groter is dan de mate waarin formele
arbeid en kapitaal substituten zijn.

Dit alles gezegd zijnde, keren we terug naar de oorspronkelijk gepostuleer-
de relatie voor de totale afzet van de representatieve producent. Indien deze
producent geacht wordt te streven naar het behalen van een zo groot mo-
gelijke winst, is uit de bedoelde afzetrelatie de volgende vraag naar zwarte
arbeid af te leiden:

- v „1 vT ~p~`,h~' ~-~,
his PT

waarin pT de prijs van de totale afzet representeert. Voor de formele afzet
is uiteraard een soortgelijke relatie af te leiden. Deze dcet op dit moment
echter niet ter zake. Gegeven de gepresenteerde totale afzetrelatie, wordt de
totale afzetprijs door de volgende vergelijking beschreven:

1

PT - f~1 - v~~l-~ ~ v
1T11~,jtls~l-~l

1-~~

waarin p de prijs van het formeel tot stand gekomen deel van de totale afzet
weergeeft.

In procentuele mutaties luiden de twee bovenstaande relaties - rekening
houdend met hc~ - pz en na aggregatie van de zwarte arbeidsvraagrela-
tie van de representatieve onderneming tot het niveau van de beschouwde
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formele subsektoren - als volgt:

Qd~ - vT - ~ (Pt, - PT) - (1 - ~) p: en

PT-(1-v)Pfv~(P1~-pr) waarin

1-v'-(1-v)(P)1-~- vp en
PT vT PT

v~ - v (pt~ ~htz )i-~ - ~z Pt~
pT vT pT ~
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zodat we tevens kunnen schrijven:

Qd, -vT-~(1-L')(Pl: -p)- ~1-~i(1-v')~pz.

We kunnen nu ter vergelijking van de arbeidsvraag door bedrijven met de
vraag naar zelfstandige zwartwerkers - zoals beschreven in de voorafgaande
subparagraaf - de relaties (2-19), (2-21) en (2-22) in elkaar substitueren.
Daaruit volgt dat:

Qd, - cZ - ~9 (1 - s~) (Pt~ - p) - ~1 - ~9 (1 - s')~ pz.

Voor alle duidelijkheid merken we nog op dat zowel v' als s' aangeven in
welke mate de desbetreffende afzet is opgebouwd uit zwart arbeidsinkomen,
terwijl 1- v' en 1-~' beide het nominale aandeel van de formele inputs
weergeven. De determinanten van de vraag naar de twee vormen van zwarte
arbeid zijn dus volgens de bovenstaande relatie overeenkomstig. In beide
gevallen speelt allereerst de relevante afzet een rol - in het geval van zelf-
standige zwarte arbeid is dat de vraag naar zwarte konsumptiegcederen en
in het geval van zwarte arbeid binnen de bedrijven is dat de afzet van de
beschouwde subsektoren van de formele ekonomie - terwijl daarnaast de
zwarte loonvcet, de prijs van de formele inputs en de zwarte arbeidsproduk-
tiviteitsontwikkeling van belang zijn.

Naast de andere overwegingen die we hierboven hebben uiteengezet, zien
we in de grote overeenkomst tussen de bovenstaande vergelijkingen een ex-
tra reden om in deze studie geen verdere aandacht te besteden aan de vraag
naar zwartwerkers door bedrijven. De zorgvuldigheid gebiedt overigens wel
in dit verband te wijzen op een faktor waaraan we in het bovenstaande geen
aandacht hebben besteed, doch welke in de literatuur over dit onderwerp
met recht wel van belang wordt geacht, te weten het risiko dat bedrijven lo-
pen indien zij gebruik maken van zwarte arbeid. Indien we dit in de analyse
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zouden betrekken, zou de zwarte loonvcet zoals die voor bedrijven relevant
is dienen te worden gekorrigeerd voor een risikopremie. In analogie met
de risikopremie die zwaztwerkers verlangen - zoals beschreven in subsektie
2.2.4 - kan deze afhankelijk worden gesteld van de pakkans die bedrijven
denken te lopen indien zij zwartwerkers in dienst hebben en het bedrag dat
zij in het geval van ontdekking dienen af te staan. Dit bedrag is opgebouwd
uit de kollektieve lasten - de sociale werkgeverspremies - die zij hadden
moeten betalen indien sprake was geweest van formele azbeid, vermeerderd
met een boetefraktie. Deze risikopremie speelt geen rol bij de vraag naar
zelfstandige zwarte arbeid, zodat uit dien hoofde de beide formuleringen niet
geheel vergelijkbaar zijn. Indien echter de determinanten van deze risikopre-
mie - te weten de premiedruk voor werkgevers, de subjektieve pakkans van
bedrijven die zwartwerkers in dienst hebben en de aktuele boetefraktie -
konstant worden verondersteld, verdwijnt dit verschil.

In het kader van de vraag naar zwarte arbeid door bedrijven kan tevens een
en ander gezegd worden omtrent een andere verschijningsvorm van de zwarte
sektor waaraan in de literatuur vrij veel aandacht wordt besteed, doch welke
in deze studie niet uitgebreid wordt behandeld. Gedoeld wordt op belasting-
ontduiking in de zin dat individuen in het kader van hun belastingaangifte
kunnen overgaan tot onderrapportage van hun formeel verdiende inkomen.
In navolging van Allingham 8s Sandmo (1972) wordt bij de analyse hiervan
aangenomen dat subjekten op basis van het principe va,n de expected utility
maximization - waarover we in paragraaf 2.5 overigens een en ander zullen
opmerken - bepalen welk deel van hun formele inkomen zij wel en welk
deel zij niet zullen aanmelden bij de belastingdienst. Het opgeven van een
lager inkomen dan men in werkelijkheid heeft genoten leidt tot een geldelijk
voordeel indien dit niet ontdekt wordt, doch heeft nadelige inkomensgevol-
gen indien zulks wel het geval is. In de laatste situatie mcet immers worden
gerekend op een navordering plus een boete. Uit deze analyse volgt onder
meer een eenduidig negatief verband tussen de mate van belastingontduiking
enerzijds en de subjektieve pakkans respektievelijk de strafmaat anderzijds.
De invlced van achtereenvolgens een belastingdrukstijging en een primaire
inkomenstcename is niet a priori bepaald.

Zoals gezegd, wordt deze vorm van belastingontduiking in de onderhavige
studie niet uitgebreid behandeld. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat
het niet of slechts gedeeltelijk opgeven van daadwerkelijk formeel verdiend
inkomen in realiteit niet geacht mag worden op grote schaal voor te komen
uit hoofde van de rapportage- en inhoudingsverplichtingen van formele be-
drijven. Individuele werknemers zijn dan uiteraard slechts in staat inkomen
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te verzwijgen tegenover de belastingdienst indien zij weten dat ook hun werk-
gever informatie achterhoudt. Indien dat het geval is, ka.n echter gesproken
worden van het verrichten van zwarte arbeid ten behceve van bedrijven en
niet langer van belastingontduiking door onderrapportage van inkomen uit
formele arbeid.

2.4 De loon- en prijsvorming in
de zwarte sektor

In deze paragraaf wordt zeer in het kort aandacht besteed aan de loon- en
prijsvorming in de zwarte sektor. Strikt genomen maakt dit uiteraard geen
onderdeel uit van de mikro-ekonomische analyse van de zwarte sektor. De
wijze waarop de lonen en prijzen in deze sektor tot stand komen is echter
wel van eminent belang voor het gedrag van de subjekten, zodat we hierop
toch op deze plaats willen ingaan.

Hierboven is reeds - door middel van relatie (2-18) - aangegeven dat
voor de ontwikkeling van de zwarte afzetprijs veranderingen in de zwarte
produktieprijs en de formele afzetprijs van belang zijn. De zwarte produk-
tieprijs volgt nu uit de gepostuleerde produktiefunktie, waarin de zwarte
produktie wordt geacht komplementair te zijn aan de input van de enige
relevante produktiefaktor, te weten zwarte arbeid. De totale toegevcegde
waarde gaat dus naar de faktor arbeid:

tJz Py~ - ~z Pts .

Gegeven de produktiefunktie, geldt zodoende:

Py, - az Pts .

De zwarte produktieprijs is derhalve afhankelijk van de arbeidsintensiteit (re-
pektievelijk de arbeidsproduktiviteit) in de zwarte sektor enerzijds en van
de relevante loonvcet anderzijds. Gezien het feit dat we een konstante ar-
beidsproduktiviteitsontwikkeling (áz --pz) hebben verondersteld, is het
volgende verband tussen de procentuele verandering van de zwarte produk-
tieprijs en die van de beloningsvcet van zwarte arbeid aktueel:

(2-22) Py~ - P4 - Pz.

Ten aanzien van de nominale loonvcet in de zwarte sektor wordt tot slot
een drietal mogelijkheden onderscheiden, mede afhankelijk van de vraag of
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mogelijke onevenwichtigheden op deze arbeidsmarkt al dan niet (onmiddel-
lijk) worden opgeheven door middel van adequate loonvoetmutaties. In de
meeste studies op het gebied van de zwarte sektor wordt van het eerste al-
ternatief uitgegaan: de zwarte loonvoet wordt geacht dusdanig flexibel te
zijn dat eventuele onevenwichtigheden op de betreffende markt niet kunnen
persisteren. In een dergelijke situatie geldt dat:

(2-23) Pt~ zorgt voor ~d, - e,,.

Ter ondersteuning van deze aanname kan worden gewezen op het feit dat de
zwarte sektor zich - in tegenstelling tot de formele sektor - onttrekt aan
vrijwel elke vorm van regulering en machtsvorming. De overheid noch de
vakbeweging is met betrekking tot de zwarte arbeidsmarkt in staat invloed
uit te cefenen op de geldende arbeidsvoorwaarden in het algemeen en de
loonvorming in het bijzonder. Hier staat echter tegenover dat, zoals onder
anderen Sch~.fer (1984) terecht opmerkt, de zwarte sektor - in vergelijking
tot de formele sektor - waarschijnlijk weinig transparant is. Dit hangt
uiteraard samen met de omstandigheid dat subjekten, gegeven het risiko om
gepakt te worden, gebaat zijn bij een zekere geheimhouding van hun zwarte
aktiviteiten. Indien de zwarte arbeidsmarkt verondersteld wordt relatief
ondoorzichtig te zijn, is een alternatieve loonvormingsfunktie, met name voor
de wat kortere termijn, wellicht op haar plaats.

Onder afwezigheid van een marktruimende zwarte loonontwikkeling lijkt
het niet onrealistisch te veronderstellen dat met name zwartwerkers met
een formele baan het gewenste verloop van de zwarte beloningsvoet zullen
laten afhangen van de beschikbare formele beloningsontwikkeling, gekorri-
geerd voor het verschil in produktiviteitsverbetering tussen de beide sektoren
en vermeerderd met de eerder gencemde risikopremie voor de bedoelde ka-
tegorie zwartwerkers. De resulterende primaire zwarte beloningsvcet geldt
vervolgens ex hypothesi tevens voor zwartwerkers die in de formele sektor
werkloos zijn. Een dergelijke loonontwikkeling kan als volgt worden weerge-
geven:

(2-23') Pt~ - (Pt - 1 tt ~ tt) - [(y - P) - (yz - t'z)~ .-}. 1 T tTt (T ~ tt),
r t

waarin y de formele produktiegrcei weergeeft. Duidelijk is dat in een derge-
lijk geval de ontwikkeling van de sektorale beschikbare beloningsverhouding
voor zwartwerkers met een formele werkkring slechts afhangt van de sektora-
le produktiviteitsontwikkelingen. De direkte invloed van de belastingdruk is
daarbij logischerwijze afwezig. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verkla-
ring van het zwarte arbeidsaanbod door met name formeel werkenden. Dit
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komt duidelijk naar voren in de analyse van hoofdstuk 4, dat handelt over
de invloed van de overheid op de ontwikkeling van de zwarte sektor.

Tot slot achten we - vooral met betrekking tot de zeer korte termijn
- de mogelijkheid van een volledig starre loonvorming in de zwarte sektor
evenmin uitgesloten:

(2-23") Pr: - 0.

Ook de gevolgen van dit alternatief voor de gebruikelijke hypothese van
volledige zwarte loonflexibiliteit komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

2.5 Evaluatie
In deze paragraaf wordt de gepresenteerde analyse van de zwarte sektor

gerelateerd aan hetgeen ter zake reeds naar voren is gebracht in de relevante
literatuur. Een en ander geschiedt in de volgorde van onderwerpen die hier-
boven is aangehouden. Onze mikro-ekonomische fundering van het zwarte
arbeidsaanbod wijkt op een aantal punten af van hetgeen men op dit gebied
in de literatuur aantreft. De verschillen hebben met name betrekking op de
wijze van analyseren en niet zozeer op de uiteindelijke konklusies. Hieronder
treft men een vergelijking van de door ons gehanteerde methode met een
tweetal andere theorieën aan. Hierbij zullen we onder meer onze voorkeur
voor de eigen analyse beargumenteren.

In de meeste relevante literatuur wordt gebruik gemaakt van de expected
utility-theorie. Als belangrijke representant van deze aanpak kan De Gijsel
(1984a, 1984b, 1985) worden gencemd. Het idee achter de desbetreffen-
de methode is dat het subjekt op het moment dat hij de beslissing neemt
omtrent de allokatie van zijn beschikbare tijd over de alternatieven formele
arbeid, zwarte arbeid en vrije tijd te maken heeft met bepaalde onzekerhe-
den. Ten eerste bestaat de kans, zo wordt geredeneerd, dat het subjekt geen
formele baan weet te bemachtigen met alle gevolgen van dien voor zowel zijn
vrije tijd als zijn inkomen. Daarnaast loopt het zwartwerkende subjekt het
risiko gepakt te worden, hetgeen een inkomensrisiko inhoudt. A1 met al kan
het individu hierdoor uiteindelijk in een viertal verschillende situaties belan-
den, waarvan elk een andere waarde van zijn nutsindex impliceert. Gegeven
de kansen die het subjekt verbindt aan elk van de onderscheiden situaties,
kan hij de verschillende nutsindices kombineren tot een verwachte nutsin-
dex. Maximering hiervan leidt tot het individuele arbeidsaanbodgedrag in
de onderscheiden sektoren.

Met betrekking tot het zwarte arbeidsaanbod kan worden opgemerkt dat
de meeste algemene konklusies overeenstemmen met die van ons. Zo leidt
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De Gijsel (1984a) op basis van de expected utility-theorie af dat - in het
geval van een flexibele formele arbeidstijd - het aanbod van zwarte arbeid
zal stijgen naar aanleiding van een toename van de zwarte loonvcet, een
daling van de formele loonvoet, een afname van de pakkans, een afname
van de strafmaat en een stijging van de kans op formele werkloosheid. Dit
komt overeen met onze eigen bevindingen. De invlced van een mutatie in de
belastingvcet in ook volgens De Gijsel in principe onzeker. Hij gaat er in zijn
analyse overigens van uit dat werklozen geen uitkering ontvangen, zodat de
invlced van de hoogte hiervan niet kan worden geanalyseerd. Volgens onze
eigen afleidingen zal een verhoging van de werkloosheidsuitkering het zwarte
arbeidsaanbod (door werklozen) terugdringen.

Ook indien sprake is van een starre arbeidstijd in de formele sektor ko-
men de resultaten van De Gijsel grotendeels overeen met die van ons. Een
afname van de formele standaardarbeidstijd leidt tot extra zwart arbeids-
aanbod, terwijl de meeste van de zojuist gencemde konklusies onveranderd
blijven. Alleen het effekt van een mutatie in de belastingvcet is in dit geva.l
volgens zijn analyse eenduidig negatief. Een tariefstijging dcet dus volgens
zijn model het arbeidsaanbod in de zwarte sektor op ondubbelzinnige wijze
afnemen. Uit onze eigen analyse blijkt daarentegen dat een dergelijk ver-
band ceteris paribus niet onmogelijk, maar wel vrij onwaarschijnlijk is. Tot
deze minder voor de hand liggende konklusie komt De Gijsel overigens door-
dat hij er van uitgaat dat de subjekten risikoneutraal zijn, hetgeen inhoudt
dat sprake is van een konstant grensnut van inkomen. Deze veronderstelling
is echter niet inherent aan de expected utility-methode - Wiegard (1984)
gaat bijvoorbeeld uit van de meer gebruikelijke veronderstelling van een af-
nemend grensnut van inkomen - zodat we hierop niet verder ingaan. We
houden dan ook staande dat de konklusies die de bedoelde methode oplevert
globaal overeenstemmen met de onze eigen bevindingen.

Op enkele aan de bedoelde methode ten grondslag liggende veronderstellin-
gen zullen we nu kort ingaan. Ten eerste wordt aangenomen dat het subjekt
aan het begin van een bepaalde periode een beslissing neemt ten aanzien
van de allokatie van zijn beschikbare tijd, waarop hij tijdens de periode niet
meer kan terugkomen. Met betrekking tot de pakkans van zwartwerkers is
dit logisch. Immers, het subjekt kan niet, indien hij gepakt wordt, trachten
zich alsnog te onthouden van zwarte arbeid. Ten aanzien van de kans op
werkloosheid is deze veronderstelling echter in onze ogen niet erg realistisch.
Waarom zou immers een subjekt dat werkloos wordt niet alsnog kunnen be-
sluiten wat meer zwart te gaan werken dan toen hij nog een formele baan
had? Op welke wijze is het betrokken individu gehouden aan zijn eerdere
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beslissing? Het antwoord op deze vragen is niet gemakkelijk te geven.

Een veronderstelling die met deze kwestie samenhangt is dat elk subjekt
aan het begin van de periode wordt geacht een zekere perceptie te hebben
van zijn individuele kans op werkloosheid en het risiko dat hij loopt om tij-
dens het verrichten van zwarte arbeid ontdekt te worden. Indien nu wordt
uitgegaan van een representatief subjekt, komt men op dit punt in de proble-
men. De pakkans kan eventueel wel voor alle subjekten gelijk verondersteld
worden - zij het dat men hierdoor de werkelijkheid wel degelijk enig geweld
aandcet omdat de bedoelde kans geacht mag worden groter te zijn voor
werklozen dan voor werkenden - maar het is evident dat dit ten aanzien
van het werkloosheidsrisiko zeker niet het geval is. De huidige kans op for-
meel werk is immers in het algemeen veel groter voor een subjekt dat in de
vorige periode reeds een formele werkkring had dan voor een individu dat
ook toen reeds werkloos was. Dit probleem kan vervolgens alleen omzeild
worden door (impliciet dan wel expliciet) te veronderstellen dat de looptijd
van alle arbeidskontrakten parallel loopt met de eenheidsperiode. Aan het
begin van de periode zceken volgens deze gedachtengang alle subjekten naar
een formele baan, waarbij het formele werkloosheidspercentage gezien kan
worden als de individuele kans op formele werkloosheid. A1 met al een nogal
onrealistische voorstelling van zaken.

De wijze waarop in subparagraaf 2.2.3 de invlced van formele werkloosheid
op het zwarte arbeidsaanbod is gemodelleerd ondervangt de gencemde be-
zwaren en is onzes inziens uit dien hoofde te prefereren boven de toepassing
van de expected utility-theorie in dit verband. Geen bezwaren bestaan er
op grond van het bovenstaande tegen de toepassing van deze theorie op het
arbeidsaanbodproces uit hoofde van het feit dat in het geval van zwarte ar-
beid sprake is van een kans om gepakt te worden. Men kan zelfs van mening
zijn dat het uit theoretisch oogpunt eleganter is uit te gaan van subjekten
die hun verwachte nutsindex maximeren dan van individuen die hun nuts-
index laten athangen van hun verwachte inkomen. Dit laatste hebben we in
subsektie 2.2.4 - door de introduktie van een risikopremie voor zwartwer-
kers - echter wel verondersteld. Ook het modelleren van onzekerheid door
het bestaan van een risikopremie te veronderstellen komt ons op voorhand
evenwel niet implausibel voor.

Aan de expected utility-methode is bovendien nog een ander belangrijk
nadeel verbonden, te weten de mathematische mceilijkheidsgraad van deze
aanpak. Deze leidt er namelijk toe dat het vrijwel noodzakelijk is een nuts-
indexfunktie te veronderstellen die additief-scheidbaar is in de argumenten
vrije tijd en inkomen. Doet men dit niet, dan worden de analytische afleidin-
gen dusdanig ingewikkeld en ondoorzichtig dat men niet eens meer in staat is
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uitspraken te dcen omtrent de tekens van de relevante arbeidsaanbodelastici-
teiten. De bedcelde scheidbaarheidsaanname ten aanzien van de nutsfunktie
treft men dan ook steeds aan in de analyses die gebaseerd zijn op het prin-
cipe van de maximering van het verwachte nut. Nu kan men, zoals gezegd,
van mening zijn dat het risiko om ontdekt te worden als zwartwerker vraagt
om toepassing van de expected utility-theorie. Wie deze visie aanhangt zal
waarschijnlijk onze modellering van de pakkans als theoretisch minder fraai
bestempelen. Los van het feit dat wij hiervan niet a priori overtuigd zijn,
kan hiertegen nu op grond van het bovenstaande worden ingebracht dat deze
theorie door zijn hoge mceilijkheidsgraad zelf ook stringente veronderstellin-
gen oprcept, waarvan de zojuist gencemde ongetwijfeld de belangrijkste is.
Onze methode heeft dan het voordeel van de relatieve eenvoud.

Ten slotte wijzen we er op dat de aanhangers van de besproken methode
geen rekening houden met de mogelijkheid dat individuen de onderscheiden
soorten arbeid intrinsiek op uiteenlopende wijzen waarderen, terwijl even-
min wordt onderkend dat het subjekt mogelijk een maximale arbeidstijd in
gedachten houdt met betrekking tot de twee sektoren.

De tweede methode die vermelding verdiend is die van Graafland (1987).
Ten aanzien hiervan zijn enkele opmerkingen vooraf op hun plaats. Ten
eerste dient vermeld te worden dat Graafland zich niet alleen richt op de
zwarte sektor van de ekonomie, doch simultaan het gedrag van subjekten
betreffende de huishoudelijke (en kommunale) sektor onderzcekt, voor zover
betrekking hebbend althans op aktiviteiten die konkurreren met de formele
sektor. Zijn probleemstelling is wat dat betreft dus ruimer geformuleerd dan
die van ons. In de tweede plaats neemt Graafland aan dat in de formele
sektor sprake is van een standaardarbeidstijd. We kunnen zijn methode
derhalve alleen vergelijken met het deel van onze analyse waarin dezelfde
veronderstelling wordt gemaakt.

Graafland gaat uit van een individueel beslissingsproces in twee fasen. Al-
lereerst maakt elk individu, zo veronderstelt hij, een afweging tussen het al
dan niet aanvaarden van een formele standaardbaan. Daarbij wordt - in
navolging van De R,idder (1987) - aangenomen dat de subjekten waaruit
de beroepsgeschikte bevolking bestaat gerangschikt kunnen worden naar hun
relatieve voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van konsumptie, tot uitdruk-
king komend in de desbetreffende parameters van de individuele nutsfunk-
tie. De bedoelde rangschikking - welke formeel volgt uit een funktie die
de individuele relatieve voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van konsumptie
relateert aan het `rangnummer' van het betrokken subjekt - leidt ertce dat
de subjekten die naar verhouding veel prijs stellen op konsumptiegcederen
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zich in ieder geval voor de standaardarbeidstijd aanbieden, terwijl de uit-
gesproken liefhebbers van vrije tijd dat in ieder geval niet dcen. Op deze
wijze zal ook één subjekt te onderscheiden zijn dat indifferent is ten aanzien
van het al dan niet formeel werken gedurende de geldende standaardtijd -
de `marginale' aanbieder - zodat de participatiegraad kan worden afgeleid.
Dit deelnemingspercentage zal toenemen indien de loonvcet stijgt, het ar-
beidsloze inkomen afneemt of de standaardarbeidstijd verkort wordt. Op
ad hoc-wijze vcegt Graafland ten slotte nog een discouraged worker-effekt
aan de formele arbeidsaanbodrelatie toe. Aan het einde van de eerste fase
bestaat dus de situatie dat sommige subjekten zich wel en andere subjekten
zich niet aanbieden op de formele arbeidsmarkt. Individuen die zich bewust
niet aanbieden kunnen we aanmerken als vrijwillig werklozen. Graafland zelf
duidt deze subjekten aan als niet-werkenden. Onder degenen die wel bereid
zijn formele arbeid te verrichten kunnen vervolgens twee grcepen individu-
en worden onderscheiden, te weten degenen die ook daadwerkelijk een baan
bemachtigen en degenen die onvrijwillig werkloos worden. Sprake is dus van
drie kategorieën subjekten.

In de tweede fase bepaalt elk individu vervolgens zijn huishoudelijke akti-
viteiten, zijn gewenste vrije tijd en zijn arbeidsaanbod in de zwarte sektor.
Deze beslissing is mede afhankelijk is van de vraag of het betrokken subjekt
een formele baan heeft gevonden, onvrijwillig werkloos is gebleven respek-
tievelijk geworden dan wel bewust voor formele inaktiviteit heeft gekozen.
Modelmatig volgt het zwarte arbeidsaanbod van elk subjekt uit de relevante
tijdrestriktie. Het zwarte arbeidsaanbod is namelijk gelijk aan het verschil
tussen de in de tweede fase nog beschikbare tijd enerzijds en de huishoude-
lijke arbeidstijd plus de vrije tijd anderzijds. De in deze fase beschikbare
tijd is voor werkenden gelijk aan de totaal beschikbare tijd minus de for-
mele arbeidstijd. Voor werklozen is dit daarentegen de totaal beschikbare
tijd verminderd met de verplichtingen waarmee het recht op een uitkering
gepaa.rd gaat, terwijl voor niet-werkenden ten slotte de totaal beschikbare
tijd in dit verband relevant is.

De huishoudelijke arbeidstijd is positief afhankelijk van de bespaxing die
het subjekt kan bereiken op de aanschaf van konsumptiegcederen, welke
toeneemt indien de konsumptieprijs stijgt, terwijl een stijging van de zwarte
beloningsvoet een negatieve invloed heeft op de huishoudelijke aktiviteiten.
Daarbij is van belang dat Graafland veronderstelt dat de zwarte loonvcet
voor werkenden hoger is dan voor (vrijwillig en onvrijwillig) werklozen ten
gevolge van de hogere produktiviteit die aan de eerste grcep subjekten wordt
toegeschreven. De gewenste vrije tijd is positief gerelateerd aan het reële full
income - oftewel het maximaal bereikbare inkomen - van het subjekt en
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negatief afhankelijk van de zwarte loonvcet, dat wil zeggen de prijs waartegen
vrije tijd gewaardeerd wordt. Aldus kan worden afgeleid dat het individuele
zwarte arbeidsaanbod zal toenemen indien de formele aktiviteiten minder
tijd vergen - voor werkenden is hierbij de standaardarbeidstijd relevant,
terwijl voor uitkeringsgerechtigden in dit verband de reeds gencemde sol-
licitatie- en aanverwante verplichtingen van belang zijn - dan wel indien
de zwarte loonvcet stijgt, de konsumptieprijs en daarmee de besparing die
huishoudelijke arbeid oplevert daalt of wanneer het reële full income daalt.
Via een afname van het full income van zowel werkenden als werklozen werkt
zodoende een toename van de direkte belastingdruk positief uit op het ar-
beidsaanbod in de zwarte sektor. Een stijging van de formele loonvoet dan
wel de werkloosheidsuitkering heeft op deze wijze een negatieve invloed op
het aanbod in de zwarte sektor door werkenden respektievelijk werklozen.

Tot op grote hoogte komen de uiteindelijke determinanten van het zwarte
arbeidsaanbod in de analyse van Graafland overeen met hetgeen hierboven
is afgeleid. Een uitzondering is dat een verandering in de tijd die werklo-
zen geacht worden te besteden aan aktiviteiten die te maken hebben met
het recht op een uitkering in onze analyse geen invlced heeft op het aanbod
van zwarte arbeid. Hieraan ligt ten grondslag dat wij hebben verondersteld
dat het representatieve subjekt voor een zeker deel van zijn beschikbare tijd
een afweging maakt tussen vrije tijd en formele arbeid en een ander deel
van zijn tijd verdeelt over vrije tijd en zwarte arbeid. Daarnaast werkt de
invlced van een opwaartse mutatie in het belastingtarief volgens Graafland
eenduidig positief door in het zwarte arbeidsaanbod, terwijl wij van mening
zijn dat een omgekeerd verband ook mogelijk is, hcewel inderdaad niet waar-
schijnlijk. Ten slotte neemt volgens Graafland het aanbod van zwarte arbeid
tce indien de te realiseren besparing in de huishoudelijke sektor vermindert.
Deze invloed is in onze analyse uiteraard niet terug te vinden omdat wij geen
huishoudelijke sektor onderscheiden. Het bovenstaande heeft betrekking op
de gedragingen van individuele subjekten. Ten aanzien van het makro-eko-
nomische arbeidsaanbod in de zwarte sektor is met name nog van belang dat
werklozen in de besproken analyse worden geacht meer tijd te besteden aan
zwarte arbeid dan werkenden. Een stijging van het werkloosheidspercenta-
ge stimuleert zodcende het totale zwarte arbeidsaanbod. We hebben gezien
dat het verband tussen deze grootheden in onze analyse niet op voorhand
bepaald is.

We formuleren een enkel punt van kritiek. Ten eerste hebben we twijfels
ten aanzien van het realiteitsgehalte van het - aan De R.idder ontleende -
idee dat individuen op de beschreven wijze kunnen worden geordend naar
relatieve voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van konsumptie. Wij zelf
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zijn van mening dat de aanname dat deze relatieve voorkeur zich voor de
meeste individuen binnen een relatief smalle marge bevindt een minder gro-
te abstraktie inhoudt, uiteraard onder erkenning van het feit dat in praktijk
enkele specifieke grcepen subjekten hiervan wellicht zullen afwijken door een
uitzonderlijk grote relatieve voorkeur voor vrije tijd dan wel voor konsump-
tiegcederen. In dat geval lijkt de veronderstelling dat sprake is van een
representatief subjekt meer voor de hand te liggen. Daarbij dient overigens
benadrukt te worden dat de uiteindelijk door Graafland afgeleide determi-
nanten van het formele arbeidsaanbod alleszins plausibel te ncemen zijn. De
onderliggende analyse als zodanig spreekt ons echter minder aan. Los hier-
van, wijzen we op een ander aspekt van de theorie van Graafland. Terwijl
hij namelijk in de eerste fase uitgaat van een duidelijke ordening van de in-
dividuen aan de hand van hun relatieve voorkeur voor vrije tijd ten opzichte
van konsumptie, wordt in de tweede fase gewerkt met grcepsgemiddelden.
Hierdoor gaat de innerlijke konsistentie van zijn methode ten dele verloren.

Verder merken we nogmaals op dat Graafland geen rekening houdt met de
invlced die kan uitgaan van de pakkans die zwartwerkers lopen. Naar onze
mening kan dit aspekt wel degelijk een rol spelen bij de beslissing ten aan-
zien van het aanbod van zwarte arbeid. Terzijde wijzen we in dit verband
op het feit dat juist het risiko waarmee het verrichten van zwarte arbeid
gepaard gaat in onze analyse zorgt voor een divergentie van de reëel-be-
schikbare zwarte beloningsvceten van formeel werkenden aan de ene kant
en mensen zonder een formele werkkring aan de andere kant. De reéel-be-
schikbare zwarte loonvcet die werklozen verkrijgen is in onze gedachtengang
relatief laag uit hoofde van het grotere inkomensrisiko dat deze individuen
trotseren indien zij zich in de zwarte sektor begeven. Graafland veronder-
steld, zoals gezegd, reeds een beloningsverschil in de primaire sfeer. Tot slot
kan worden vermeld dat Graafland geen rekening houdt met het nut dat ar-
beid als zodanig kan genereren en dat kan verschillen per specifieke kategorie
azbeid, noch met de mogelijkheid dat het subjekt ten aanzien van elke soort
arbeid op voorhand een maximum aanhoudt. Ook deze aspekten kunnen
volgens ons wel degelijk van belang zijn voor het gedrag van subjekten ten
aanzien van zwarte arbeid.

De in paragraaf 2.3 gepresenteerde analyse van de vraag naar zwarte ar-
beid sluit tot op grote hoogte aan bij de studie van Graafland. Ook in zijn
gedachtengang wordt het subjekt geacht zijn konsumptiepakket dusdanig
vast te stellen dat een CES-nutsindexrelatie gemaximeerd wordt. Graafland
gaat daarbij overigens niet, zoals wij dcen, uit van één enkel (makro-ekono-
misch) formeel konsumptiegced, doch maakt binnen de formele sektor een
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nadere onderverdeling, waarbij de zwarte sektor met name konkurreert met
de arbeidsintensieve subsektor. Met betrekking tot de gekozen afzetrelatie
in de zwarte sektor gaat Graafland a priori uit van komplementariteit tussen
de zwarte produktie en de onderlinge leveringen van de formele sektor aan
de zwarte sektor enerzijds en de zwarte afiet anderzijds, terwijl wij ook ex-
pliciet de mogelijkheid van substitutie tussen inputs openhouden. Hierdoor
wordt, zo is in subparagraaf 2.3.4 betoogd, tevens - zij het slechts ten dele
en impliciet - rekening gehouden met de vraag die bedrijven uitoefenen op
de zwarte arbeidsmarkt. De arbeidsproduktiviteit in de zwarte sektor wordt
in de analyse van Graafland geacht konstant te zijn. Wij hebben weliswaar
verondersteld dat de zwarte arbeidsproduktiviteit jaarlijks met een konstant
perunage tceneemt, doch dit maakt in het kader van een variantenanalyse,
waar het model van Graafland uiteidelijk toe dient, uiteraard geen verschil.

De Gijsel (1984b, 1985) analyseert niet de vraag naar zwarte arbeid door
gezinnen, doch alleen door bedrijven. Deze kunnen - zo wordt aangenomen
- zowel formele als zwarte arbeiders in dienst nemen, waarbij ze zich in het
laatste geval onttrekken aan de afdracht van werkgeverslasten. Ze lopen dan
wel het risiko ontdekt en bestraft te worden door de autoriteiten. Gegeven
de hieruit voortvlceiende onzekerheid worden ze geacht hun verwachte winst
te maximeren. Afgezien van het feit dat deze methode, die analoog is aan
de besproken expected utility-aanpak, naar onze smaak bepaalde nadelen
in zich draagt, lijkt ons de vraag door de gezinnen naar zwarte gcederen en
daardoor naar zwarte arbeid relevanter dan de vraag hiernaar door `formele'
bedrijven. We verwijzen in dit verband naar subsektie 2.3.4.

Tot slot is in dit hoofdstuk de prijsvorming in de zwarte sektor aan de orde
gesteld. In de literatuur wordt ten aanzien hiervan vrijwel altijd uitgegaan
van een zeer grote flexibiliteit in de zwarte sektor, zodat steeds sprake is
van evenwicht op de desbetreffende arbeidsmarkt. Alhcewel deze aanname
ons op zich - met name op grond van het feit dat geen sprake is van re-
gulering en dergelijke - zeer plausibel lijkt, willen we de mogelijkheid van
een zekere prijsstarheid niet a priori uitsluiten. Ten gevolge van de pakkans
waarmee zwartwerkers rekening dienen te houden en de hiermee samenhan-
gende voorzichtigheid waarmee zij wellicht naar buiten zullen treden, kan de
funktie van de prijs als indikator van schaazsteverhoudingen immers eniger-
mate worden bemoeilijkt. In dat geval kunnen, zeker met betrekking tot de
wat kortere termijn, ook in de zwarte sektor onevenwichtigheden niet worden
uitgesloten. Zoals in hoofdstuk 4 zal worden aangetoond, is de wijze waarop
de zwarte prijs tot stand komt van groot belang indien de in dit hoofdstuk
afgeleide relaties in een makro-ekonomisch kader worden beschouwd.
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Toelichting:

- De relaties (2-1), (2-2) en (2-4) zijn van tcepassing bij een flexibele forme-
le arbeidstijd. Indien in de formele sektor daarentegen sprake is van een
standaardarbeidstijd, dienen zij te worden vervangen door de vergelijkin-
gen (2-1'), (2-2') en (2-4').

- Ten aanzien van de loonvorming in de zwarte sektor wordt een drietal
alternatieven onderscheiden. In het eerste geval wordt de zwarte loon-
voet geacht evenwicht te scheppen op de zwarte arbeidsmarkt (2-23). Het
tweede geval veronderstelt dat mutaties in de reëel-beschikbare belonings-
verhouding tussen de sektoren exakt het verschil in arbeidsproduktiviteits-
ontwikkeling weerspiegelen (2-23'). Tot slot onderscheiden we het geval
van volledige loonstarheid in de zwarte sektor (2-23").

Endogenen:

Individueel formeel arbeidsaanbod (uitgezonderd zwarte werklozen):

(2-1) Q; - e i (wb - wb~)

(`L-1') ~á - í,'

Individueel zwart arbeidsaanbod door formeel werkenden:

(2-2) ~;: - 92 (vJb~ - 4i76)

(2-2') ~á: - eq (wb, - ~' - wb)

Individueel zwart arbeidsaanbod door formele werklozen:
,

(2-3) ~a: - e3 (w b~ - yue )

Totaal formeel arbeidsaanbod:

(2-4) Q, - n ~ ~Z - f~: (nu~ - n) f (1 - ~iZ) ~;
1 - ~z

(2-4') P, - n f Qá

Totaal zwart arbeidsaanbod:
,

(2-5) Q,: - n ~ 1 - ~ (nu - n ) ~- (i - ,~) ~;s f ~ éé,
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Reëel-beschikbare formele loonvcet:

(2-6) uwb - w - tt tl
1-tt

Reëel-beschikbare uitkeringsvcet:

tl(2-7) tJua - yu - it
1 - tt

Reëel-beschikbare zwarte loonvcet formeel werkenden:

(2-8) wb~ - zvZ - T tt (T f tt)
1-Ttt

Reëel-beschikbare zwarte loonvcet formele werklozen:

(2-9) wb - wz - T,tt (T f tt)' 1 - T' tt

Reéle formele loonvoet:

(2-10) w - pt - Pv
Reële uitkeringsvcet:

(2-11) yu - Yu - Pv

Reële zwarte loonvcet:

(2-12) wz - pt~ - Pv

Totale konsumptieprijs:

(2-13) Po - Q' P~- (1 - Q~) Pz
Formeel konsumptievolume:

(2-14) c - 2Jb - ~P ( 1 - Q~) (P - Pz)
Zwart konsumptievolume:

(2-15) c: - yb - ~P ~~ (Pz - P)
Gemiddelde reëel-beschikbare zwarte loonvcet:

(2-16) wó~ -( 1 - EÍ) wb~ f Ez zvb~ - ~z (n,, f eá~ -~d:)
Reëel-beschikbaar inkomen van gezinnen:

(2-17) y6 - ( 1 - Ez ) [E1 (~ ~ wb) ~ E2 (nu ~ yua) ~ E 3 (nu } yue)J

fEz (ez f wbs )

Zwarte konsumptieprijs:

(2-18) P: - t'Pv~ f ( 1 - ~~)P



Appen dix

Zwart produktievolume:

(2-19) y: - cz - t9 (1 - s~) (Pv~ - P)
Volume onderlinge leveringen van de formele aan de zwarte sektor:

(2-20) ó - cZ - ~9 S' (P - Pg~ )
Vraag naar zwa.rtwerkers:

(2-21) 2d~ - y: - P:

Zwarte produktieprijs:

(2-22) Py, - Pt~ - PZ

Nominale zwarte loonvcet:

(2-23) pts zorgt voor Qd~ - ~,,

(2-23') Pt, - (P~ - 1 tltt tt) - ~(y - P) - (yZ - ~Z)~

T tl
} (T } tr)1 -Ttt

(2-23") Pt: - 0

Exogenen en parameters:

Ei -

e2

E3 -

Ez -

nominaal aandeel formele konsumptie in totale konsumptie

aandeel reëel-beschikbaar formeel arbeidsinkomen in totaal
reéel-beschikbaar formeel inkomen van gezinnen

aa.ndeel reëel-beschikbare werkloosheidsuitkeringen in totaal
reéel-beschikbaar formeel inkomen van gezinnen

aandeel reéel-beschikbare overige uitkeringen in totaal
reëel-beschikbaar formeel inkomen van gezinnen

aandeel reëel-beschikbaar zwart inkomen in totaal
reëel-beschikbaar inkomen van gezinnen

aandeel formele werklozen in totaal reëel-beschikbaar
zwazt inkomen

~r - aandeel reëel-beschikba,a,r zwart inkomensnadeel werklozen
ten opzichte van werkenden in totaal reëel-beschikbaar
zwart inkomen

65
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Bl - aanbodelasticiteit van formele arbeid door zwartwerkers

92 - aanbodelasticiteit van zwarte arbeid door formeel werkenden
in het geval van een flexibele formele arbeidstijd

B3 - aanbodelasticiteit van zwarte arbeid door formele werklozen

B4 - aanbodelasticiteit van zwarte arbeid door formeel werkenden
in het geval van een starre formele arbeidstijd

r9 - substitutie-elasticiteit tussen zwarte produktie en onderlinge
leveringen

~' - formele standaardarbeidstijd

~C - formeel werkloosheidspercentage

~r - zwart werkloosheidspercentage

pZ - zwarte arbeidsproduktiviteitsstijging

s' - nominale produktiequote van zwarte afzet

T - fraudebeleid ten aanzien van formeel werkenden

T' - fraudebeleid ten aanzien van formele werklozen
cp - substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte konsumptie

~ - aandeel formele werklozen in zwart arbeidsaanbod

~Z - aandeel zwarte werklozen in formeel arbeidsaanbod

Q - formele werkgelegenheid

2z - zwarte werkgelegenheid

nu - formele werkloosheid

nu - overige uitkeringsgerechtigden

nur - zwarte werkloosheid

n - bercepsbevolking

p - formele konsumptieprijs

pl - nominale formele loonvcet

t~ - loonbelastingtarief

t'~ - marginale druk voor werklozen

y - formeel produktievolume

Yu - nominale uitkeringsvcet



3 De groeitheoretische aspekten
van de zwarte sektor

3.1 Inleiding
De grcei van de zwarte sektor wordt niet snel in verband gebracht met een

evenwichtige ontwikkeling van de formele ekonomie. Eerder komt dit feno-
meen intuïtief over als een typisch kenmerk van een onevenwichtige gang van
zaken. Een dergelijk gevcelsmatig idee maakt het vanuit wetenschappelijk
oogpunt interessant de grceitheoretische aspekten van de zwarte sektor te
onderzceken. De groeitheorie houdt zich namelijk onder meer bezig met de
analyse van de kondities waaronder sprake is van een evenwichtige lange ter-
mijn-ontwikkeling van de ekonomie, gegeven exogene faktoren als de grcei
van de beroepsbevolking en de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling. Twee
vragen die men zich in dit verband kan stellen zijn in hceverre een moge-
lijke toename van de zwarte aktiviteiten verklaard zou kunnen worden aan
de hand van dergelijke strukturele ekonomische faktoren en in hceverre dit
van invloed zou kunnen zijn op het evenwichtige groeipad van de formele
ekonomie.

Paragraaf 3.2 rekapituleert allereerst in kort bestek de wijze waarop in de
theorie een situatie van evenwichtige grcei wordt gedefinieerd en onder welke
voorwaarden hiervan sprake zal zijn. Sektie 3.3 is vervolgens gewijd aan de
integratie van de zwarte sektor in de grceitheorie. Daarbij wordt met name
aandacht besteed aan de invloed op de zwarte en de formele lange termijn-
ontwikkeling die uitgaat van enerzijds een relatief trage ontwikkeling van de
zwarte arbeidsproduktiviteit en anderzijds een strukturele verschuiving van
de preferenties ten gunste van de zwarte sektor. In paragraaf 3.4 worden de
aan het voorafgaande te ontlenen konklusies geëvalueerd in het licht van de
relevante literatuur.

3.2 Een evenwichtige groei van de
formele ekonomie

Een pad van evenwichtige grcei wordt gekenmerkt door een konstante
procentuele ontwikkeling van alle relevante ekonomische grootheden, waar-
bij geldt dat belangrijke ekonomische verhoudingsgetallen als de arbeidsinko-
mensquote, de bruto en netto investeringsquote en de kapitaalquote konstant
zijn en waarbij tevens geldt dat het aanbod van de verschillende produktie-
faktoren steeds volledig - men leze: normaal - benut wordt. Indien aan de
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laatstgencemde voorwaarde niet voldaan is omdat bijvoorbeeld sprake is van
een konstant positief werkloosheidspercentage, terwijl echter de procentuele
ontwikkeling van de ekonomie wel konstant is, wordt niet gesproken van een
evenwichtige doch van een gestage grcei. De evenwichtige grcei-situatie is
derhalve een speciaal geval van een situatie van gestage grcei. Hieronder
wordt aangegeven onder welke omstandigheden van een dergelijke evenwich-
tige ontwikkeling gesproken kan worden. In deze paragraaf koncentreren we
ons daarbij vooralsnog op een volkshuishouding die bestaat uit slechts één
(formele) sektor.

Zoals vermeld, zijn de relevante ekonomische verhoudingsgetallen op een
pad van evenwichtige grcei konstant. Dit impliceert onder meer dat de pro-
duktie y, de kapitaalgcederenvoorraad k, de bruto inversteringen i alsmede
de netto investeringen zn dezelfde - konstante - procentuele grcei te zien
geven. Daarenboven heeft de veronderstelde totale inschakeling van de faktor
kapitaal tot gevolg dat ook de produktiekapaciteit y' dit grceitempo volgt.
Oftewel:

y'-y-k-i-in lskonstant.

De netto investeringen - dat wil zeggen de uitbreiding van de kapitaalgce-
derenvoorraad - zijn uiteraard gelijk aan de bruto investeringen minus de
afschrijvingen, welke verondersteld worden een konstant perunage 6 van de
kapitaalgcederenvoorraad te bedragen. Indien k geacht wordt betrekking te
hebben op het begin van de betrokken periode, geldt derhalve dat:

Ok - in-, - ï-~ - b k-1.

Indien we de bruto investeringsquote respektievelijk de kapitaalquote defi-
niëren als y; - i~y en ~c - k~y, welke op het evenwichtige grceipad beide
konstant zijn, vinden we het volgende verband voor de procentuele muta-
tie van de kapitaalgcederenvoorraad, die - zoals gezegd - gelijk is aan de
grceivcet van de produktiekapaciteit, van de feitelijke produktie alsook van
de bruto en netto investeringen:

y~-y-k-Z-Zn- y~ -fi.
~

Uitgaande van een Harrod-neutrale technische ontwikkeling waarbij de
arbeidsproduktiviteit jaarlijks met een konstant perunage p toeneemt, volgt
uit de hierboven weergegeven produktiegrcei, dat zowel de kapaciteitsvraag
naar arbeid ~' als de feitelijke werkgelegenheid e jaarlijks zal grceien met:

e'-~-ry~-6-p.
~
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Indien nu de procentuele ontwikkeling van het arbeidsaanbod bepaald wordt
door de jaarlijkse bevolkingsgrcei ~:

~a - ~i

impliceert een blijvende volledige inschakeling van de faktor arbeid in het
produktieproces (2- Q, ~ het volgende verband:

'1't -ó-~~.P~

Dit is de fundamentele konditie voor een evenwichtige grcei, waaraan de
namen van R.F. Harrod en E.D. Domar zijn verbonden. Deze relatie geeft
weer dat, ten einde te kunnen spreken van een evenwichtige ontwikkeling, de
jaarlijkse uitbreiding van de kapitaalgcederenvoorraad en daarmee de pro-
duktiegrcei precies groot genceg mcet zijn om te voorkomen dat de grcei van
de beroepsbevolking en het proces van technologische - arbeidsbesparende
- vooruitgang tot werkloosheid leiden.

Het arbeidspotentieel van een volkshuishouding ~" wordt gedefinieerd als
het produkt van het arbeidsaanbod en een index hl die de kwaliteit van
dit aanbod representeert. Deze kwaliteitsindex grceit konform de arbeids-
produktiviteitsontwikkeling. Het aanbod van arbeid volgt - zo hebben we
aangenomen - de bevolkingsgroei, zodat geldt:

~"-~efh~-~fp.

De grcei van het arbeidspotentieel, dat wil zeggen de som van de bevol-
kingsgrcei en de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling, wordt de natuurlijke
grceivcet gencemd. In een situatie van evenwichtige grcei geldt - op grond
van het bovenstaande - dat de jaarlijkse procentuele toename van de pro-
duktie, de produktiekapaciteit, de kapitaalgcederenvoorraad en de bruto en
netto investeringen hieraa,n gelijk is.

Relevant is op deze plaats nog het volgende. Van de verschillende be-
stedingskategorieën waaruit de produktie is opgebouwd, is hierboven alleen
aandacht besteed aan de investeringen. Gegeven het feit dat de bruto in-
vesteringen even hard grceien als de produktie, zal onder een regime van
evenwichtige grcei het totaal der overige bestedingen een overeenkomstige
ontwikkeling te zien geven. Ten aanzien van verschillende onderdelen hier-
van is bovendien een soortgelijke norm te formuleren. Zo zullen- uitgaande
van een konstante belastingdruk en een konstante financieringstekortquote,
alsmede gegeven de samenstelling van de overheidsuitgaven - de materiële
overheidsbestedingen g met de natuurlijke grceivcet toenemen. Eveneens
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zullen de in- en uitvoervolumes, m en b, een dergelijke ontwikkeling te zien
geven, aangenomen dat de in- en uitvoerquotes niet muteren. De enig over-
gebleven bestedingskategorie, te weten de partikuliere konsumptie c, zal in
de evenwichtige situatie dientengevolge eveneens toenemen konform de na-
tuurlijke grceivcet. A1 met al zal dus gelden:

(:i-1) y~-y-~-i-in-Qn-g-ri-i,-b-e-~fP

Terwijl de bovenvermelde grootheden zich volgens de natuurlijke grceivcet
ontwikkelen, is de procentuele groei van de kapaciteitsvraag naar arbeid, de
werkgelegenheid en het arbeidsaanbod gelijk aan de bevolkingsgrcei:

(3-2) ~~-~-e,-~r.

Tot zover de evenwichtige ontwikkeling van de verschillende volumes. Rest
ons nog enkele opmerkingen te plaatsen ten aanzien van de ontwikkeling van
de beloningsvceten van arbeid en kapitaal en de goederenprijzen op het pad
van evenwichtige grcei.

Een situatie van evenwichtige grcei impliceert, zoals eerder gezegd, dat de
arbeidsinkomensquote w' niet muteert. Gezien de definitie van deze quote:

..~ QPtw - -,
y Py

waarbij pt en py de nominale loonvcet en de produktieprijs symboliseren, is
sprake van een konstante arbeidsinkomensquote indien de reële arbeidskosten
pt~py jaarlijks tcenemen met hetzelfde percentage als de arbeidsproduktivi-
teit y~e:

Pt-py -y-Q-p.

Gegeven de uiteraard evenzeer konstante kapitaalinkomensquote:

1-w'- kPk~
y Py

waarbij pk de beloningsvcet van kapitaal voorstelt, zullen de reële kapitaal-
kosten pk~py bij een konstante kapitaalproduktiviteit y~k - l~~c niet kunnen
muteren:

Pk-Prr-y-k-0.

Indien nu wordt aangenomen dat de monetaire autoriteiten er voor (kun-
nen) zorgen dat de jaarlijkse geldgrcei overeenkomt met de natuurlijke grcei-
voet, terwijl buitenlandse prijsmutaties achterwege blijven, zal op het even-
wichtige grceipad geen sprake zijn van inflatie. Dit kan als volgt worden
onderbouwd.
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Uitgaande van de zogenaamde Cambridge-variant op de kwantiteitsrela-
tie van I. Fisher, kan de grceivcet van de produktieprijs - bij een konstant
veronderstelde inkomensomloopsnelheid - gelijk worden gesteld aan het ver-
schil tussen de grcei van de maatschappelijke geldhceveelheid Q en de reële
produktiegrcei, welke in het evenwichtige geval gelijk is aan de natuurlijke
grceivcet:

Py-Q-(~~P).

Indien derhalve de geldhoeveelheid tceneemt met datzelfde natuurlijke grcei-
percentage, is de produktieprijs konstant. We nemen aan dat van een der-
gelijke geldgrcei sprake is.

Aangezien de afzet is opgebouwd uit de binnenlandse produktie enerzijds
en de uit het buitenland geïmporteerde produkten anderzijds, is de mutatie
in de afzetprijs afhankelijk van de ontwikkeling van de desbetreffende prijzen,
waarbij het aandeel dat de produkie en de invcer hebben in de afzet het
relatieve gewicht van deze prijzen bepaalt, er van uitgaande dat de prijzen
- casu quo de prijsindices - in de uitgangssituatie alle gelijk zijn aan één:

1 ym ~

p- lfympy} l~ymp.

Hierin stelt y„i - rn~y de evenwichtige invcerquote voor, terwijl p en p~
achtereenvolgens de binnenlandse en de buitenlandse inflatiegraad weerge-
ven. Duidelijk is dat, indien de produktieprijs niet muteert op grond van
het zojuist veronderstelde monetaire beleid terwijl tevens geldt dat de bui-
tenlandse inflatie nihil is, de afzetprijs eveneens konstant zal zijn. In dat
geval zal de nominale loonvcet dus een grcei kunnen vertonen die gelijk is
aan de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling, bij een onveranderlijke kapitaal-
beloning. De volgende relaties geven de geschetste ontwikkelingen nog eens
weer:

(3-3)
(3-4)

p-Py -Pk -0

P1 - P.

en

Op deze plaats verdient naar onze smaak nog vermelding dat de beschreven
jaarlijkse loonstijging alleen konsistent is met een grceipercentage van het
arbeidsaanbod dat gelijk is aan de jaarlijkse uitbreiding van de beroepsbe-
volking indien het individuele arbeidsaanbod geacht wordt konstant te zijn.
Ofwel mcet dus sprake zijn van een door het individu niet te beïnvlceden
arbeidstijd, dan wel dient - in het binnen het kader van de lange termijn-
analyse onzes inziens meer realistische geval van een flexibele arbeidstijd -
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het individuele arbeidsaanbod ongevoelig te zijn voor mutaties in de reëel-be-
schikbare loonvoet. Dit laatste is het geval indien het substitutie-effekt dat
van een beloningstcename uitgaat op het individuele arbeidsaanbod exakt
wordt gekompenseerd door het optredende inkomenseffekt. Indien wordt
aangenomen dat het representatieve individu geen arbeidsloos inkomen ge-
niet, zal hiervan sprake zijn bij een substitutie-elasticiteit tussen inkomen en
vrije tijd van één. Voor het formele bewijs van deze stelling verwijzen we
naar subparagraaf 2.2.2.

Tot zover de beschrijving van het evenwichtige grceipad bij afwezigheid
van een zwarte sektor. Benadrukt dient te worden dat we in deze para-
graaf slechts enig voorwerk hebben willen verrichten voor de analyse van
de grceitheoretische aspekten van de zwarte sektor. Daarbij hebben we ons
met opzet beperkt tot de bespreking van de meest elementaire inzichten
die de groeitheorie biedt. Los van het feit dat hierboven allerlei mogelijke
uitbreidingen en verfijningen onbesproken zijn gebleven, dient nog - meer
fundamenteel - te worden opgemerkt dat we slechts de bestaanbaarheid van
het evenwichtige grceipad hebben aangetoond, zonder aandacht te schenken
aan de stabiliteit van een dergelijk systeem. Voor een meer uitgebreide in-
leiding in de grceitheorie kan bijvoorbeeld worden verwezen naar Van den
Goorbergh, De Groof 8t Peer (1979).

3.3 Een evenwichtige groei van de
zwarte sektor
3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf introduceren we de zwarte sektor in het zojuist geschets-
te grceimodel, daarbij onder meer gebruik makend van de resultaten van de
mikro-ekonomische analyse van de zwarte sektor die in hoofdstuk 2 van deze
studie beschreven staat. In subparagraaf 3.3.2 wordt enerzijds onderzocht
op welke wijze de evenwichtige grcei van de formele sektor beïnvlced wordt
door de aanwezigheid van een zwarte sektor, terwijl anderzijds aandacht
wordt geschonken aan de vraag hce de gang van zaken binnen de zwarte
sektor zich hiertce verhoudt, uitgaande van de veronderstelling dat de ar-
beidsproduktiviteitsontwikkeling in de twee sektoren uiteenloopt. Mede met
het oog op het arbeidsintensieve karakter van de zwarte aktiviteiten lijkt
namelijk in deze sektor een relatief trage produktiviteitsontwikkeling voor
de hand te liggen.

De analyse van de lange termijn-ontwikkeling van een volkshuishouding
met meerdere sektoren, die zich onderscheiden door een uitlopende arbeids-
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produktiviteitsontwikkeling, is uiteraard niet nieuw. Een belangrijke invals-
hcek van studies op dit gebied is vaak de problematiek van de relatieve
lange termijn-ontwikkeling van de diensten- ten opzichte van de gcederen-
sektor alsmede van de kollektieve sektor ten opzichte van de marktsektor.
De probleemstelling van de onderhavige paragraaf spitst zich daarentegen
toe op enerzijds de (totale) formele sektor en anderzijds de zwarte sektor.
In paragraaf 3.4 zullen onze bevindingen op dit punt vergeleken worden met
de inzichten die de hierboven bedcelde studies hebben gegenereerd.

Terwijl in subparagraaf 3.3.2 wordt uitgegaan van een onveranderlijke pre-
ferentiestruktuur van de subjekten, zal in subsektie 3.3.3 aandacht worden
besteed aan de invlced op de relatieve lange termijn-ontwikkeling van de twee
sektoren die kan uitgaan van een trendmatige verschuiving van deze prefe-
renties in de richting van de zwarte sektor. Een dergelijke verandering van
de individuele voorkeuren zou enerzijds het gevolg kunnen zijn van een stij-
gende relatieve behcefte aan naar verhouding arbeidsintensieve produkten,
terwijl anderzijds een mogelijke afname van de maatschappelijke weerstand
tegen zwarte aktiviteiten hierbij een rol kan spelen. Ook op dit punt bestaan
aanknopingspunten met de bestaande literatuur. Hierop wordt eveneens in
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk teruggekomen. De onderhavige para-
graaf wordt besloten met enkele cijfervoorbeelden in subparagraaf 3.3.4.

3.3.2 Een relatief trage arbeidsproduktiviteits-
ontwikkeling in de zwarte sektor

Aansluitend bij het één sektor-geval, impliceert de veronderstelling dat
verhoudingsgetallen als de investeringsquote en de kapitaalquote konstant
zijn wederom een gelijkmatige ontwikkeling van de formele produktie, de
bruto en netto investeringen en de kapitaalgcederenvoorraad. Gegeven de
volledige benutting van de faktor kapitaal, grceit bovendien de formele pro-
duktiekapaciteit met hetzelfde percentage. Op grond van de aanname dat de
in- en uitvceraandelen in de formele produktie niet veranderen volgen ook
het in- en uitvcervolume deze ontwikkeling.

In de vorige paragraaf werd verder beargumenteerd dat, gegeven de be-
lastingdruk, de financieringstekortquote en de samenstelling van de over-
heidsuitgaven, hetzelfde geldt voor de materiële overheidsbestedingen. Deze
redenering zullen we ook in de onderhavige sektie aanhangen. We dienen
daartce op deze plaats echter een aanvullende - vereenvoudigende - ver-
onderstelling te maken, namelijk dat de overheid geen fraudebeleid vcert.
Indien we namelijk expliciet zouden aannemen dat zulks wel het geval is,
zou hiervan een konstante druk uitgaan op het zwarte inkomen, hetgeen zou
impliceren dat de totale `belastingdruk' - dat wil zeggen inklusief de inkom-
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sten uit het fraudebeleid - slechts konstant zou zijn indien de evenwichtige
ontwikkeling van de onderscheiden sektoren aan elkaar gelijk zou zijn. Zoals
hieronder aannemelijk zal worden gemaakt, ligt een dergelijke gelijkmatige
grcei echter niet voor de hand.

Mede uit hoofde van het feit dat de fondsen die de overheid ontvangt door
het vceren van een beleid dat is gericht op het opsporen en bestraffen van
zwartwerkers - eventueel na aftrek van de daarbij optredende kosten - van
relatief zeer geringe betekenis zullen zijn voor de overheidsfinanciën, zien we
daarom in dit hoofdstuk af van het bestaan van een dergelijk beleid. De
onnauwkeurigheid waaraan we ons op deze wijze schuldig maken is immers
gering, terwijl de analyse nodeloos bemoeilijkt zou worden indien we rekening
zouden mceten houden met een voortdurend - zij het slechts marginaal -
muterende belastingdruk. Overigens zal in subparagraaf 5.2.4 nog in het
kort op deze kwestie worden teruggekomen.

Het bovenstaande gezegd zijnde, resulteert de volgende relatie:

y~-2J-1~-2-zn-y-m-b-7~ -a-
~

De partikuliere konsumptie van formele produkten zal - in tegenstelling
tot wat we in de vorige paragraaf zagen - niet noodzakelijkerwijze hetzelf-
de grceitempo vertonen. De reden hiervoor is dat in aanwezigheid van een
zwarte sektor rekening mcet worden gehouden met de intermediaire leve-
ringen van de formele aan de zwarte sektor ó. De som van de partikuliere
konsumptie en de onderlinge leveringen zal, gegeven de ontwikkeling van de
overige bestedingskategorieën, uiteraard wel dezelfde grceivcet als de pro-
duktie dienen te vertonen:

(1 - w) c~- w ó- rỳ - ê waarin 1 - w- c en w- 5
~c cfó cfó

De ontwikkeling van de formele kapaciteitsvraag naar arbeid alsmede van
de formele werkgelegenheid is gelijk aan het verschil tussen de formele pro-
duktiegrcei en de ( konstante) arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de for-
mele sektor:

Q'-Q-y'-ê-p.
~

Stel nu dat de formele arbeidsaanbodrelatie als volgt luidt:

Q~ - ~ ~ B (Pt - Pt~ )~

waarbij 9- 61 konform relatie (2-1) indien sprake is van een flexibele forme-
le arbeidstijd, terwijl B- 0 in het geval van een starre formele arbeidstijd.
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Hierbij gaan we weer uit van een konstante belastingdruk alsmede van de
afwezigheid van een fraudebeleid van de overheid, zodat een eventuele mu-
tatie in de verhouding tussen de primaire nominale beloningsvceten tevens
de verandering in de reëel-beschikbare beloningsverhouding weergeeft.

De grceivcet van het arbeidspotentieel is uiteraard weer gelijk aan de
toename van het arbeidsaanbod vermeerderd met de stijging van de desbe-
trefFende kwaliteitsindex:

~" - ~ -~ e (Pt - Pt: ) -1- P.

Een voortdurende volledige inschakeling van het arbeidsaanbod (~ - Q, of-
tewel y - Q") impliceert:

y~ -ó-~-~ fe~ P (Pt - Pt~ ).

We zien dat de evenwichtige grcei-konditie van Harrod en Domar bij aanwe-
zigheid van een zwarte sektor dient te worden geamendeerd voor het optreden
van eventuele - door verschuivingen in de beloningssfeer geïnduceerde -
individuele arbeidsaanbodreakties. In het geval va.n een starre formele ar-
beidstijd ( B - 0) treden deze reakties uiteraard niet op, zodat de konditie
van Harrod en Domar niet hceft te worden aangepast.

Een konstante arbeidsinkomensquote veronderstelt weer dat de reële ar-
beidskosten jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage als de arbeidsproduk-
tiviteit. Indien daarenboven wederom wordt aangenomen dat sprake is van
een dusdanige monetaire politiek dat de formele produktieprijs konstant is
terwijl buitenlandse inflatie uitblijft, kunnen - evenals in de vorige para-
graaf - de relaties ( 3-3) en (3-4) worden geformuleerd.

Gegeven de bedoelde formele loonontwikkeling, kan de konditie voor een
evenwichtige formele grcei als volgt worden herschreven:

7t - b - ~ -f- -1- 6P (P - Pt~ ).~

Kruciaal hierbij is uiteraard - althans in het geval van een flexibele formele
arbeidstijd - de verhouding tussen de zwarte en de formele loonontwikke-
ling, waarbij deze laatste gelijk is aan de formele arbeidsproduktiviteitsstij-
ging. Indien de zwarte loonvcet een jaarlijkse grcei vertoont die de toename
van de formele produktiviteit overtreft, blijft de evenwichtige grceivcet van
de formele sektor volgens deze relatie achter bij de natuurlijke grceivcet.
Indien daarentegen de zwarte loonstijging geringer is dan de tcename van
de formele arbeidsproduktiviteit, gaat de evenwichtige formele grcei het na-
tuurlijke grceipercentage te boven. Wanneer ten slotte sprake 2ou zijn van
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een konstante sektorale beloningsverhouding, zou de evenwichtige formele
grceivcet - ook in het geval van een flexibele formele arbeidstijd - niet
worden beïnvlced door de aanwezigheid van een zwarte sektor die wordt
gekenmerkt door een relatief trage arbeidsproduktiviteitsontwikkeling.

Het feitelijke verloop van de relatieve loonontwikkeling op het evenwich-
tige grceipad hangt uiteraard mede af van de gang van zaken in de zwarte
sektor. In die sektor geldt immers evenzeer dat het desbetreffende arbeids-
aanbod steeds volledig dient te worden ingeschakeld, hetgeen onder meer
afhankelijk is van de zwarte loonontwikkeling. Derhalve dient de aandacht
zich nu allereerst te richten op de evenwichtige ontwikkeling van de zwarte
sektor.

Hoe ziet deze ontwikkeling er uit? Ter beantwoording van deze vraag
dient wederom de analyse van hoofdstuk 2 geraadpleegd te worden. We
herhalen enkele verbanden. De onderlinge leveringen zijn gerelateerd aan
de vraag naar zwarte konsumptiegoederen cz alsmede - indien althans met
betrekking tot de zwarte afzet wordt uitgegaan van een zekere mate van
technische substitueerbaarheid tussen de eigen produktie door zwartwerkers
enerzijds en de hceveelheid intermedaire formele leveringen anderzijds -
aan de verhouding tussen de formele afzetprijs en de zwarte produktieprijs
py~ . Dit komt tot uitdukking in relatie (2-20):

ó-cz-~9S'(P-Py~)~

waarbij ~9 de elasticiteit is die aangeeft in welke mate de bedoelde technische
uitwisselbaarheid aktueel is, terwijl s' - Yz~Cz het waarde-aandeel van de
zwarte produktie in de zwarte afzet weergeeft. Het komplement hiervan is
uiteraard het nominale aandeel van de onderlinge leveringen in de zwarte
afzet: 1 - s' - O~Cz.

De zwarte konsumptievraag staat daarenboven in een substitutieverhou-
ding ten opzichte van de vraag naar formele konsumptiegcederen. De relaties
(2-14) en (2-15) kombinerend, kan dit als volgt worden weergegeven:

Cs-C-~P(Pr-P)i

waarbij cp de desbetreffende substitutie-elasticiteit weerspiegelt. De prijsstij-
ging van zwarte produkten pz is daarbij gelijk aan het gewogen gemiddelde
van de mutatie in respektievelijk de zwarte produktieprijs en prijs van de
onderlinge leveringen, in casu de formele afzetprijs. De desbetreffende we-
gingskoëfficiënten worden gevormd door de waarde-aandelen van de zwarte
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produktie en de onderlinge leveringen in de zwarte afzet. Een en ander leidt
tot vergelijking (2-18):

pz - C~Pv~ f (1 - S~)P.

Het verloop van de zwarte produktieprijs is afhankelijk van de zwarte
loonontwikkeling pt, enerzijds en de arbeidsproduktiviteitverbetering in de
zwarte sektor pZ anderzijds. Relatie (2-22) toont dat het procentuele verband
als volgt kan worden geformuleerd:

Py~ - Pt, - PZ.

Gegeven een nul-inflatie in de formele sektor, kunnen de vier zojuist weer-
gegeven vergelijkingen worden gekombineerd tot het volgende verband tussen
de onderlinge leveringen van de formele aan de zwarte sektor en de vraag
naar formele konsumptiegcederen:

ó-c-(cP-~9)s~(Pt~ -pz).

In deze vergelijking is de relatieve omvang van de beide substitutie-elasti-
citeiten cp en ~9 van groot belang. Stel immers dat de zwarte produktie-
en afzetprijs tcenemen doordat de zwarte beloningsvoet sneller stijgt dan
de desbetreffende arbeidsproduktiviteit. Enerzijds leidt dit tot een relatieve
afname van de zwarte konsumptievraag ten gunste van de vraag naar for-
mele konsumptiegcederen, hetgeen ceteris paribus resulteert in een afname
van de relatieve vraag naar onderlinge leveringen, terwijl anderzijds de eigen
inspanning door zwartwerkers ontmcedigd wordt ten gunste van juist weer
een extra vraag naar onderlinge leveringen. Het hangt van de verhouding
tussen de twee substitutie-elasticiteiten af of de verhouding tussen de onder-
linge leveringen en de formele konsumptie per saldo zal tce- of afnemen ten
gevolge van een stijging van de zwarte produktie- en afzetprijs.

Naar onze smaak ligt het voor de hand te veronderstellen dat de substitu-
tie-elasticiteit aan de vraagzijde van de zwarte gcederenmarkt (tussen zwarte
en formele konsumptie) groter is dan die aan de aanbodzijde (tussen eigen
produktie door zwartwerkers en de aanschaf van onderlinge leveringen vanuit
de formele sektor). Zeker gegeven het relatief arbeidsintensieve karakter van
de zwarte sektor, mogen de technische substitutiemogelijkheden tussen de
zwarte produktie en de onderlinge leveringen immers niet al te hoog worden
ingeschat. Niet voor niets is in het voorgaande hoofdstuk dan ook gewezen
op het feit dat de veronderstelling van een technische komplementariteit niet
ongebruikelijk is. De substitutiemogelijkheden voor de konsumenten zullen
dan ook al snel groter zijn.
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Omdat het grceipercentage van de som van de formele konsumptie en de
onderlinge leveringen vastligt op de evenwichtige grceivcet van de formele
produktie, kan op grond van het bovenstaande verband worden gesteld dat:

c- ry` -bfw(~P-~)s~(Pt, -p:) en
~

ó - y` - 8 - (1 - w) (~P - ~) s~ (Pt~ - pZ).
~

Indien nu zou blijken de zwarte loonvcet een snellere ontwikkeling door-
maakt dan de zwarte arbeidsproduktiviteit - hetgeen zorgt voor een toena-
me van de zwarte produktie- en afzetprijs - zou dat er dus (uitgaande van
cp ~ ~9) tce leiden dat de formele konsumptie sneller stijgt dan de formele
produktie, terwijl de onderlinge leveringen hierbij zouden achterblijven. Uit
de gepresenteerde substitutie-relatie tussen de vraag naar zwarte en formele
konsumptiegcederen kan, gebuik makend van de bovenstaande vergelijking
voor de formele konsumptie alsmede van de zwarte afzet- en produktieprijs-
vergelijkingen, worden afgeleid dat de zwarte konsumptie zich als volgt zal
ontwikkelen:

cz - y` - b-~(1 - w) ~p -~ w~9~ c` (Pt, - pz).~
Ook de zwarte konsumptie grceit onder de gemaakte aanname ten aanzien
van de relatieve omvang van de substitutie-elasticiteiten jaarlijks minder
hard dan de formele produktie indien de zwarte loonstijging de zwarte ar-
beidsproduktiviteitsgroei overtreft.

De veronderstelde mogelijkheid dat zwartwerkers een afweging maken tus-
sen de eigen inspanning en de aankoop van gcederen uit de formele sektor
leidt tot de volgende relatie voor de zwarte produktie:

yZ - cz - ~9 (1 - c~) (Par~ - P).

Dit is vergelijking (2-19) uit het voorgaande hoofdstuk. Gekombineerd met
de zojuist gepresenteerde relatie voor de zwarte konsumptievraag, kunnen
we hieruit afleiden dat:

7:yz - ~ - b - A (Pt, - P: )

waarin A-(1-w)t~cp~~l-(1-w)~~~~9~0.

Uit dit verband volgt dat ook de zwarte produktiegrcei achterblijft bij de
formele produktie-ontwikkeling indien de zwarte loonstijging de arbeidspro-
duktiviteitstoename in die sektor te boven gaat.
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Zoals men ziet, stelt .A hierbij de samengestelde - oftewel de totale -
substitutie-elasticiteit tussen zwarte en formele produktie voor, gedefinieerd
als een gewogen gemiddelde van de substitutie-elasticiteit aan de vraagzij-
de van de zwarte gcederenmarkt tussen zwarte en formele konsumptie ~o
en de substitutie-elasticiteit aan de aanbodkant tussen zwarte produktie en
onderlinge leveringen vanuit de formele sektor ~9. De waarde van deze sa-
mengestelde elasticiteit is - zo zal nog duidelijk worden gemaakt - van
groot belang voor de geldigheid van enkele kruciale konklusies die in het
navolgende getrokken zullen worden. Ten aanzien hiervan kunnen we op
deze plaats een tweetal opmerkingen maken. Ten eerste is - gegeven het
positieve teken van cp en ~9 en gegeven het feit dat de waarde van (1 - w) s'
tussen nul en één ligt - A in ieder geval positief. In de tweede plaats zal de
waarde van A hoogstwaarschijnlijk minder dan één bedragen. Het is naar
onze inschatting namelijk realistisch te veronderstellen dat de beide substi-
tutie-elasticiteiten cp en ~9 kleiner zijn dan één. Ten aanzien van ~9 werd reeds
opgemerkt dat een vrij lage waarde in de lijn der verwachtingen ligt. Wat
betreft de substitutie-elasticiteit tussen zwarte en formele konsumptiegcede-
ren lijkt een wat hogere waarde waarschijnlijk. Een al te hoge waarde zal
deze elasticiteit echter ook niet hebben, zo verwachten wij, daar in realiteit
slechts substitutie mogelijk is tussen zwarte gcederen en een deel van de
voorhanden formele produkten. Het `makro-ekonomische' formele goed dat
wij op deze plaats hanteren representeert immers strikt genomen een groot
aantal uiteenlopende produkten, voortgebracht in de diverse formele sub-
sektoren. Sommige van deze produkten - zoals bepaalde arbeidsintensieve
diensten - zullen weliswaar in een zeer nauwe substitutieverhouding staan
tot zwarte produkten, doch voor een groot aantal andere formele gcederen
is dit natuurlijk niet het geval. Aangenomen nu dat ~9 als cp inderdaad een
waarde van minder dan één aannemen, zal ditzelfde gelden voor hun gewo-
gen gemiddelde A. Maar zelfs indien bijvoorbeeld cp iets hoger zou liggen
dan één, valt nog te verwachten dat dit niet geldt voor A, gegeven de lage
waarde die ~9 waarschijnlijk zal hebben.

Uit de vorige relatie volgt via vergelijking (2-21) de zwarte werkgelegen-
heidsgroei ez:

~z - rys - b - A (i)ls - Ps ) - pz.
k

We zien dat - zelfs indien de zwarte produktiegrcei achterblijft bij de toe-
name van de formele produktie ten gevolge van een zwarte loonontwikkeling
die de produktiviteitsstijging te boven gaat - niet op voorhand te zeggen
valt hce de zwarte werkgelegenheidsgroei zich zal verhouden tot de toename
van de formele werkgelegenheid, een en ander ten gevolge van het feit dat de
arbeidsproduktiviteit in de zwarte sektor een relatief laag grceipercentage
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kent, hetgeen als zodanig positief uitwerkt op de verhouding tussen de zwar-
te en de formele werkgelegenheidstcename. We komen hierop nog uitgebreid
terug.

Stel nu eerst dat het zwarte arbeidsaanbod ~,~ een grcei vertoont die wordt
beschreven door de volgende relatie:

~~: - ~ ~- ez (pt: - nt),
waarbij in het geval van een flexibele formele arbeidstijd geldt dat Bz - 82
konform relatie (2-2), terwijl in de situatie dat de formele arbeidstijd voor
het individuele subjekt een datum is geldt dat ez - B4 volgens vergelijking
(2-2'). Dit leidt - gezien het feit dat de formele loonvcet op het evenwichtige
pad even hard stijgt als de formele arbeidsproduktiviteit - tot het volgende
verband:

2,, - ~ f eZ (Pt~ - P).

Een situatie van evenwichtige grcei veronderstelt een permanente volledige
inschakeling va,n het zwarte arbeidsaanbod (2z -~a, ). Enige substitutie
levert - mede met gebruikmaking van de gepresenteerde voorwaarde voor
een evenwichtige formele grcei - de konditie op waaronder hiervan sprake
is. Deze luidt als volgt:

ife~ez
Pt~ - p z - A f e~ e z (P - Pz)

oftewel 1 - A
Pt: -P- A~-efe z (P-Pz).

Hieruit blijkt dat - indien sprake is van een relatief trage arbeidsproduk-
tiviteitsontwikkeling in de zwarte sektor - de zwarte loonvcet op het even-
wichtige grceipad een ontwikkeling vertoont die uitgaat boven de stijging
van de arbeidsproduktiviteit in deze sektor. Indien tevens geldt dat A G 1
- hetgeen we, zoals gezegd, aannemelijk achten - zal de evenwichtige grcei
van de zwarte loonvoet bovendien groter zijn dan de formele arbeidsproduk-
tiviteitsstijging en zodoende de formele loonontwikkeling overtreffen.

Hce mceten we dit alles nu exakt interpreteren? Allereerst is van belang
in te zien dat alle volumes in de formele en de zwarte sektor zich zouden ont-
wikkelen overeenkomstig het natuurlijke grceipercentage (~r -}- p) indien de
arbeidsproduktiviteitsstijging in de twee sektoren gelijk zou zijn (pz - p). In
dat geval zouden bovendien zowel de zwarte als de formele loonvoet jaarlijks
tcenemen met deze generieke stijging van de arbeidsproduktiviteit (oftewel
pts - pt - P- p:). Dit zou tevens impliceren dat alle prijzen konstant
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zouden zijn (p - py - pZ - py, - 0), althans bij een adequate monetai-
re politiek en bij afwezigheid van buitenlandse prijsmutaties. Gegeven het
arbeidsintensieve karakter van de zwarte produktie, ligt een dergelijke ont-
wikkeling echter niet voor de hand. Zoals gezegd, is het daarentegen meer
waarschijnlijk dat de zwarte arbeidsproduktiviteit een relatief geringe grcei-
vcet zal kennen (px G p).

Stel nu - bij wijze van gedachten-experiment - dat, gegeven dit verschil
in produktiviteitsontwikkeling, de zwarte lonen toch exakt in pas lopen met
de lonen in de formele sektor (pl~ - pl - p 1 pz). Dit impliceert in de eer-
ste plaats dat het aanbod van zowel formele als zwarte arbeid precies gelijk
oploopt met de omvang van de bercepsbevolking (Q, - Q,, -~). De for-
mele werkgelegenheid grceit met hetzelfde percentage, zodat in deze sektor
sprake is van een voortdurende volledige inschakeling van het arbeidsaan-
bod (Q - e,). Hoe ontwikkelt de zwarte werkgelegenheid zich echter onder
deze omstandigheden? De groeivcet van deze variabele kan in het geval van
een achterblijvende zwarte arbeidsproduktiviteit, vergezeld gaand van een
gelijkmatige sektorale loonontwikkeling, zowel toe- als afnemen ten opzichte
van de hierboven beschreven situatie waarin de produktiviteitsontwikkeling
in de twee sektoren dezelfde is. Enerzijds is het feit dat de zwarte arbeids-
produktiviteitsgrcei ten opzichte van de bedoelde situatie relatief laag is -
het werd reeds gekonstateerd - op zichzelf een bron van extra werkgelegen-
heidsgroei, simpelweg omdat een gegeven zwarte produktie meer zwartwer-
kers vergt naarmate hun produktiviteit geringer is. Dit effekt op de zwarte
werkgelegenheidsgrcei bedraagt p - pZ.

Anderzijds gaat de geschetste zwarte loonontwikkeling bij een relatief trage
zwarte arbeidsproduktiviteitsgrcei uiteraard gepaard met een voortdurende
toename van de zwarte produktie- en afzetprijs, hetgeen via een tweetal
mechanismen tot een afname van de zwarte produktie en zodoende tot een
geringere zwarte werkgelegenheid leidt. Zo zal de hogere zwarte afzetprijs
konsumenten ertoe brengen relatief minder zwarte produkten aan te schaffen,
waarbij van belang is dat de resulterende tcename van de formele konsump-
tie, met het oog op een evenwichtige grcei van de formele produktie, wordt
gekompenseerd door een afname van de onderlinge leveringen. Het effekt
hiervan op de zwarte werkgelegenheid is -~(1 - w) ~p -~ w ~9~ s' py, , hetgeen
gelijk is aan -~(1 - w) cp -F w ~9~ s` (P - Pz) d~ Pgs - Pts - Pz - P- pZ.
Daarenboven zal de hogere zwarte produktieprijs leiden tot minder eigen in-
spanning door zwartwerkers in ruil voor extra formele leveringen, waa,rvan
het effekt gelijk is aan -~9 (1 - S') pys --~9 (1 - s') (p - pz).

Ten opzichte van de situatie waarin de stijging van de arbeidsprodukti-
viteit in beide sektoren gelijk is, kan een achterblijvende zwarte produkti-
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viteitsstijging dus - indien de zwarte loonvcet even snel toeneemt als de
formele beloningsvcet, zodat de ontwikkeling van het zwarte arbeidsaanbod
ingegeven wordt door de grcei van de beroepsbevolking - in principe leiden
tot zowel een vraagtekort als een vraagoverschot naar zwartwerkers. Van een
vraagoverschot is sprake indien de gencemde negatieve substitutie-effekten
worden overgekompenseerd door het positieve direkte effekt, dat wil zeggen
indien ~(1-w)cpfw~9~ S'~~9(1-s') - (1-w)s'cp-~~1-(1-w)S'~ ~9 - AC 1.
Een aanbodoverschot treedt daarentegen op indien A~ 1. Indien zou gelden
dat A- 1, zou bij de veronderstelde ontwikkeling van de zwarte belonings-
vcet sprake zijn van een evenwichtige gang van zaken. Indien echter niet
geldt dat de bedoelde samengestelde elasticiteit gelijk is aan één, zal de zwar-
te loonvoet dus een jaarlijkse grcei dienen te vertonen die - in kontrast met
hetgeen zojuist is verondersteld - afwijkt van de formele loonontwikkeling,
willen we kunnen spreken van een evenwichtige ontwikkeling.

In het geval van een vraagoverschot bij een gelijke beloningsontwikkeling
(A G 1), zal slechts sprake kunnen zijn van evenwichtige grcei indien de
zwarte lonen harder stijgen dan de formele loonvcet (zodat yils ~ p). Indien
echter, bij een gelijke beloningsgroei, een vraagtekort zou optreden (A ~ 1),
is een voorwaarde voor evenwichtige grcei dat de zwarte loonontwikkeling
achterblijft bij de grcei van de formele lonen (zodat p~~ G p). Zoals vermeld,
is de eerste aanname onzes inziens de meest waarschijnlijke. In dat geval
geldt dus:

P[~ ~ P 1 Pz.

Een en ander heeft - indien de formele arbeidstijd flexibel is - uiteraard
ook gevolgen voor het arbeidsaanbod in de formele sektor. De jaarlijkse
tcename hiervan zal geringer zijn dan in het geval dat de arbeidsproduktivi-
teit in beide sektoren gelijk oploopt, zodat ook de evenwichtige stijging van
de vraag naar formele arbeid, door middel van een bij de natuurlijke grcei-
vcet achterblijvende formele produktiestijging, ten opzichte van de bedoelde
situatie zal mceten dalen.

De desbetreffende eindvergelijkingen zullen in het navolgende gepresen-
teerd worden. Eerst worden echter de evenwichtige grceivceten van de zwar-
te prijzen afgeleid. Uit relatie (3-5) volgt op simpele wijze het evenwichtige
grceitempo van de zwarte produktieprijs:

1 fef Bz

Py` - A~9-~Bz (P-P:),

hetgeen - gegeven de afwezigheid van inflatie in de formele sektor - over-



Zwarte evenwichtige grcei 83

eenkomt met de volgende ontwikkeling van de zwarte afzetprijs:

, i~-efez
pz - S A f 6-f- BZ (P - PZ).

De beide zwarte prijzen vertonen bij een achterblijvende zwarte arbeidspro-
duktiviteit derhalve een jaarlijkse toename.

Gegeven de evenwichtige loonstijging in de zwarte sektor, kunnen we af-
leiden dat de formele produktiegrcei op het evenwichtige grceipad gelijk zal
zijn aan:

ry; 1-AK -b-~fp-BAf9f9z(P-PZ)-

Dit is de uiteindelijke versie van de voor een uiteenlopende sektorale arbeids-
produktiviteitsstijging geamendeerde evenwichtige grcei-konditie van Harrod
en Domar. Uitgaande van A C 1, brengt deze relatie tot uitdukking dat,
indien sprake is van zowel een relatief trage arbeidsproduktiviteitsontwikke-
ling in de zwarte sektor als een flexibele formele arbeidstijd (zodat B~ 0), de
formele evenwichtige produktiegroei achterblijft bij de natuurlijke grceivcet.

De som van de formele konsumptie en de onderlinge leveringen kent, zoals

eerder opgemerkt, dezelfde evenwichtige ontwikkeling als de formele produk-

tie, zodat we nu ter vervanging van relatie (3-1) kunnen schrijven:

(3-1') y'-y-k-2-in-e"-9-m-b-

1-A
(1-w)éfwó-~-f-p-B (P-Pz).A}e~ez

Voor de evenwichtige grcei van de formele (kapaciteits)vraag naar arbeid en
het aanbod hiervan geldt derhalve:

(3-2') ~'-~-é,-~-eA~éAeZ(p-pZ).

Op deze plaats herhalen we voor alle duidelijkheid de belangrijkste kon-
klusie die uit het voorafgaande te trekken is. De formele produktie zal -
onder naar ons idee plausibele veronderstellingen ten aanzien van de sub-
stitutie-elasticiteiten cp en ~9 zodat A G 1- gekenmerkt worden door een
evenwichtig grceipercentage dat lager is dan de natuurlijke grceivcet indien
sprake is van een zwarte sektor die door zijn relatief arbeidsintensieve pro-
duktiewijze een arbeidsproduktiviteitsontwikkeling kent die achterblijft bij
de formele produktiviteitsstijging, voor zover althans de formele arbeidstijd
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flexibel is. De formele werkgelegenheidsgrcei zal onder dergelijke omstandig-
heden geringer zijn dan het tempo waarmee de bercepsbevolking toeneemt.

R.est ons nog de evenwichtige grceivceten van de formele konsumptie, de
onderlinge leveringen, de zwarte konsumptie, de zwarte produktie en de
zwarte werkgelegenheid uit het bovenstaande af te leiden. Ten aanzien van
deze variabelen zullen echter niet de eindvergelijkingen worden gepresen-
teerd, doch zal worden aangegeven hce de desbetreffende ontwikkelingen zich
verhouden het verloop van de formele produktie respektievelijk de formele
werkgelegenheid, hetgeen naar onze smaak het meest relevant is. Gezien de
relaties (3-1') en (3-2'), zijn de verschillende eindvergelijkingen uiteraard op
simpele wijze samen te stellen.

Indien we wederom aannemen dat de substitutie-elasticiteit tussen formele
en zwarte konsumptie cp groter is dan de substitutie-elasticiteit tussen zwarte
produktie en onderlinge leveringen ~9, vertoont de formele konsumptie een
evenwichtige grcei die de ontwikkeling van de formele produktie overtreft:

(3-8) c- y- c.~ (cP -~9) S~ 1 f e f ez
(P - Pz)~Afefes

terwijl de onderlinge leveringen juist een ontwikkeling laten zien die trager
verloopt dan de evenwichtige formele produktiegroei:

(3-9) ó - y - -(1 - w) ( ~P - ~9) s~ i -~ e -~ e z
(P - PZ)-

.i~~e~ez

Zowel de zwarte produktie als de zwarte konsumptie grceit eveneens minder
hard dan de formele produktie:

(3-10) y: - y--A
1 f 9 f ez

(P - P:) enAfe~ez

(s-ii) ~s-y--~(i-w)~f~~]s' l~e}eZ (P-Pz).A~e~es
De zwarte werkgelegenheid en het zwarte arbeidsaanbod vertonen daarente-
gen - gegeven A G 1- een snellere ontwikkeling dan de formele werkgele-
genheid:

(3-i2) ér - ~ - ~as - P, - (e ~ ez) A ~ e Aez (P - PZ).

Op het evenwichtige grceipad kan al met al een opmerkelijk fenomeen
worden waargenomen: de zwarte werkgelegenheid verwerft een steeds groter
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wordend aandeel in de totale werkgelegenheid, terwijl de zwarte produktie
en konsumptie ten opzichte van het totaal jaar op jaar terrein verliezen.

Een interessant punt is - gezien de relatieve ontwikkeling van de zwarte
prijzen en volumes - de verhouding tussen de verschillende nominale grcei-
percentages. Een en ander kan op eenvoudige wijze uit de bovenstaande
verbanden worden afgeleid. Aangetoond kan worden dat, ondanks het feit
dat normaliter de aandelen van respektievelijk de zwarte werkgelegenheid
en de zwarte produktie in de desbetreffende totalen een tegengestelde bewe-
ging te zien zullen geven, de ontwikkeling van de beide aandelen in nominale
termen exakt gelijk en - zolang maar geldt dat A C 1- positief is:

(~:-f-Pts)-(QfPt)-(yZ-~Pb~)-(yfP~ )-(i-A) ifefez (P-Pz).A~e-~ez
De gelijkheid van de relatieve grcei van het arbeidsinkomen in de twee sek-
toren enerzijds en de relatieve nominale produktie-ontwikkeling anderzijds
is overigens een rechtstreeks gevolg van de konditie dat op het evenwichtige
grceipad de arbeidsinkomensquote in de twee sektoren konstant is, waarbij
deze zich in de zwarte sektor uiteraard steeds op het niveau van één bevindt.

Terwijl de procentuele tcename van het zwarte konsumptievolume voort-
durend geringer is dan de grceivcet van zowel het formele konsumptievolume
als de reële onderlinge leveringen, kan - indien weer wordt aangenomen dat
de substitutie-elasticiteiten cp en ~9 geringer zijn dan één - het tegenover-
gestelde gezegd worden van de nominale verhoudingen tussen de bedoelde
grootheden:

en

~ 1 f B~er
(é:fp:)-(cfP)-(1-~)S .,a-~9-E-eZ(P-P:)

(é:fp:)-(d~-P)-(1-~9)s~
ifefez

(P-Pr)..,afefez
In nominale termen is binnen het kader van de evenwichtige grcei al met al
sprake van een voortdurende relatieve toename van de zwarte sektor.

Ter afsluiting van deze subparagraaf lijkt ons een inventarisatie van het
kwalitatieve belang van de numerieke specifikatie van de verschillende koëf-
ficiënten op zijn plaats. We zullen met andere woorden nogmaals aangeven
in hceverre bepaalde konklusies slechts aktueel zijn onder zekere voorwaar-
den ten aanzien van de waarde van de koëfficiënten. Logischerwijze dient
in de eerste plaats voor alle relevante konklusies te gelden dat de arbeids-
produktiviteit in de zwarte sektor een geringer grceipercentage kent dan de
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formele arbeidsproduktiviteit. Gegeven deze veronderstelling, zullen volgens
ons model de reële zwarte konsumptie- en produktiegrcei altijd op een lager
niveau liggen dan de formele produktiegrcei.

De relatie tussen de reële ontwikkeling van de formele konsumptie en de
onderlinge leveringen enerzijds en de formele produktiegrcei anderzijds is
daarentegen afhankelijk van de relatieve omvang van de elasticiteiten cp en ~9.
We hebben gezien dat het aandeel van de formele konsumptie in de produktie
jaarlijks tceneemt ten koste van de onderlinge leveringen indien - zoals te
verwachten is - geldt dat cp )~9. Ook de ontwikkeling van de verhouding
tussen de nominale zwarte konsumptie enerzijds en de nominale formele
konsumptie respektievelijk de nominale onderlinge leveringen anderzijds is
afhankelijk van cp en ~9. Indien beide elasticiteiten geringer zijn dan één zal
de zwarte konsumptie in nominale termen sneller toenemen dan zowel de
formele konsumptie als de intermediare leveringen. Het lijkt ons plausibel te
veronderstellen dat in ieder geval ~9 doch ook cp aan deze voorwaarde voldoet.

In samenhang hiermee is de waarde van de samengestelde substitutie-elas-
ticiteit A van groot belang. De relatieve ontwikkeling van de zwarte en de
formele loonvcet is kruciaal afhankelijk van de vraag of A kleiner dan wel
groter is dan één. Ditzelfde geldt hierdoor voor de relatie tussen de even-
wichtige werkgelegenheidsgroei in de formele sektor en de tcename van de
beroepsbevolking, de relatie tussen de evenwichtige formele produktie-ont-
wikkeling en de natuurlijke grceivcet, alsmede voor de verhouding tussen
werkgelegenheidsgmei in de twee sektoren. Indien geldt dat A G 1- het-
geen onzes inziens de meest waarschijnlijke optie is - overtreft de zwarte
loonontwikkeling elk jaar de grcei van de formele beloningsvcet, hetgeen re-
sulteert in een reële produktiegroei in de formele sektor die geringer is dan
de natuurlijke grceivcet, een formele werkgelegenheidstcename die achter-
blijft bij de grcei van de bercepsbevolking en een almaar toenemend aandeel
van de zwarte arbeid in de totale werkgelegenheid. Indien echter - bijvoor-
beeld ten gevolge van een zeer hoge substitutie-elasticiteit tussen de beide
konsumptiekategorieën cp - zou gelden dat A~ 1, zouden de bedoelde
konklusies omdraaien.

De relatieve ontwikkeling van de nominale produktie in de twee sektoren
alsmede die van het zwarte en formele arbeidsinkomen is eveneens afhanke-
lijk van A. Indien geldt dat A C 1, zal de nominale zwarte produktie sneller
tcenemen dan de nominale formele produktie, terwijl hetzelfde geldt ten aan-
zien van het zwarte arbeidsinkomen in verhouding tot de formele loonsom.
Tot slot kan vermeld worden dat de flexibiliteit van de formele arbeidstijd re-
levant is. Indien in de formele sektor sprake is van een standaarda.rbeidstijd,
worden de evenwichtige grceivceten van de formele produktie en werkgele-



Zwarte evenwichtíge grcei 87

genheid niet door de aanwezigheid van een zwarte sektor beïnvlced. Ten
aanzien van de overige konklusies speelt deze kwestie geen rol.

3.3.3 Verschuivingen van de preferenties
Hierboven is aangenomen dat de preferenties van de subjekten ten aan-

zien van de beide konsumptiegcederen alsook met betrekking tot de onder-
scheiden kategorieën arbeid konstant zijn. Mede gegeven het lange termijn-
karakter van de onderhavige analyse, lijkt dit echter een nogal stringente
veronderstelling. In deze subparagraaf zal deze aanname daarom worden
losgelaten. De konstante relatieve voorkeuren van de individuen ten aanzien
van zwarte versus formele konsumptie alsmede ten aanzien van zwarte versus
formele arbeid zullen plaats maken voor preferenties die zich gestaag wijzi-
gen ten gunste van de zwarte sektor. We zullen nu eerst toelichten waarom
een dergelijke veronderstelling naar onze smaak zeker niet implausibel is.

Ten eerste kan worden gewezen op de door velen aangehangen opvatting
dat in hoog-ontwikkelde ekonomieën de konsumentenvoorkeur een voort-
gaande verschuiving te zien geeft ten gunste van arbeidsintensieve produkten
(diensten) en ten koste van kapitaalintenstieve produkten (goederen). Naast
de gevolgen die zulks uiteraard heeft voor de sektorale verhoudingen binnen
de formele ekonomie - waaraan we op deze plaats geen verdere aandacht
schenken- is de bedcelde verschuiving van de preferenties ook relevant voor
de vraag naar zwarte produkten. In de zwarte sektor wordt immers gebruik
gemaakt van een zeer arbeidsintensieve produktietechniek. Een zekere auto-
nome vraagverschuiving in de richting van de zwarte sektor is uit dien hoofde
dus zeer gced denkbaar.

Ook een gestaag tcenemende relatieve voorkeur voor zwarte arbeid is ze-
ker niet uit te sluiten. Daarbij mcet men vooral denken aan de invlced
die kan uitgaan van het trendmatig verminderen van de maatschappelijke
aversie ten opzichte van de participatie in de zwarte sektor. Een dergelijke
normverschuiving - die onzes inziens duidelijk kan worden waargenomen -
kan resulteren in een steeds groter wordende bereidheid van subjekten om
zich als zwartwerker aan te bieden.

We zullen hieronder allereerst aangeven welke invlced autonome verschui-
vingen van de voorkeuren in de richting van de zwarte sektor kunnen hebben
op het verschil in grceitempo tussen de zwarte en de formele sektor. Aan
het einde van deze subparagraaf zal vervolgens een enkele opmerking worden
geplaatst ten aanzien van het te verwachten effekt op de formele gang van
zaken als zodanig. Ten einde de analyse zo helder mogelijk te houden zien
we op deze plaats even af van de zojuist besproken mogelijkheid van een
relatief trage zwarte arbeidsproduktiviteitsontwikkeling. We nemen dus aan
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dat p: - p, waardoor py, - pts - p en et - yr - p.

Aan de vraagzijde van de zwarte sektor is de substitutie-relatie met be-
trekking tot de vraag naar zwarte en formele gcederen van groot belang.
Hierboven werd het volgende verband geformuleerd:

cz - c - -cG (Pz - P).

Stel nu dat de relatieve voorkeur van de konsumenten een gestage verschui-
ving te zien geeft ten gunste van zwarte produkten, ter grootte van r~d. Ge-
geven de afwezigheid van inflatie in de formele sektor en met gebruikmaking
van de zwarte prijsrelaties, leidt dit tot het volgende verband:

cZ -c- -cpt'(Pts -p)}rld.

Deze relatie maakt het mogelijk om, gegeven het feit dat de som van de
formele konsumptie en de onderlinge leveringen op het pad van evenwichtige
grcei jaarlijks toeneemt met hetzelfde percentage als de formele produktie,
met behulp van de relatie voor de vraag naar onderlinge leveringen de vol-
gende relaties af te leiden voor de ontwikkeling van de zwarte konsumptie,
de formele konsumptie en de onderlinge leveringen, alle ten opzichte van de
formele produktiegrcei:

cz - y - - ~(1 - w) cp -~ w ~9~ S'~ (Pcs - p) ~- (1 - w) rld~

c-y-w(~P-~)s~(Pt~ -p)-wr~d en

ó - y - -(1 - w) (~P - ~) s~ (Pts - p) -~ (1 - w) r~d.

De zwarte produktie is - zo is verondersteld - enerzijds athankelijk van
de zwarte afzet, terwijl anderzijds de verhouding tussen de zwarte produk-
tieprijs en de formele afzetprijs een rol speelt met het oog op een mogelijke
substitutie van zwarte produktie en onderlinge leveringen bij de totstandko-
ming van de zwarte afzet. Dit leidt, gezien de zojuist afgeleide relatie voor
de zwarte konsumptie, tot het volgende verband:

yz-y--A(Pt, -p)f(1-w)~Jd

waarin A-(1-w)S'cp~-~l-(1-w)s'~~9~0.

De evenwichtige toename van de verhouding tussen de vraag naar zwarte en
formele arbeid volgt bij een gelijke arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de
beide sektoren uiteraard de mutatie in de produktieverhouding:

~z - Q - -A (Pc~ - p) f (1 - w) ~d.
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Ten aanzien van het arbeidsaanbod is in het voorafgaande gebruik ge-
maakt van de volgende relaties:

~e - ~ f e (Pt - Pl ~ ) en

~as - ~ } e z (pL, - ~l).

Deze zijn te kombineren tot de volgende substitutie-relatie, gegeven ook het
feit dat de evenwichtige formele loonontwikkeling gelijk is aan de formele
arbeidsproduktiviteitsstijging:

e,~ - Q , - (e ~- e z ) (é~l: - P).

Stel nu dat de preferenties van de subjekten - bijvoorbeeld ten gevolge van
een steeds verder afnemende maatschappelijke weerstand tegen participatie
in de zwarte sektor - zich zodanig ontwikkelen dat jaarlijks een autono-
me verschuiving van het arbeidsaanbod ten gunste van de zwarte sektor
optreedt, ter grootte van r~,. In dat geval is het volgende verband aktueel:

e,z - P, - (e ~ Bz) (~Ls - P) f ~s.

In een situatie van evenwichtige grcei dient uiteraard te gelden dat:

Qz - Q - ~a~ - ~a ~

hetgeen leidt tot de volgende konditie ten aanzien van de zwarte loonont-
wikkeling:

1-w 1
(3-5' ) p~s - P-~ A-~ e~ e z ~d - A f e f e z ~a,

Men ziet dat een autonome stijging van de bereidheid van subjekten om
zwarte arbeid te verrichten een negatieve invlced uitcefent op de zwarte
loongrcei, terwijl een autonome toename van de relatieve vraag naar zwarte
konsumptiegcederen een additionele opwaartse druk op de zwarte lonen met
zich brengt. Een en ander ligt voor de hand.

De zwarte produktie- en afzetprijsontwikkeling ziet er dientengevolge als
volgt uit:

(3-6')

(3-7')

1-w 1
P~s - .Afefez nd- A~e}ez ~s

(1 - w) s' S'

Pz - .~~-e~ez nd- A~efe1 ~d.

en



90 Groeitheoretische aspekten

Met behulp van de zojuist geformuleerde vergelijking voor de evenwichtige
ontwikkeling van de zwarte loonvcet, kan worden afgeleid dat:

(3-12') PZ-e-~,s-~,-(9~-9z)A~efez~d~A~-a}BZ~a.

De grceivceten van de zwarte en de formele werkgelegenheid gaan derhalve
door het optreden van stelselmatige verschuivingen in de voorkeuren ten gun-
ste van de zwarte sektor nog verder uit elkaar lopen dan - indien A C 1-
reeds het geval is ten gevolge van het achterblijven van de zwarte arbeidspro-
duktiviteitsstijging bij de produktiviteitsontwikkeling in de formele sektor.
Evenzeer kan worden opgemerkt dat zelfs indien - tegen de verwachting in
- zou gelden dat A~ 1, een relatief afnemende zwarte werkgelegenheid in
het geval van evenwichtige grcei niet gegarandeerd is ten gevolge van moge-
lijke veranderingen in de preferenties in de richting van zwarte konsumptie
enerzijds en zwarte arbeid anderzijds.

Men zal begrijpen dat de trendmatige afname van het aandeel van de
zwarte produktie in de totale bedrijvigheid die te voorzien is indien de zwarte
arbeidsproduktiviteit een relatief trage ontwikkeling kent, wordt tegengegaan
indien tevens sprake is van een voortdurend tcenemende relatieve voorkeur
van de subjekten voor zwarte produkten en zwarte arbeid:

(s-ia) yr-y-(e~-ez)A~-e~ez~d~A~e~ez~s.

Uit de bovenstaande exercitie blijkt derhalve dat de in de vorige subsektie
geformuleerde konklusie dat - uitgaande van een relatief trage ontwikkeling
van de zwarte arbeidsproduktiviteit - de reële zwarte produktie in een si-
tuatie van evenwichtige grcei kontinu terrein zal verliezen ten opzichte van
de formele produktie dient te worden afgezwakt indien rekening wordt ge-
houden met een zekere verschuiving van de preferenties in de richting van de
zwarte sektor. De stelling dat zwarte arbeid een steeds groter wordend aan-
deel verwerft in de totale werkgelegenheid - een voorwaardelijke konklusie
in verband met de onzekerheid ten aanzien van de waarde van de koëfficiënt
A- kan juist worden aangescherpt door mogelijke mutaties in de sfeer van
de relatieve voorkeuren in de beschouwing te betrekken.

De volume-ontwikkeling van de formele konsumptie, de leveringen van de
formele aan de zwarte sektor en de zwarte konsumptie, steeds ten opzichte
van de formele produktiegrcei, wordt door de onderstaande relaties weerge-
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geven:

(3-8') c-y--w[1-(cp-~9)s' ( 1-w) ~~d
A~e~ez

1-w (~ - ,v) s' A ~ e } ez ~e,

1
(3-9' ) à-y-(1-w)[1-(1-w)(~v-~)s~.~~efe z~~d

~(1-W)l~-~)SI Afefez~~
en

(3-11') cz - y - (1 - w) I 1- [(1 - w) cp f w~~ s~ .,a f e~ e z ]~d
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1
~- [(1 - W) cP ~ w 1iJ S, .it ~ e ~ Bz ~ a .

Uitgaande van plausibele waarden voor de substitutie-elasticiteiten cp en ~9
- zodat cp 1 ~9 en (1 - w) cp -~ w~9 C 1- dienen de in de vorige paragraaf
getrokken konklusies ten aanzien van de reële ontwikkeling van de vermelde
variabelen in verhouding tot de formele produktiegrcei, zoals men ziet, stuk
voor stuk te worden afgezwakt indien sprake is van in de aangegeven richting
verschuivende preferenties. De grcei van het konsumptie-aandeel in de for-
mele produktie wordt door de stijgende voorkeur voor zwarte produkten en
zwarte arbeid negatief beïnvlced, terwijl het tegenovergestelde het geval is
ten aanzien van de evenwichtige ontwikkeling van zowel de onderlinge leve-
ringen als de zwarte konsumptie ten opzichte van de formele produktiegrcei.

Verder verdient nog vermelding dat de relatieve toename van het zwarte
ten opzichte van het formele arbeidsinkomen, welke gelijk is aan de relatieve
nominale ontwikkeling van de zwarte ten opzichte van de formele produktie,
positief beïnvlced wordt door een stijgende voorkeur voor zwarte konsump-
tiegcederen, terwijl - indien althans A C 1- een grceiende bereidheid tot
het verrichten van zwarte arbeid, door de drukkende werking die hiervan uit-
gaat op de zwarte produktieprijs, juist een negatieve invloed op de bedoelde
nominale grceiverhoudingen heeft:

(~:~-Pt~)-(~~Pt)-(y:fPys)-(yfPb)-

lte}ez 1-A
(1-w)Afefez ~d- Afe~ez ~a.
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Een soortgelijke opmerking kan - er van uitgaande dat cp en ~9 kleiner zijn
dan één - worden gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van de waar-
deverhouding tussen de zwarte konsumptie enerzijds en zowel de formele
konsumptie als de onderlinge leveringen anderzijds. Een autonome vraag-
verschuiving in de richting van zwarte gcederen heeft hierop een postieve
invlced, terwijl het effekt hierop van een autonome relatieve toename van
het zwarte arbeidsaanbod - door de zwarte prijsdaling waarmee dit gepaard
gaat - negatief is:

(~z-~pz)-(~fji)-

f 1~-(1-cp)s~
1-w , 1

~ A~e~ez~~d-(1-`~)s Af6~-8zrla en

(cz f Ps) - (o f P) -

}(~-,v)s'A~e~ez ~d-(i-~v)s'A-~efez~a.

We hebben tot nu toe slechts aandacht besteed aan de invlced die van
mutaties in de sfeer van de preferenties kan uitgaan op de gang van zaken in
de zwarte sektor in verhouding tot de formele ontwikkeling. Ter afsluiting
van deze subparagraaf zullen we nog in het kort aangeven op welke wijze de
formele produktie- en werkgelegenheidsgrcei zelf kunnen worden beïnvloed
door een stijgende voorkeur voor zwarte konsumptiegcederen en zwarte ar-
beid.

Hiertce dient allereerst een veronderstelling te worden gemaakt over de
mate waarin de toenemende relatieve voorkeur voor participatie op de zwarte
arbeidsmarkt tot uitdrukking komt in een autonome afname van de gewenste
formele arbeidstijd. We zullen aannemen dat de subjekten deze arbeidstijd
jaarlijks wensen terug te brengen met A r~„ waarbij A uiteraard kleiner is
dan één. De gewenste toename van de zwarte arbeidstijd komt dan uit op
(1 - A) r~,. De aanbodfunkties van arbeid in de twee sektoren luiden in dat
geval als volgt:

Qa -~ f 9(2~l - Pt, )- A r~a en

eas - ~ ~ ez (Pl: - pt) ~- (1 - A) t~a.

Deze zijn, zoals men begrijpt, te kombineren tot de hierboven gehanteerde
substitutie-relatie tussen zwarte en formele arbeid. Op deze plaats is echter
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alleen de formele arbeidsaanbodrelatie van belang. Gegeven de evenwichtige
jaazlijkse toename wan de formele loonvcet met de formele produktiviteits-
verbetering, leidt de eis tot een voortdurende inschakeling van dit arbeids-
aanbod (è - è,) tot de volgende konditie:

'Yt~ -fi-~r~-P-9(Pt:-P)-Arla.

Hierin de afgeleide evenwichtige zwarte loonstijging substituerend, vinden
we de volgende voorwaarde voor een evenwichtige formele grcei:

~` -~-~fn-eA~-B~-eznd- [A- e ]~na.A~e-~es
De konditie van Harrod en Domar dient dus, zo blijkt hieruit, niet alleen
te worden geamendeerd voor een mogelijk verschil in produktiviteitsstijging
tussen de formele en de zwarte sektor - waarvan we in deze subparagraaf
afzien - doch ook voor verschuivingen in de voorkeuren van de subjekten
ten aanzien va.n zwarte produkten en zwarte arbeid. Daazbij mcet ook in dit
geval weer worden aangetekend dat de bedcelde aanpassing alleen releva.nt
is in het geval van een flexibele formele arbeidstijd. Indien sprake is van een
standaardtijd in de formele sektor, zal gelden dat 9- A- 0.

We kunnen nu ter vervanging van de relaties (3-1') en (3-2') schrijven:

(3-1") y - y-k-i-in-e"-g-m-b-(1-w)é~-~ó-

~}P-e 1-~
~d-~A- e ~r~, en.4~e~ez A-~e~-eZ

(3-2") è'-è-ès-~-eAfefe~~nd-[A-A~e-~eZ~~"~

Uit de bovenstaande relaties kunnen we een aantal zaken opmaken. Zo
wordt duidelijk dat bij een flexibele formele azbeidstijd een gestaag tcene-
mende relatieve behcefte aan zwazte konsumptiegcederen eenduidig negatief
uitpakt voor de formele produktie- en werkgelegenheidsgrcei. Daarentegen
blijkt een dergelijk ondubbelzinnig verband niet aanwezig te zijn tussen de
formele ontwikkeling en de autonome toename va.n de relatieve waardering
voor zwartwerk. Aan de ene kant leidt een dergelijke preferentieverschuiving
immers rechtstreeks tot een voortdurende afname van de gewenste formele
azbeidstijd, doch aan de andere kant heeft een en ander een drukkend effekt
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op de zwarte loonvorming, hetgeen juist weer een extra tcename van het for-
mele arbeidsaanbod veroorzaakt. Welk van deze invlceden zal overheersen is
mede afhankelijk van de variabele A, die aangeeft in welke mate een stijging
van de relatieve voorkeur voor zwarte arbeid in eerste instantie neerslaat in
een lagere formele arbeidstijd. Hierover valt helaas weinig konkreets te mel-
den. Indien we - er van uitgaande dat de arbeidstijd in de formele sektor
flexibel is - echter aannemen dat de mutatie in de relatieve voorkeur voor
de beide soorten arbeid gepaard gaat met een konstante totale arbeidstijd,
dient te gelden dat:

A- Pz en 1-A- ~ .
~~ez ~~~s

In dat geval kan gesteld worden dat de kans dat de bedoelde preferentiever-
schuiving de formele ontwikkeling nadelig beïnvloedt toeneemt naarmate het
werkgelegenheidsaandeel van de zwarte sektor in de uitgangssituatie groter
is.

3.3.4 Enkele cijfervoorbeelden
Enkele van de inzichten die de twee voorafgaande subparagrafen bieden

worden geillustreerd door middel van een zevental cijfervoorbeelden in tabel
3-1. Daarbij nemen we steeds aan dat p- 4, ~r - 1, w- 0.025, s' - 0.75, cp -
0.5, ~9 - 0.25 en BZ - 2. We laten echter de kwestie van de flexibiliteit van
de formele arbeidstijd open. Bij een variabele formele arbeidstijd nemen we
aan dat 9- 0.10 en A- 0.10, terwijl in het geval van een starre arbeidstijd
in de formele sektor per definitie geldt dat B- A- 0. Opgemerkt zij dat
alle variabelen in de tabel luiden in procenten in plaats van, zoals voorheen,
in perunen. Verder zijn de uitkomsten, voor zover nodig, afgerond op 0.05.

De eerste kolom van de tabel toont de evenwichtige gang van zaken in de
formele en de zwarte sektor indien wordt aangenomen dat de zwarte arbeids-
produktiviteit even snel tceneemt als de arbeidsproduktiviteit in de formele
ekonomie (pZ - p), terwijl geen sprake is van verschuivingen in de sfeer van
de preferenties (r~d - r~, - 0). Onder dergelijke omstandigheden wordt de
formele ontwikkeling niet beïnvlced door de aanwezigheid van de zwarte sek-
tor. Indien geen sprake is van een zwarte sektor geldt immers evenzeer dat
y -~r f p- 5 en ~-~r - 1. De zwarte sektor zelf kent in het onderhavige
geval een identiek ontwikkelingspad. Een en ander staat los van de mate van
flexibiliteit van de formele arbeidstijd. Deze uitkomsten kunnen dienen als
referentiekader voor de overige voorbeelden. Erg waarschijnlijk zijn ze echter
niet, gelet op de voorafgaande analyse. Indien immers bijvoorbeeld, zoals
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Tabel 3-1: Enkele cijfervoorbeelden met betrekking
tot het evenwichtige grceipad.

Flexibele formele

arbeidstijd

Starre formele

arbeidstijd

1 2 3 4 5 6 7

p-pZ 0 2 0 0 2 0 0

na o 0 2 0 0 2 0
r1e 0 0 ~ 2 0 U 2

y 5 4.95 4.90 4.90 5 5 5

~ 1 0.95 0.90 0.90 1 1 1

yZ 5 3.90 6.55 5.20 3.95 6.60 5.35

~: 1 1.90 2.55 1.20 1.95 2.60 1.35
p~s 4 4.45 4.75 3.20 4.45 4.80 3.20
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mag worden verwacht, de zwarte arbeidsproduktiviteitsontwikkeling achter-
blijft bij die in de formele sektor (tweede en vijfde kolom), zien we dat de
zwarte produktie zich een stuk trager ontwikkelt, terwijl de zwarte werkgele-
genheid juist extra toeneemt. De loonvcet in de zwarte sektor kent eveneens
een hogere grceivcet dan voorheen. Deze konstateringen zijn niet afhanke-
lijk van de vraag of de formele arbeidstijd flexibel dan wel star te ncemen is.
Dat geldt echter wel voor het effekt op de formele ontwikkeling. Indien in de
formele sektor sprake is van een variabele arbeidstijd wordt zowel de formele
produktiegrcei als formele werkgelegenheidsontwikkeling negatief beïnvlced
door de aanwezigheid van een zwarte sektor waarin de arbeidsproduktiviteit
zich naar verhouding traag ontwikkelt. Indien de formele arbeidstijd daaren-
tegen star is, staat het evenwichtige grceipad van de formele ekonomie niet
onder invlced van de zwarte gang van zaken.

Indien de konsumentenvoorkeur voor zwarte produkten toeneemt (derde
en zesde kolom), wordt de evenwichtige grceivcet in de formele sektor nega-
tief beïnvlced, indien althans sprake is van een flexibele formele arbeidstijd.
De zwarte sektor maakt in dat geval - los van de aanname ten aanzien van
de flexibiliteit van de arbeidstijd in de formele sektor - een relatief gunstige
ontwikkeling door. De produktie, de werkgelegenheid en de loonvoet in deze
sektor stijgen meer dan bij afwezigheid van de veronderstelde preferentie-
verschuiving. Wanneer de relatieve voorkeur voor zwarte arbeid een stijging
vertoont (vierde en zevende kolom), wordt de formele ontwikkeling bij de
gekozen modelspecifikatie eveneens teruggedrongen, mits althans de formele
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arbeidstijd kan muteren. De invlced op de zwarte volume-ontwikkeling is
- los van de mate van flexibiliteit van de formele arbeidstijd - wederom
positief. De zwarte loonontwikkeling wordt echter neerwaarts beïnvlced.

Indien we mogen aannemen dat de gehanteerde specifikatie op kruciale
punten - dat wil zeggen met betrekking tot met name cp en ~9 - plausíbel
is, kunnen we konkluderen dat op lange termijn een voortgaande relatieve
tcename van de zwarte werkgelegenheid waarschijnlijk is uit hoofde van elk
van de drie veronderstelde exogene ontwikkelingen. Het relatieve verloop van
de zwarte produktie is echter onzeker. Een naar verhouding geringe arbeids-
produktiviteitsverbetering in de zwarte sektor werkt een daling van het reële
zwarte produktie-aandeel in de hand, maar mogelijke preferentieverschui-
vingen in de richting van de zwarte sektor werken in de tegenovergestelde
richting. Indien vervolgens, mede gegeven het lange termijn-karakter van de
analyse, mag worden aangenomen dat de formele arbeidstijd eerder flexibel
dan star zal zijn, kunnen we stellen dat de formele ontwikkeling hoogstwaar-
schijnlijk zal worden vertraagd door de onderzochte strukturele invloeden.

3.4 Evaluatie
De analyse van de grceitheoretische aspekten van de zwarte sektor, zo-

als deze in de vorige paragraaf is gepresenteerd, sluit qua probleemstelling
aan bij de algemene literatuur met betrekking tot de relatieve lange ter-
mijn-ontwikkeling van bepaalde sektoren onder invlced van verschillen in
het arbeidsproduktiviteitsverloop enerzijds en - ten gevolge van de voort-
gaande stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking - optreden-
de wijzigingen in de sfeer van de preferenties anderzijds. Zo kan worden
verwezen naar de bekende studie van Fourastié (1949), waarin onder meer
geanalyseerd wordt op welke wijze de belangrijkste ekonomische sektoren
geacht mogen worden zich op lange termijn te ontwikkelen. Fourastié on-
derscheidt een drietal sektoren op grond van hun uiteenlopende tempo van
technische vooruitgang: de primaire (landbouw)sektor, welke een middelma-
tige produktiviteitsstijging kent, de sekundaire (industriële gcederen)sektor
die wordt gekenmerkt door een snelle technische ontwikkeling, en ten slotte
de tertiaire (diensten)sektor, waarin nauwelijks of geen produktiviteitsver-
beteringen optreden. Indien nu sprake zou zijn van een stabiele verdeling
van de werkgelegenheid over de drie sektoren - in de zin dat geen verschui-
vingen van het arbeidsaanbod tussen de sektoren zouden optreden - zou
de voortdurend toenemende divergentie van de arbeidsproduktiviteit in deze
sektoren een relatieve toename van de sekundaire produktie ten opzichte van
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de produktie in de overige sektoren alsmede een relatieve grcei van de primai-
re ten opzichte van de tertiaire produktie impliceren. Fourastié wijst echter
terecht op het feit dat een voortgaande stijging van het inkomen per hoofd
van de bevolking juist gepaard gaat met een sterke afname van de relatieve
vraag naar landbouwprodukten, terwijl de relatieve behoefte aan industriële
gcederen en - naarmate het inkomen verder toeneemt - meer en meer ook
de relatieve vraag naar diensten een stijging vertoont. De struktuur van de
toenemende konsumptieve vraag valt dus niet op voorhand samen met de
samenstelling van de grceiende produktie. Via relatieve prijsmutaties zullen
vraag en aanbod met elkaa.r in overeenstemming mceten worden gebracht.
De prijs van diensten zal mceten stijgen ten opzichte van de prijzen in de
overige sektoren, terwijl ook de prijsverhouding tussen industriële gcederen
en landbouwprodukten voortdurend zal mceten toenemen indien wordt aan-
genomen dat de relatieve stijging van de vraag naar industriële gcederen ten
opzichte van landbouwprodukten ex ante groter is dan de relatieve aanbod-
stijging. Een en ander gaat gepaard met een kontinue - door het initieel
optreden van beloningsverschillen tussen de sektoren in gang gezette - mi-
gratie van de faktor arbeid vanuit de landbouwsektor naar de gcederen- en
op den duur vooral de dienstensektor. De loonstijgingen in de verschillende
sektoren zullen hierdoor op langere termijn gelijke tred kunnen houden.

In de gedachtengang van Fourastié kunnen al met al twee belangrijke fak-
toren worden onderscheiden, welke we voor alle duidelijkheid nog eens afzon-
derlijk zullen bespreken, mede omdat een en ander aansluit bij de opbouw
van onze eigen analyse. Ten eerste kan de invloed van de uiteenlopende sek-
torale arbeidsproduktiviteitsgrcei gencemd worden. De geïsoleerde invlced
hiervan is - gegeven een grote arbeidsmobiliteit op langere termijn, waar-
door de loonontwikkeling in de sektoren niet blijvend uit elkaar kan lopen
- gelegen in het feit dat de prijs van diensten een voortdurende stijging zal
vertonen ten opzichte van de overige prijzen, terwijl daarnaast de prijs van
landbouwprodukten doorlopend zal toenemen ten opzichte van de industrië-
le gcederenprijs. Uitgaande van konstante preferenties, hetgeen - naast het
bestaan van konstante substitutie-elasticiteiten - impliceert dat de inko-
menselasticiteiten van de vraag naar de onderscheiden produkten alle gelijk
zijn aan één, heeft een dergelijke relatieve prijsontwikkeling tot gevolg dat
de reële vraag naar diensten in verhouding tot de overige produkten voort-
durend afneemt, terwijl daarenboven de reële vraag naar primaire gcederen
steeds verder zal dalen ten opzichte van de vraag naar industriële produkten.

Indien nu geldt dat de betrokken substitutie-elasticiteiten geringer zijn
dan één, zullen de nominale aandelen van de onderscheiden produkten in de
totale vraag echter een hieraan tegengesteld verloop kennen: de nominale
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vraag naar diensten neemt voortdurend tce ten opzichte van de vraag naar
landbouwprodukten en industriële gcederen, waarbij de nominale vraagver-
houding tussen de twee laatstgenoemde produkten ten gunste van de primai-
re produkten uitpakt. Dit zou - aangenomen dat de loonontwikkeling in
de onderscheiden sektoren hetzelfde is en dat de relatieve prijsontwikkeling
een exakt spiegelbeeld vormt van de desbetreffende verschillen in produk-
tiviteitsgrcei - tevens impliceren dat het werkgelegenheidsaandeel van de
dienstensektor voortdurend zou toenemen, terwijl het aandeel van de land-
bouwsektor een doorlopende stijging te zien zou geven ten opzichte van de
industriële sektor.

Baumol (1967) legt in zijn bercemde artikel over de mogelijke lange ter-
mijn-ontwikkeling van sektoren eenzijdig de nadruk op dit eerste element in
de gedachtengang van Fourastié. Hij ontwikkelt een eenvoudig twee sektoren-
model waarbij de betrokken sektoren - zeg: de gcederen- en de diensten-
sektor - zich van elkaar onderscheiden door een uiteenlopende arbeidspro-
duktiviteitsontwikkeling. Uitgaande van een uniforme loongroei in de twee
sektoren, toont hij aan dat de prijsverhouding zich in dat geval voortdurend
op de hierboven beschreven wijze ontwikkelt, hetgeen een kontinue verslech-
tering van de konkurrentiepositie van de dienstensektor inhoudt. Vervolgens
beperkt hij zich echter tot een tweetal speciale gevallen met betrekking tot
de waarde van de substitutie-elasticiteit tussen de twee produkten. Ten eer-
ste onderzoekt hij de gang van zaken indien deze elasticiteit gelijk is aan
één. In dat geval blijven de waarde-aandelen van de beide goederen in de
totale konsumptie konstant, evenals de werkgelegenheidsaandelen. De reële
produktie van diensten zal hierbij uiteraard voortdurend afnemen ten op-
zichte van de produktie in de gcederensektor. Het tweede geval dat Baumol
onderscheidt wordt gekenmerkt door de totale afwezigheid van substitutie-
processen: de reële verhouding tussen de vraag naar gcederen en diensten
is dan konstant. Logischerwijze impliceert dit een almaar groter wordend
waarde-aandeel van diensten in het konsumptiepakket alsook een voortdu-
rende relatieve stijging van de werkgelegenheid in de dienstensektor. Het
hierboven beschreven geval van een substitutie-elasticiteit kleiner dan één,
hetgeen onzes inziens met betrekking tot de relatieve vraag naar zwarte en
formele gcederen meer realistisch is, laat Baumol onbesproken.

Ditzelfde geldt voor de tweede belangrijke schakel in de redenering van
Fourastié, die kan leiden tot een niet onbelangrijke aanpassing van de hier-
boven getrokken konklusies, te weten de mogelijkheid van een almaar voort-
gaande verschuiving in de preferenties. Stel namelijk dat de inkomenselasti-
citeit van de vraag naar diensten groter is dan één, terwijl de desbetreffende
elasticiteit met betrekking tot de vraag naar primaire produkten veel kleiner
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is dan één, bij een tussenliggende waarde van de inkomenselasticiteit van de
industriële gcederenvraag. Hiervan gaat in de eerste plaats op langere ter-
mijn een voortdurende stimulans uit voor de dienstensektor in verhouding
tot de overige sektoren. Daarnaast zal de vraag naar industriële gcederen uit
dien hoofde doorlopend tcenemen ten opzichte van de vraag naar landbouw-
produkten. Indien nu het effekt op de reële vraag naar de onderscheiden
produkten dat uitgaat van de kontinue verschuiving van de preferenties het
reële vraageffekt van de uiteenlopende prijzen overheerst, zal de gewenste
struktuur van de tcenemende konsumptie, welke wordt gekenmerkt door
een snel geringer wordend aandeel van primaire gcederen ten gunste van het
aandeel dat wordt ingenomen door industriële goederen en - met name -
diensten, uiteindelijk bepalend zijn voor de struktuur van de toenemende
produktie.

Allaart (1981) is echter met betrekking tot de reële vraagverhouding tus-
sen gcederen en diensten van mening dat op langere termijn het - door de
gencemde verschillen in produktiviteitsgrcei geïnduceerde - voortgaande
prijseffekt waarschijnlijk groter zal zijn dan de invlced van de preferentie-
verschuiving. Hij maakt in zijn studie gebruik van een - gceddeels aan Van
den Goorbergh (1975) ontleend - drie sektoren-model, waarin hij een `pro-
duktieve' (materiële gcederen)sektor, een dienstensektor en een kollektieve
sektor onderscheidt. Hierbij veronderstelt Allaart dat de preferentieverschui-
ving ten koste van de `produktieve' sektor en ten gunste van de dienstensek-
tor steeds zwakker zal worden naarmate in de loop der tijd het aandeel van
de materiële bestedingen in het konsumptiepakket steeds verder afneemt.
Terwijl dit effekt derhalve langzaam maar zeker aan betekenis verlies, blijft
het prijseffekt onverminderd van kracht.

Op deze plaats kan verder nog worden verwezen naar de recente publikaties
van Van Nunen (1988a, 1988b) op het gebied van de sektorale samenstel-
ling van de produktie en werkgelegenheid in Nederland. Deze auteur is van
mening dat de beschikbare empirische gegevens - indien deze, zo stelt hij,
althans zorgvuldig worden geïnterpreteerd - een preferentieverschuiving in
de richting van diensten niet bevestigen. Zo wijst hij op het feit dat het
nominale aandeel van de dienstenproduktie in het bruto nationale produkt,
indien dit wordt berekend vanuit de bestedingszijde, over de periode 1948-
1978 met slechts 7 procentpunten is gestegen. Een nog geringere tcename, te
weten 2 procentpunten, resulteert indien men korrigeert voor gezondheids-
diensten die, zo redeneert Van Nunen, niet kunnen worden gezien als vrije
konsumptie en derhalve min of ineer los staan van de preferenties va.n de
konsumenten. Deze korrektie lijkt ons evenwel geen gelukkige keuze. Uiter-
aard is het waar dat bij de totstandkoming van dergelijke diensten niet in
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de eerste plaats het marktmechanisme een rol speelt: gezondheidsdiensten
worden voornamelijk betaald via de belasting en premies aan de overheid en
verzekeringsinstellingen. Dit is echter naar onze smaak, zeker indien men de
lange termijn-ontwikkeling beschouwt, een voLstrekt onvoldoende reden om
te suggereren dat hun beschikbaarheid niet in overeenstemming zou zijn met
de preferenties van de `konsumenten'. Het lijkt ons, gezien het `luxe'-karak-
ter van veel van dergelijke diensten, zelfs zeer waarschijnlijk dat de behoefte
hieraan ceteris pazibus zal toenemen bij een stijgende levensstandaard.

Daarnaast merken we op dat, gegeven de relatieve prijsstijging van dien-
sten ten opzichte van goederen die op lange termijn te verwachten is ten
gevolge van de naar verhouding achterblijvende arbeidsproduktiviteitsont-
wikkeling in de dienstensektor, een eenduidige uitspraak ten aanzien van de
invlced van de preferenties op de relatieve vraag naar goederen en diensten
vrijwel onmogelijk is indien men de substitutie-elasticiteit hiertussen niet
kent. Indien deze elasticiteit bijvoorbeeld gelijk zou zijn aan één, zou pas
gesproken kunnen worden van een ten gunste van de dienstensektor verschui-
vende konsumententenvoorkeur indien de nominale vraagverhouding in die
richting zou verschuiven, terwijl in het geval van een substitutie-elasticiteit
van meer dan één een konstante nominale vraagverhouding reeds een prefe-
rentieverschuiving zou impliceren. Een en ander geeft overigens niet alleen
aan dat de hypothese dat sprake zou zijn van een toenemende preferentie-
verschuiving van gcederen naar diensten empirisch mceilijk te verwerpen is,
doch ook dat deze hypothese nauwelijks empirisch geverifieerd kan worden.

Terugkerend naar de in de vorige paragraaf gepresenteerde analyse van de
la.nge termijn-ontwikkeling van de zwarte ten opzichte van de formele sektor,
kan worden gekonstateerd dat zeker aanknopingspunten met de meer alge-
mene theorie ter zake voorhanden zijn, in de zin dat meerdere konklusies in
kwalitatief opzicht met elkaar overeenstemmen. Zo hebben we aangetoond
dat in het geval van een konstante konsumentenvoorkeur het zwarte produk-
tievolume zal afnemen ten opzichte van de reële formele produktie ten gevolge
van de - door de achterblijvende zwarte produktiviteitsstijging in de hand
gewerkte - relatieve tcename van de zwarte produktie- en afzetprijs. Een
dergelijke konklusie werd hierboven ook voor het meer algemene geval getrok-
ken. Verder hebben we - nog steeds uitgaande van konstante preferenties
- laten zien dat de nominale verhouding tussen de zwarte en de formele
produktie zal toenemen indien de samengestelde elasticiteit A kleiner is dan
één. In het algemeen geldt, zoals gezegd, dat een sektor die wordt geken-
merkt door een relatief trage produktiviteitsverbetering te maken krijgt met
een relatieve stijging van de nominale vraag indien de substitutie-elasticiteit
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tussen de vraag naar de verschillende gcederen kleiner is dan één. Indien
wordt bedacht dat in ons model zowel substitutie plaatsvindt tussen formele
en zwarte konsumptiegcederen als tussen zwarte produktie en toeleveringen
vanuit de formele sektor, kan A- zoals in subparagraaf 3.3.3 vermeld is -
worden opgevat als de totale substitutie-elasticiteit tussen zwarte en formele
produktie, zijnde een gewogen gemiddelde van de substitutie-elasticiteiten
aan de vraag- en aan de aanbodzijde van de zwarte gcederenmarkt cp en ~9.
Beide konklusies komen derhalve met elkaar overeen.

In de algemene literatuur wordt vrijwel altijd aangenomen dat de loon-
ontwikkeling in de onderscheiden sektoren uniform verloopt. In dat geval
gaat een stijgend budget-aandeel van de sektor met een achterblijvende pro-
duktiviteitsstijging gepaard met een overeenkomstige ontwikkeling van het
werkgelegenheidsaandeel van de desbetreffende sektor. In ons model is echter
geen sprake van een gelijkmatige loongroei, zodat de ontwikkeling van het
nomina.le produktie-aandeel van de zwarte sektor niet overeenstemt met de
toename van het zwarte werkgelegenheidsaandeel, doch met de ontwikkeling
van het aandeel van het zwarte arbeidsinkomen. De zwarte werkgelegenheid
vertoont een iets geringere relatieve stijging dan het zwarte arbeidsinkomen
doordat de zwarte loonvcet sneller toeneemt dan de formele beloningsvoet,
steeds aangenomen dat de elasticiteit A kleiner is dan één. Overigens ver-
dient in dit verband vermelding dat ook in het eenvoudige twee sektoren-mo-
del va,n De Roos 8L Schouten (1960, hoofdstuk X) rekening wordt gehouden
met de mogelijkheid dat het sektorale arbeidsaanbod slechts in beperkte
mate reageert op mutaties in de beloningsverhouding, waardoor deze kun-
nen voortduren. Los van de vraag of een dergelijke veronderstelling op lange
termijn houdbaar is met betrekking tot formele subsektoren, lijkt een imper-
fekte arbeidsmobiliteit tussen de formele en de zwarte sektor onzes inziens in
ieder geval voor de hand te liggen op grond van het zeer specifieke karakter
van zwarte aktiviteiten.

Ook de implementatie van preferentieverschuivingen in ons grceitheore-
tische model sluit, zoals men heeft kunnen konstateren, aan bij de meer
algemene theorie. Een voortgaande stijging van de konsumentenvoorkeur
voor zwarte produkten leidt er toe dat de relatieve afname van de reële
zwarte produktie wordt afgeremd zodat mogelijk zelfs een relatieve stijging
resulteert. Dit komt ook in de algemene literatuur naar voren. Daarbij kan
worden aangetekend dat wij - in tegenstelling tot onder anderen Allaart -
geen rekening hebben gehouden met een mogelijk degressief verloop van de
bedoelde preferentiewijziging.

Ten opzichte van bijvoorbeeld de analyse van Fourastié is een extra ele-
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ment dat wij hebben geïntroduceerd de wijziging van de voorkeur ten aan-
zien van de arbeidsparticipatie in de onderscheiden sektoren. Een dergelijke
preferentieverschuiving ten gunste van het zwarte arbeidsaanbod werkt po-
sitief uit op de reële produktieverhouding tussen de zwarte en de formele
sektor. Door de drukkende invloed die de autonome relatieve tcename van
het zwarte arbeidsaanbod heeft op de loonvoet en de prijzen in de zwarte
sektor, zal echter de nominale produktieverhouding tussen de zwarte en de
formele sektor negatief beïnvloed worden, indien althans wordt aangenomen
dat de samengestelde substitutie-elasticiteit tussen de zwarte en de formele
produktie A kleiner is dan één. Ditzelfde geldt voor het aandeel van het
zwarte arbeidsinkomen in de totale loonsom. Het werkgelegenheidsaandeel
van de zwarte sektor neemt daarentegen juist extra toe. Deze tendensen
zijn onderling konsistent omdat, zoals gezegd, uitdrukkelijk rekening wordt
gehouden met de mogelijkheid van een uiteenlopende sektorale loongrcei.
We wijzen op het feit dat ook De Roos 8z Schouten de gevolgen onderzceken
van een autonome tcename van het arbeidsaanbod in één der sektoren. Dit
leidt in hun model - konform onze eigen bevindingen - tot een relatieve
stijging van de reële produktie en een relatieve afname van de prijs in de
desbetreffende sektor. De nominale produktieverhouding blijft in hun model
echter konstant doordat zij uitgaan van een substitutie-elasticiteit tussen de
vraag naar de onderscheiden produkten van één.

Het geheel overziend, kan worden gekonstateerd dat de in dit hoofdstuk
geformuleerde konklusies op een groot aantal punten overeenstemmen met
de reeds bekende inzichten, zij het dat deze steeds betrekking hebben op
formele subsektoren, terwijl onze aandacht is uitgegaan naar de gang van
zaken in de formele en de zwarte sektor. Met name de veronderstelde ge-
ringe arbeidsmobiliteit is hiervan een belangrijk aspekt, dat echter slechts
leidt tot een geringe bijstelling van de konklusies. Ter afsluiting van deze
paragraaf, merken we op dat onze analyse indiceert dat een aantal struktu-
rele faktoren mogelijk een grote rol speelt bij de voortgaande toename van
het belang van zwarte arbeid in de ekonomie. In het algemeen wordt in dit
verba,nd daarentegen voornamelijk in de richting van de overheid gewezen.
De vraag in hceverre dit laatste ondersteund wordt door de theorie komt in
het volgende hoofdstuk aan de orde.



4 De invloed van de overheid
op de ontwikkeling

van de zwarte sektor

4.1 Inleiding
De gedachtengang dat een stijgende belastingdruk leidt tot een meer om-

vangrijke zwarte sektor wordt door velen aangehangen. Het in hoofdstuk 1
van deze studie gepresenteerde `volkswijsheden'-model illustreert deze visie
op treffende wijze. Zowel een direkte als een indirekte belastingdrukstijging
gaat volgens dit model - mits althans zowel aan de vraag- als aan de aan-
bodzijde van de zwarte sektor enige substitutie mogelijk wordt geacht -
gepaard met een eenduidige toename van de zwarte bedrijvigheid. Daarbij
maakt een toename van de belastingdruk op het formele arbeidsinkomen in
eerste instantie het aanbod van zwarte arbeid naar verhouding aantrekke-
lijker, terwijl een hogere indirekte belastingdruk initieel de relatieve vraag
naar zwarte konsumptiegcederen en dus de relatieve vraag naar zwarte ar-
beid stimuleert.

In het gencemde model wordt echter ten onrechte geabstraheerd van het
koopkrachtverlies waarmee de gezinnen gekonfronteerd worden indien de -
direkte of indirekte - belastingdruk op hun formele inkomens toeneemt.
Daarvan zal uiteraard een negatieve invloed uitgaan op de vraag naar zowel
formele als zwarte konsumptiegcederen, alsmede derhalve op de vraag naar
zwarte arbeidskrachten. Deze konstatering heeft belangrijke gevolgen voor
de gedachtenvorming met betrekking tot het verband tussen de omvang van
de zwarte sektor en de hoogte van de formele lastendruk. Zo neemt in het ge-
val van een direkte tariefstijging niet alleen het aanbod van zwarte arbeid ex
ante tce, doch daalt evenzeer de ex ante-vraag hiernaar. Men zal inzien dat
de uiteindelijke beïnvlceding van de zwarte werkgelegenheid onder dergelij-
ke omstandigheden op voorhand geenszins vaststaat. Het koopkrachtverlies
voor de gezinnen waarmee belastingdrukverhogingen gepaard gaan leidt er
tevens tce dat de invlced van een indirekte tariefstijging niet a priori be-
kend mag worden geacht. Van een dergelijk overheidsbeleid gaat immers
niet alleen een positief substitutie-efFekt uit op de ex ante-vraag naar zwarte
arbeid, maar evenzeer een negatief inkomenseffekt. In de subparagrafen 4.3.1
en 4.3.2 worden de gevolgen van formele tariefstijgingen voor de zwarte sek-
tor nader aan de orde gesteld. In subparagraaf 4.3.3 gaan we vervolgens in
op een derde vorm van overheidsbeleid met een direkte invlced op de zwarte
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gang van zaken, te weten het fraudebeleid, zoals dit tot uitdrukking komt
in enerzijds de pakkans die zwartwerkers lopen en anderzijds de strafmaat
waarmee zij - indien gepakt - gekonfronteerd worden.

In de zojuist gencemde subparagrafen wordt gebruik gemaakt van een
klein partieel model van de zwarte sektor, dat grotendeels gebaseerd is op de
mikro-ekonomische analyse van hoofdstuk 2, zij het dat hierop - zoals nog
zal worden toegelicht - een zekere vereenvoudiging zal worden aangebracht
teneinde de analyse niet nodeloos te kompliceren. Het te hanteren model
wordt in de volgende paragraaf besproken. Er is sprake van een partieel
model omdat de aandacht zich eenzijdig richt op de belangrijkste makro-
ekonomische verbanden betreffende de zwarte sektor, terwijl vooralsnog geen
aandacht wordt besteed aan de interaktie tussen deze sektor en de formele
sektor. De mogelijke invloed van de zwarte sektor op de formele gang van
zaken zal pas in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, terwijl men eerst
in hoofdstuk 6 een model aantreft waarin rekening wordt gehouden met zowel
de invlced van de zwarte op de formele sektor als de invloed in de omgekeerde
richting. Voorlopig kiezen we voor een weliswaar minder volledige doch
hierdoor tevens meer inzichtelijke aanpak, hetgeen in dit stadium van de
studie naa.r onze mening uit analytisch oogpunt te prefereren is.

Op deze plaats maken we nog enkele aanvullende - meer algemene - op-
merkingen over de interpretatie van het hieronder te hanteren model. Zoals
men weet, luiden de in hoofdstuk 2 afgeleide relaties in procentuele mutaties.
In het resterende deel van deze studie gaat de aandacht echter niet meer zo-
zeer uit naar feitelijke grceipaden, als wel naar de verschillen die hiertussen
kunnen optreden ten gevolge van alternatieve aannamen ten aanzien van de
waarde van bepaalde exogene variabelen, oftewel naar de variantenanalyse.
We zijn daarbij met name geïnteresseerd in de gevolgen van zogencemde
eenmalig-definitieve impulsen in de betrokken exogenen. Dit houdt in dat
een bepaalde exogene grootheid wordt verondersteld eenmalig een grceivoet
aan te nemen die afwijkt van diens grceivcet volgens de basisprojektie. Het
gevolg hiervan is dat het niveau van de exogene in kwestie blijvend positief
of negatief wordt beïnvloed. Het effekt van een dergelijke impuls op een
bepaalde endogene variabele kan berekend worden door, voor elke periode
binnen de gekozen tijdshorizon, de grceivcet van deze variabele volgens de
alternatieve projektie te vergelijken met de desbetreffende grceivcet volgens
het basispad. Indien men de resulterende verschillen vanaf de periode waarin
de impuls wordt geacht op te treden kumuleert, verkrijgt met de zogencemde
`gekumuleerde extra grceivcet' van de betrokken variabele, welke door ons
wordt genoteerd zonder verdere aanduidingen, zoals een punt of een dakje
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boven het symbool. Voor een willekeurige grootheid geldt zodoende dat:

2 - ~(2Q - 2b),

waarbij de suffices a en b refereren aan de alternatieve projektie respektieve-
lijk de basisprojektie (de `trend'). Bij benadering is de gekumuleerde extra
grceivcet van een variabele gelijk aan diens `relatieve trendafwijking':

2a - 2b

~b
In het navolgende zullen we de termen `gekumuleerde extra grceivcet', `rela-
tieve trendafwijking' alsook simpelweg `trendafwijking' door elkaar gebrui-
ken. Omdat onze analyse zich in de rest van deze studie expliciet richt op
variantenanalyse, is het uiteraard het meest efficiënt om de te hanteren mo-
dellen rechtstreeks te formuleren in gekumuleerde extra grceivceten. Het zal
- gezien de bovenstaande definitie - geen verbazing wekken dat de aldus
resulterende modelrelaties exakt dezelfde vorm hebben als de desbetreffen-
de verbanden in grceivceten, zoals deze in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd.
Grootheden die a priori geacht worden in de onderscheiden projekties dezelf-
de grceivcet te vertonen kunnen in relaties die zijn geformuleerd in relatieve
trendafwijkingen natuurlijk achterwege blijven.

Overigens zal in het onderstaande - ten behoeve van de afleidingen van
bepaalde verbanden in gekumuleerde extra grceivceten - nu en dan wor-
den verwezen naar vergelijkingen in grceivceten. Men gelieve dit tevens te
beschouwen als een verwijzing naar de bovenstaande definitie van het begrip
`gekumuleerde extra grceivcet'. Daarnaast wordt in het navolgende vaak,
als toelichting op relaties in relatieve trendafwijkingen, gesproken van de
`tcename', de `afname' of de `ontwikkeling' (etcetera) van een bepaalde va-
riabele. Daarbij zullen - teneinde de leesbaarheid van de verbale tekst niet
te veel geweld aan te dcen - de kwalifikaties `in afwijking van de trend' en
`gekumuleerd' veelal bewust achterwege worden gelaten. Voor een exakte
interpretatie van de analyse zijn deze tcevoegingen uiteraard wel noodzake-
lijk.

Tot slot zij op deze plaats nog vermeld dat de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk is gewijd aan een korte evaluatie van de resultaten.

4.2 Een partieel model van
de zwarte sektor

Het model dat in dit hoofdstuk wordt gehanteerd kent slechts een drietal
relaties, te weten de aanbodrelatie van zwarte arbeid, de vraagrelatie naar
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zwarte arbeid en de zwarte loonvormingsfunktie. Deze relaties zullen ach-
tereenvolgens besproken worden. We baseren ons daarbij met name op de
resultaten van hoofdstuk 2. Eén verfijning die we in het bedoelde hoofdstuk
hebben aangebracht laten we echter op deze plaats weer vallen omdat ze
niet of nauwelijks van belang is voor de konklusies die we in het onderhavige
hoofdstuk zullen formuleren, doch de analyse - voornamelijk in uitwerking
- aanmerkelijk zou bemceilijken. We dcelen hierbij op het onderscheid dat
we in het tweede hoofdstuk hebben gemaakt tussen de risikopremie waar-
mee werkenden respektievelijk werklozen rekening houden indien zij aktief
zijn op de zwarte arbeidsmarkt. Naast het feit dat het bedcelde onderscheid,
zoals gezegd, van gering belang is voor de uitkomsten van de analyse die in
het onderhavige hoofdstuk wordt uitgevcerd, kan bovendien worden gesteld
dat - uitgaande van een bescheiden formeel werkloosheidspercentage - het
aandeel dat formele werklozen hebben in het totale zwarte arbeidsaanbod
niet al te groot zal zijn. Ook ten gevolge hiervan blijft de onnauwkeurigheid
die met de abstraktie van het gencemde onderscheid samenhangt beperkt.
We nemen in het voorliggende hoofdstuk a1 met al aan dat de reëel-beschik-
bare zwarte loonvcet voor alle zwartwerkers gelijk is: wb~ - wb, - wb~ en
wbs - wbZ - wb~ doordat T' - T en t~ - tt.

Rekening houdend met hetgeen zojuist gezegd is, volgt uit de relaties
(2-2) respektievelijk (2-2'), (2-3) en (2-5) - uitgaande van een netto-net-
to-koppeling van de werkloosheidsuitkering aan de formele arbeidsbeloning
(yu, - wb), van een trendmatig grceiende beroepsbevolking (n - 0) en van
een konstante formele arbeidstijd in het geval dat deze niet door het indi-
viduele subjekt kan worden vastgesteld ( .~' - 0) - het volgende verband
tussen de ontwikkeling van het geaggregeerde arbeidsaanbod in de zwarte
sektor Q,, enerzijds en achtereenvolgens de mutatie in de formele werkloos-
heid nu en de verandering in de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen
formele en zwarte arbeid wb~ - wb anderzijds:

~,~ - ~Yz nu -~ 9z (wb~ - wy).
Hierbij geldt dat ~Z -(~ -~)~(1 -~), waarin z(i gelijk is aan het aandeel
dat formele werklozen hebben in het totale zwarte arbeidsaanbod, terwijl
~ het formele werkloosheidspercentage voorstelt. Verder geldt dat in het
geval van een flexibele formele arbeidstijd 6z -(1 - z~) 92 f~ 83i terwijl
9z -(1 - zG) B4 ~~i 83 indien de formele arbeidstijd voor de individuen
vastligt. Hierbij stellen 92i 94 en B3 de loonelasticiteiten van het zwarte
arbeidsaanbod van achtereenvolgens werkenden in de formele sektor - in
het geval van een flexibele respektievelijk starre formele arbeidstijd - en
formele werklozen voor.
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Uit de relaties (2-8) en (2-6) volgt het onderstaande verband tussen de
ontwikkeling van de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de beide
sektoren enerzijds en de mutaties in respektievelijk de nominale belonings-
verhouding vóór belastingheffing pt, - pt, het loonbelastingtarief tt en het
fraudebeleid van de overheid T:

j tt T tt T tt
wós - wb - (Ptr - Pl~ } L - ~ tt - T.

1 -tt 1 -Ttt 1 -Tt[

De bovenstaande relaties kombinerend, vinden we de volgende gereduceer-
de arbeidsaanbodvergelijking:

e,s - Bz ptz } ez [ it - T tt ] tt - ez T tt
T- 6z Pt ~- ~Y: nu,

1-tt 1-Ttt 1-Ttt

welke kan worden vereenvoudigd tot:

Qe~ - ai Pt, ~- a2 tt - a3 T-~ X,.

Hierbij zijn de koëfficiënten al-a3 uiteraard als volgt gedefinieerd:

al - ez~ a2 - ez l
tt T tt

1-tt - 1-Ttt J
T tt

en a3 - ez
1- T tt

i

terwijl X, de endogene invloed van de formele sektor op het zwarte arbeids-
aanbod representeert:

,ia - -Bz PL } ~z ~u.

Omdat het hier een partieel model betreft, abstraheren we van de endogene
invlced van de formele op de zwarte sektor. In de variantenanalyse die in de
volgende paragraaf beschreven staat wordt dus bij wijze van werkhypothese
de gedachte aanvaard dat de invlced die mutaties in de loonbelastingdruk, in
het gevcerde fraudebeleid en in de indirekte belastingdruk hebben op de gang
van zaken in de formele ekonomie - zoals deze bijvoorbeeld tot uitdrukking
komt in wijzigingen in de nominale formele loonvcet vóór belasting en in de
stand van de formele werkloosheid - geen doorwerking heeft op het aanbod
van zwartwerkers: X, - 0. Zoals eerder vermeld, zal deze veronderstelling in
het zesde hoofdstuk van deze studie worden losgelaten. A1 met al hanteren
we op deze plaats de volgende zwarte arbeidsaanbodvergelijking:

(4-1) ~,, - ai Pt : } a2 tt - ag T.
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Men ziet overigens dat een wijziging in de indirekte belastingdruk - on-
derwerp van subsektie 4.3.2 - het aanbod van arbeid in de zwarte sektor niet
direkt beïnvloedt. Uiteraard kan de bedoelde invloed wel indirekt gestalte
krijgen, namelijk via een naar aanleiding van een dergelijk overheidsbeleid
optredende aanpassing van de zwarte nominale beloningsvcet. Hierop komen
we nog terug.

Uit de kombinatie van de relaties (2-15), (2-18), (2-19), (2-21) en (2-22)
volgt - aannemende dat de zwarte arbeidsproduktiviteit zich volgens het
oorspronkelijke grceipad blijft ontwikkelen (yz -~z - 0) - het onderstaande
verband tussen het verloop van zwarte arbeidsvraag 2d~ aan de ene kant
en de ontwikkeling van het reëel-beschikbare gezinsinkomen yb alsmede de
verandering in de verhouding van de zwarte loonvoet (als indikator van de
zwarte produktieprijs) ten opzichte van de formele konsumptieprijs p aan de
andere kant:

~d, - ye - ~P: (Pt~ - P)~
waarin cpZ - cp,Q's'~-~9 (1-s'). Daarbij is cp de substitutie-elasticiteit tussen
formele en zwarte konsumptiegcederen en stelt ~9 de substitutie-elasticiteit
tussen zwarte produktie en onderlinge leveringen vanuit de formele sektor
bij de realisatie van de zwarte afzet voor. De koëfficiënt Q' geeft het bud-
get-aandeel van formele konsumptiegcederen weer, terwijl s' de nominale
produktiequote van de zwarte afiet representeert.

De mutatie in het totale reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen, dat
door de onderstaande relatie in gereduceerde vorm wordt weergegeven, volgt
- onder een aantal veronderstellingen - uit de vergelijkingen (2-1?), (2-
6), (2-8), (2-10), (2-12), (2-13), (2-18) en (2-22). De eerste veronderstelling
betreft de netto-netto-koppeling van - zoals reeds vermeld - de werk-
loosheidsuitkering alsmede van de uitkeringen uit overigen hoofde aan de
beloningsvoet in de marktsektor (ynb - wb). Daarnaast wordt wederom
aangenomen dat sprake is van een trendmatige zwarte arbeidsproduktivi-
teitsontwikkeling (yz -er - 0). Tot slot is van belang dat we in dit hoofdstuk
veronderstellen dat de risikopremie voor werkende en werkloze zwartwerkers
gelijk is, zodat wb - wb,. Aldus resulteert:,

yd - E: ~: -~(1 - Q') c~ - ez~ pt,

T tt ( tt T tt

-~Ez 1 -Ttt
}ll - Ez)

1-tt~ t t -Es 1-TttT

~(1 - Ez) LEl e ~ E2 rie ~ E3 Tlu, ~( 1 - Ez)Pt - [1 -(1 - Q~) S~] p.
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Hierbij geven (1- ez) el, (1- eZ) e2i (1- er) e3 en eZ het relatieve belang van
de verschillende reëel-beschikbare inkomensbestanddelen weer.

Ten aanzien van de invloed die de zwarte loonvcet ceteris paribus op het
reëel-beschikbare inkomen heeft, kan worden gesteld dat deze negatief is,
indien zwartwerkers althans een premie verlangen in verband het risiko dat
zij lopen door te participeren in de zwarte sektor. Op eenvoudige wijze kan
namelijk worden nagegaan dat:

Tt~ ~ L
(1-~3)~ -ez-ez .1 -Tt~

We kunnen dit beredeneren door het direkte effekt van een stijgende zwarte
loonvcet op het reëel-beschikbare inkomen analytisch op te splitsen in een
drietal deeleffekten. Ten eerste leidt een hogere zwarte loonvcet uiteraard
tot extra `primair' inkomen uit zwarte arbeid. Het effekt hiervan op het
totale reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen wordt bepaald door het
aandeel dat het `primaire' zwarte arbeidsinkomen hierin heeft. Extra zwarte
inkomsten leiden echter ook tot extra risiko, hetgeen weer een daling van het
`beschikbare' zwarte inkomen impliceert. Het gewicht van deze invloed hangt
af van de verhouding tussen de totale risikopremie en het reëel-beschikbare
inkomen. Tot slot leidt een hogere zwarte beloningsvoet tot een prijsstijging
van zwarte produkten en uit dien hoofde tot een daling van het reële inkomen
van de konsumenten. De omvang van dit effekt is - gegeven het feit dat
zwarte arbeid de enige produktiefaktor is in de zwarte sektor - gelijk aan
het aandeel van het zwarte inkomen in het totale reëel-beschikbare inkomen
van de gezinnen. Deze invlced valt dus exakt weg tegen het eerstgencemde
effekt, zodat een tcename van de zwarte loonvcet ceteris paribus leidt tot
een ondubbelzinnige daling van het reëel-beschikbare inkomen uit hoofde
van de optredende stijging van het risiko waarmee participatie in de zwarte
sektor gepaard gaat.

Verder kan bij de zwarte arbeidsvraagrelatie worden opgemerkt dat p de
mutatie in de formele konsumptieprijs weergeeft, zoals deze van belang is
voor de vragers naar formele konsumptiegcederen. In het voorgaande hebben
we geen onderscheid gemaakt tussen deze prijs en de prijs die relevant is voor
de producenten van formele gcederen, te weten de formele afzetprijs. Omdat
we in dit hoofdstuk echter onder meer de effekten op de zwarte gang van
zaken van een mutatie in de indirekte belastingdruk willen nagaan, moeten
we het bedoelde onderscheid nu wèl aanbrengen. We definiëren daarom:

t
p- Pr (1 f tr) zodat p- Pn } 1-} t tp'P
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waarin pP en tP de gekumuleerde extra grceivceten van achtereenvolgens de
formele afzetprijs en de indirekte belastingdruk weergeven.

We kunnen nu de bovenstaande relaties voor het reëel-beschikbare inko-
men van de gezinnen en de formele afzetprijs substitueren in de gepresenteer-
de vergelijking voor de vraag naar zwarte arbeidskrachten. Mede gegeven
de eerder vermelde definitie van de substitutie-elasticiteit cpz, levert dit de
volgende gereduceerde vraagrelatie naar zwartwerkers op:

T t(
ed: - Ez Pz - ~~Pz ~- Ez ] Pl:

1 -Ttt

T tl t( T t(
- [Ez ~ (1 - Er) ] t( - Ez T

1-Tt( 1-t( 1-Tt[

- [(1 - ~P) Q~c' f (1 - ~9) (1 - c')] 1 ~- t tP
P

~-(1 - Ez) ~El Q f E2 nu f E3 nu] ~(1 - Ez) Pt

- [(1 - ~P) Q~t' ~- (1 - ~9) (1 - s')] PP.

Men ziet dat de richting van het effekt dat een stijging van de formele kon-
sumptieprijs - veroorzaakt door een toename van de formele producenten-
prijs dan wel voortkomend uit een hogere indirekte belastingdruk - ceteris
paribus uitcefent op de vraag naar zwarte arbeid afhangt van de omvang van
de substitutie-elasticiteiten cp en ~9. Gesteld kan worden dat de bedoelde in-
vlced in ieder geval negatief is indien beide elasticiteiten kleiner zijn dan één.
In dat geval domineert namelijk het negatieve inkomenseffekt dat van een
toename van de formele konsumptieprijs uitgaat op de zwarte arbeidsvraag
het voor de zwarte sektor gunstige substitutie-effekt dat hieraan kan wor-
den tcegeschreven. In hoofdstuk 3 hebben we beargumenteerd waarom een
dergelijke situtatie waarschijnlijk is. Voor de substitutie-elasticiteit tussen
zwarte produktie en onderlinge leveringen lijkt een waarde van minder dan
één in ieder geval voor de hand te liggen. Het veronderstellen van techni-
sche komplementariteit tussen de eigen produktie die zwartwerkers leveren
en de formele goederen die zij gebruiken (~9 - 0) is zelfs niet ongebruike-
lijk, alhcewel wij zover ook weer niet willen gaan. Daarnaast is ten aanzien
van de substitutie-elasticiteit tussen zwarte en formele konsumptiegcederen
gesteld dat een zeer hoge waarde evenmin in de rede ligt. Bedacht mcet
namelijk worden dat het formele `makro-ekonomische' goed in realiteit is
opgebouwd uit een groot aantal verschillende produkten, waarvan sommige
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wellicht nauwe substituten zijn van zwarte goederen, doch waarvan andere
niet of nauwelijks in de zwarte sektor kunnen worden voortgebracht. Verder
geldt dat zelfs een substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte konsump-
tiegcederen van iets groter dan één, zolang de substitutie-elasticiteit tussen
zwarte produktie en onderlinge leveringen maar voldcende laag is, gepaard
kan gaan met een positieve waarde van de term (1 - cp) ~i'S' ~(1- ~9) (1- S').

Dit alles gezegd zijnde, noteren we ter vereenvoudiging:

Qd~ - Ez Qz - vl P~: - v2 tl - v3 T- va tP ~- Xd,

waarbij ten aanzien van de koëfficiënten vl-v4 geldt dat:

T t( T t[ ( ) t(
vl -~z ~ Ez ~ v2 - Ez ~ 1- Ez i1-Ttl 1-Ttl 1-ti

T t[
Z1g - Ez en

1-Tt~

t

v4 - [(1 - ~P) ~~s~ f (1 - ~9) (1 - t~)~ 1 ~- i '
P

terwijl Xd de endogene invlced van de formele sektor op de vraag naar zwarte
arbeid weergeeft:

Xd -(1 - EZ) [E1 Q~ E2 fZu -~ E3 nuJ

~(1 - Ez) i~t - ~(1 - ~P) Q~c' ~- (1 - t9) (1 - S~)~ PP.

Het partiële karakter van het onderhavige model komt wederom tot uit-
drukking in de veronderstelling dat geen sprake is van een endogene invlced
van de formele op de zwarte sektor, hetgeen in casu impliceert dat Xd - 0.
Hieruit volgt:

(4-2) ~ds - EZ ~z - vl P[s - vy t~ - v3 T- vq tP.

Men ziet dat volgens deze vergelijking de vraag naar zwarte arbeid me-
de afhankelijk is van de zwarte werkgelegenheid, hetgeen voortkomt uit het
feit dat ook het inkomen uit zwarte arbeid zelf bijdraagt aan de vraag naar
zwarte gcederen en dus aan de vraag naar zwarte arbeid. Deze afhankelijk-
heid mag uiteraard niet worden geacht al te groot te zijn, gelet op de relatief
geringe bijdrage die zwarte arbeid zal leveren aan het reëel-beschikbare inko-
men van de gezinnen, tot uitdrukking komend in de koëfficiënt EZ. Niettemin
maakt de bedoelde koppeling de vraag naar zwarte arbeid in zekere mate
afhankelijk van de zwarte arbeidsmarktsituatie. Dit kan als volgt worden
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verduidelijkt. Stel bijvoorbeeld dat sprake is van een ruime zwarte arbeids-
markt, zodat de aanbieders op deze markt gerantsoeneerd worden. De vraag
naar zwartwerkers bepaalt in dat geval eenzijdig de zwarte werkgelegenheid:
EZ - Eds . Onder zulke omstandigheden kan de vraag naar zwarte arbeid als
volgt worden geformuleerd:

(4-2') ed~ --vl Pl: - v2 íl - v3 T - vq ip~

met v~ - v;~(1 - eZ) voor i- 1, 2, 3,4.

Wanneer de zwarte arbeidsmarkt daarentegen krap is, bepaalt het aanbod
van zwartwerkers eenzijdig het transaktieniveau: ez - e,s . In een dergelijke
situatie wordt - gegeven de gepresenteerde arbeidsaanbodvergelijking (4-1)
- de zwarte arbeidsvraag door de volgende relatie beschreven:

(4-2") Pd~ --vl pls - v2 tl - v3 T- v4 tpi

met 71i - Vl - Ez al, V2 - v2 - EZ a2,
i ~

v3 - v3 f Ez Q3 en v4 - V4.

Logischerwijze geldt in een evenwichtige situatie dat de werkgelegenheid in
de zwarte sektor gelijk oploopt met zowel de vraag naar als het aanbod van
zwarte arbeid: Ez - 2d, - P,~. In dat geval zijn de relaties (4-2') en (4-
2") equivalent, gegeven de aanbodvergelijking (4-1) en uiteraard gegeven de
relatie voor de evenwicht genererende zwarte loonvcet. Een evenwichtige
situatie zal zich immers slechts voordcen indien de zwarte loonvcet in staat
is de vraag naar en het aanbod van zwarte arbeid tot elkaar te brengen. In
dat geval kunnen we de zwarte loonvormingsfunktie als volgt formuleren:

(4-3) pl, zorgt voor Eds - 2,s,

hetgeen overeenkomt met relatie (2-23). Elk potentieel verschil tussen vraag
en aanbod rcept, zo maakt deze vergelijking duidelijk, een dusdanige prijs-
verandering op dat het daadwerkelijk optreden van een dergelijke oneven-
wichtigheid onmogelijk wordt gemaakt. Van rantscenering van één der
marktpartijen - althans anders dan via de prijs - zal in dat geval geen
sprake kunnen zijn. Zo'n onevenwichtige situatie kan zich wel voordcen in-
dien de zwarte loonvcet een geringere mate van flexibiliteit wordt toegedicht.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat geen aandacht wordt besteed aan de
mogelijkheid dat sprake is van een sterke doch imperfekte marktwerking,
welke beschreven zou kunnen worden door de volgende relatie:

Opl, -~(Ed~ - Ess ) met 0 G~ G oo.
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De lange termijn-oplossing is in een dergelijke situatie namelijk gelijk aan de
oplossing die in het geval van een perfekte marktwerking (4-3) meteen wordt
bereikt, aangenomen althans dat sprake is van een stabiel aanpassingsproces.
Een dergelijke stabititeit is in het onderhavige model gegarandeerd, daar
zowel vraag als aanbod op de zwarte arbeidsmarkt onvertraagd reageren op
mutaties in de zwarte loonvcet. Onder een gebrek aan flexibiliteit wordt
hier al met al het ideaal-typische geval verstaan dat de zwarte loonvcet
in het geheel niet reageert op mogelijke onevenwichtigheden op de zwarte
arbeidsmarkt.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te veronderstellen dat zwartwerkers in prin-
cipe een beloning verlangen die overeenstemt met de beschikbare beloning
voor formele arbeid, vermeerderd met een risikopremie, waarbij wordt ge-
korrigeerd voor het sektorale produktiviteitsverschil. In dat geval zal, anders
geformuleerd, de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de twee sek-
toren slechts muteren naar aanleiding van een verandering in de sektorale
produktiviteitsverhouding. Deze aanname komt tot uitdrukking in relatie
(2-23' ):

Pt~ - (Pt - 1 tt ~t tt) - ~(y - e) - (yz - ez)~ -}- 1 T tT ~t (T -~ tt).

We kunnen deze relatie - er weer van uitgaande dat de arbeidsproduktiviteit
in de zwarte sektor zich trendmatig ontwikkelt (ys -~Z - 0) - als volgt
herschrijven:

Pt: --Pl tt ~ p2 T~ Xp,

waarin:

P1 -
tt T tt T tt

1- tt - 1 - T tt , P2 - 1- T tt
en XP - Pl -(y -~).

We merken hierbij op dat pl - a2~a1i terwijl p2 - a3~a1. De endogene
invlced vanuit de formele sektor wordt in de onderhavige partiële analyse
weer wegverondersteld (XP - 0), zodat:

(4-3') Pt~ - -a2 tt -~ a3 T.
al al

Tot slot willen we - met name refererend aan de zeer korte termijn-
situatie - niet uitsluiten dat sprake kan zijn van een volledig starre zwarte
loonvcet:

(4-3") Prj - 0,
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konform relatie (2-23").

Hiermee is het in dit hoofdstuk te hanteren model van de zwarte sektor
kompleet. Het model bestaat uit een drietal relaties, waarbij een naar on-
ze mening interessante kasuïstiek zal kunnen ontstaan door de alternatieve
veronderstellingen ten aanzien van de zwarte loonvorming enerzijds en -
in het geval van een verminderde marktwerking in de zwarte sektor - de
mogelijkheid van rantscenering van vragers dan wel aanbieders anderzijds.

In de volgende paragraaf zal bij de variantenanalyse onder meer gebruik
worden gemaakt van de grafische weergave van de besproken vraag- en aan-
bodrelatie. Zie hiertce figuur 4-1. Van belang is hierbij dat de bedoelde
relaties in gekumuleerde extra grceivceten luiden. In de grafiek geeft de
oorsprong derhalve de uitgangssituatie volgens de basisprojektie weer. Op
de vertikale as treft men de trendafwijkingen van de vraag naar en het aan-
bod van zwarte arbeid aan, zijnde funkties van enerzijds de trendafwijking
van de zwarte loonvcet, die op de vertikale as is uitgezet, en anderzijds de
onderscheiden exogene impulsen.

In dit verband zij er nogmaals op gewezen dat, indien de beschikbare zwar-
te loonvcet de beschikbare formele beloningsvoet volgt (4-3') dan wel in het
geval van een volledig starre zwarte loonvoet (4-3"), de vraag relevant is
hce de vraag naar zwarte arbeid zich in de uitgangssituatie verhoudt tot het
aanbod hiervan. Indien sprake is van een aanbodoverschot, bepaalt de vraag
naar zwarte arbeid de uiteindelijke werkgelegenheid in de zwarte sektor. In
dat geval is relatie (4-2') van toepassing. Indien daarentegen sprake is van
een vraagoverschot naar zwartwerkers, bepaalt het aanbod hiervan de zwarte
werkgelegenheid. In die situatie is relatie (4-2") aktueel. Indien de zwarte
loonvcet geacht mag worden de zwarte arbeidsmarkt te ruimen (4-3), komen
beide benaderingen, zoals gezegd, op hetzelfde neer. We zullen overigens
steeds aannemen dat regimewisselingen op de zwarte arbeidsmarkt achter-
wege blijven. Zo wordt bijvoorbeeld een situatie van aanbodrantscenering
geacht ook na een simultane vraagstijging en aanboddaling geacht te per-
sisteren indien de uitgangssituatie wordt gekenmerkt door een ruime zwarte
arbeidsmarkt. Optredende vraag- en aanbodreakties worden dus veronder-
steld niet van dusdanige omvang te zijn dat ze een wisseling in het initieel
heersende regime kunnen bewerkstelligen.

Tot slot nog het volgende. De invloed van een bepaalde impuls op de
vraag en het aanbod onder de voorwaarde dat de overige determinanten niet
muteren, dat wil zeggen de invloed die ceteris pa.ribus van de bedoelde impuls
uitgaat, zullen we hierna ook aanduiden als diens initiële of het direkte effekt
dan wel als het ex ante optredende effekt. Hier tegenover staat dan de
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~d: ~tPi T i tP~
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Figuur 4-1: de zwarte arbeidsmarkt.

~e: (tP, T)

uiteindelijke of totale invlced van de impuls respektievelijk de invloed die
hiervan ex post uitgaat, dat wil zeggen indien de ceteris paribus-klausule
wordt losgelaten, hetgeen in het onderhavige partiële model inhoudt dat
rekening wordt gehouden met mutaties in de zwarte beloningsvoet. Deze
opsplitsing is uiteraard zuiver analytisch van karakter en heeft - met name
indien, zoals we veronderstellen, zwarte loonmutaties zonder enige vertraging
tot stand komen - geen feitelijke ekonomische betekenis.

4.3 Enkele vormen van overheidsbeleid
4.3.1 Een verhoging van de direkte

belastingdruk

Een opwaartse mutatie in de lastendruk op het arbeidsinkomen heeft ce-
teris paribus een tegengestelde invlced op het aanbod van en de vraag naar
zwarte arbeid: het aanbod stijgt en de vraag daalt. Aan de aanbodzijde
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van de zwarte arbeidsmarkt speelt hierbij een rol dat de reéel-beschikbare
beloningsverhouding tussen de beide kategorieën arbeid een verandering on-
dergaat ten laste van formele en ten gunste van zwarte arbeid. Dit is althans
het geval indien de risikopremie die zwartwerkers verlangen in de uitgangs-
situatie geringer is dan het belastingbedrag dat formeel werkenden dienen
af te staan, hetgeen we hoogst aa.nnemelijk achten. De vraag naax zwarte
arbeidskrachten wordt initieel negatief beïnvloed door een toename van de
lastendruk op het formele arbeidsinkomen. Dit is te wijten aan de reëel-be-
schikbare inkomensdaling die met een dergelijke overheidspolitiek gepaard
gaat. Niet alleen het reëel-beschikbare formele inkomen loopt ceteris pari-
bus terug, maar ook de inkomsten uit zwarte arbeid verminderen initieel.
Hce hoger immers de lastendruk, des te groter ook de belastingontduiking
per zwart verdiende gulden. Des te hoger vervolgens ook de risikopremie
die zwartwerkers zullen verlangen. Zoals eerder gezegd, mag daarbij wor-
den aangenomen dat de subjektieve pakkans - welke een rol speelt bij de
bepaling van de risikopremie - overeenkomt met de objektieve kans die
zwartwerkers lopen om ontdekt te worden. Een hogere risikopremie gaat
dan hand in hand met een lager reëel-beschikbaar inkomen per uur in de
zwarte sektor.

De initiële aanbodstijging en vraagdaling zijn grafisch tot uitdrukking
gebracht in figuur 4-2. De aanbodkurve verschuift van ~a,o naar ~,~1, de
vraagkurve van ~d,o naar ~d~l. Stel nu in eerste instantie dat relatie (4-3)
aktueel is, zodat de zwarte loonvoet het aanbodoverschot van zwarte arbeid
dat dreigt te ontstaan meteen de kop indrukt. In figuur 4-2 impliceert een
dergelijke aanname dat punt E de nieuwe zwarte arbeidsmarktsituatie weer-
geeft, waarbij de zwarte loonvcet is gedaald en de zwarte werkgelegenheid is
tcegenomen.

Een dergelijke uitkomst is echter niet de enig denkbare. Indien immers
de initiële vraagreaktie naar verhouding wat forser uitvalt, zodat de nieu-
we vraagkurve in de figuur wordt weergegeven door 2'd~l , geeft punt E' de
nieuwe evenwichtssituatie weer, waarbij een afnemende zwarte loonvcet ge-
paard gaat met een teruglopende zwarte werkgelegenheid. Een soortgelijke
konklusie kan worden getrokken indien de loongevceligheid van de zwarte
arbeidsvraag relatief wat geringer is, zodat de aktuele vraagkurve in de uit-
gangssituatie ~d~o is, terwijl het toegenomen belastingtarief deze kurve dcet
verschuiven naar Pd~ . In dat geval wordt punt E" bereikt.~

Gesteld kan worden dat - uitgaande van een volledig flexibele zwarte
loonvorming - de kwestie omtrent de richting waarin de zwarte werkgele-
genheid zich zal bewegen naar aanleiding van een tcenemende lastendruk
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Figuur 4-2: een flexibele zwarte loonvoet, t~ j.

op het formele arbeidsinkomen zal afhangen van de initiële reaktie van de
vraag en het aanbod op de bedcelde impuls alsmede van de mate waarin
vraag en aanbod reageren op mutaties in de zwarte loonvcet. Een en ander

kan verder verduidelijkt worden door de eindvergelijkingen van de mutaties

in de zwarte werkgelegenheid en de zwarte loonvoet ten opzichte van een
stijging in het loonbelastingtarief af te leiden voor het geval dat de zwarte
loonvcet volledig flexibel is. Hiertce dienen de relaties (4-1), (42') respek-
tievelijk (4-2") en (4-3) te worden gekombineerd onder de veronderstelling
dat de overige exogenen gelijk zijn aan nul. Dit levert het volgende resultaat
op:

B al v2 - vl aZ t~ en -(1 - E:) az f v2 tt:--(1 - e:) ai f vl Pl` - (1 - e:) ai f vi

Men ziet dat - uitgaande van een evenwichtige zwarte arbeidsmarkt -
de kans dat een verhoging van de direkte belastingdruk op arbeid leidt tot
een stijging van de zwarte werkgelegenheid toeneemt naarmate de intitiële
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aanbodreaktie (a2 ) groter is, de initiële vraagreaktie (v2 ) geringer is, de
loongevoeligheid van het aanbod (al ) geringer is en de loongevceligheid van
de vraag (vl ) groter is.

Wanneer de zwarte loonvorming beschreven wordt door relatie (4-3'), zo-
dat de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de zwarte en de formele
sektor konstant is, is sprake van een geheel andere situatie. De mutatie in
de zwarte werkgelegenheid is in dat geval kruciaal afhankelijk van de zwarte
arbeidsmarktsituatie. Ten eerste bestaat nu de mogelijkheid dat in de uit-
gangssituatie aan de vraag naar zwartwerkers slechts ten dele voldaan wordt,
zodat het aanbod ervan de zwarte werkgelegenheid bepaalt. Ex ante zorgt
de belastingdrukverzwaring weer voor een aanbodstijging en een vraagda-
ling. In figuur 4-3 verschuift derhalve de vraagkurve van ~d~o naar ~d~l en de
aanbodkurve van Q,~o naar P,~1. De zwarte loonvoet wordt nu echter geacht
dusdanig te reageren op de belastingdrukverhoging dat de reëel-beschikba-
re beloningsverhouding tussen de twee sektoren konstant blijft, gegeven een
onveranderlijke sektorale produktiviteitsverhouding. Het zwarte arbeidsaan-
bod zal hierdoor ex post niet muteren. De nieuwe situatie wordt zodoende
beschreven door punt A.

Los van de veronderstelde vraag- en aa.nbodelasticiteiten, blijft de zwarte
werkgelegenheid in dit geval dus konstant. De zwarte loonvoet daalt daarbij
sterker naarmate de initiële aanbodreaktie (a2) groter is en de loonelastici-
teit van het aanbod (al ) geringer is. Een en ander kan matemathisch worden
aangetoond door de relaties (4-2") en (4-3') te kombineren. De overige exo-
genen worden daarbij weer verondersteld gelijk te zijn aan nul. We vinden
dan de volgende eindvergelijkingen:

~Z - 0 en pl~ -- a2 t~.
al

Stel echter dat de vraag naar zwarte arbeid in de uitgangssituatie achter-
blijft bij het aanbod ervan. De vraag bepaalt dan het transaktieniveau. Uit
figuur 4-3 blijkt dat in dit geval zowel een stijging als een daling van de zwar-
te werkgelegenheid tot de mogelijkheden behoort, uiteraard steeds bij een
afname van de zwarte loonvcet. Indien de aanbodkurve verschuift van ~,,o
naar ~,~1, terwijl de vraagkurve zich beweegt van Qdso naar 2d,1, is de zwarte
loondaling dusdanig dat punt V bereikt wordt. Bij deze daling van de zwar-
te loonvcet is het zwarte arbeidsaanbod immers konstant. In punt V stijgt
de zwarte werkgelegenheid. Indien de initiële negatieve vraagreaktie daar-
entegen relatief wat forser uitvalt, zodat de nieuwe vraagkurve beschreven
wordt door ~á~l , neemt bij een zelfde zwarte loondaling de werkgelegenheid
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Figuur 4-3: een konstante sektorale beloningsverhouding, tl ?.

in de zwarte sektor af, hetgeen wordt beschreven door punt V'. Tot slot
laat figuur 4-3 zien dat een naar verhouding wat lagere loonelasticiteit van
de vraag naar zwarte arbeid ook een dalende zwarte werkgelegenheid met
zich meebrengt. Indien P'd~o de initiële vraagkurve is, verschuift deze ten
gevolge van de belastingdrukmutatie naar ~d~l . De nieuwe situatie wordt in
dat geval beschreven door punt V".

We kunnen konkluderen dat - uitgaande van een zwarte beloningsvcet
die zodanig wordt vastgesteld dat de reëel-beschikbare beloningsverhouding
tussen de twee sektoren niet muteert en aannemende dat sprake is van een
ruime zwarte arbeidsmarkt - de kans dat de zwarte werkgelegenheid gesti-
muleerd wordt door een stijgende direkte belastingdruk tceneemt naarmate
de intitiële aanbodreaktie (a2) groter is, de initiële vraagreaktie (v2) geringer
is, de loonelasticiteit van het aanbod (al ~ geringer is en de loonelasticiteit
van de vraag (vl ) groter is. Deze bevindingen komen overeen met hetgeen
waartce gekonkludeerd werd voor het geval van een volledig flexibele zwarte
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loonvorming. Een en ander kan ook worden afgeleid uit de relaties (4-2')
en (4-3'). De eindvergelijkingen met betrekking tot de loonbelastingimpuls
luiden blijkens deze relaties als volgt:

al v2 - vl a2 a2

Qz --(1 - EZ) al t~
en pt, --Ql t~.

Het derde geval van zwarte loonvorming dat we analyseren wordt beschre-
ven door relatie (4-3" ). Het betreft hier een situatie van volledige loonstar-
heid in de zwarte sektor. Zoals gezegd, is een dergelijke veronderstelling
met name voor de zeer korte termijn wellicht realistischer dan de eerder
besproken zwarte loonvormingsvarianten. Onder dergelijke omstandigheden
is wederom van groot belang hce de vraag naar zwarte arbeid zich ver-
houdt tot het aanbod ervan. Stel dat in figuur 4-4 wordt uitgegaan van een
aanbodbepaalde situatie, dat wil zeggen van een krappe arbeidsmarkt. De
loonbelastingstijging dcet, zo veronderstellen we, de vraag- en aanbodkurve
weer verschuiven van ~dso naar ~d~l respektievelijk van 2,so naar Q,,1. De
zwarte loonvcet muteert niet, zodat punt A wordt bereikt. Onder de aan-
name van een starre zwarte loonvcet en een krappe zwarte arbeidsmarkt,
stijgt de zwarte werkgelegenheid dus ondubbelzinnig. Althans - zo zij nog
maar eens vermeld - indien in de uitgangssituatie de belastingafdracht per
formeel arbeidsuur groter is dan de risikopremie die in de zwarte uurprijs is
verwerkt, hetgeen zeer aannemelijk is.

Het bovenstaande volgt tevens uit de relaties (4-1) en (4-3"). Deze leiden,
onder de veronderstelling dat de overige exogenen gelijk zijn aan nul, tot
de onderstaande eindvergelijkingen met betrekking tot de direkte belasting-
druk:

ez - a2 t~ en pl~ - 0.

Wanneer daarentegen de zwarte arbeidsmarkt in de uitgangssituatie ruim
gencemd kan worden, zodat de vraag naar zwartwerkers de zwarte werkge-
legenheid bepaalt, zal een stijging van de loonbelastingdruk op eenduidige
wijze vergezeld gaan van een afname van de zwarte aktiviteiten. Dit wordt
geillustreerd door punt V in figuur 4-4. Aan de hand van de relaties (4-2')
en (4-3") kunnen de volgende eindvergelijkingen worden afgeleid, waaruit
een en ander nog eens duidelijk blijkt:

Qz -- v2 t~ en pc~ - 0.
1-Ez
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Figuur 4-4: een starre zwarte loonvoet, t~ j.

De belangrijkste konklusie waartce de onderhavige subparagraaf leidt is
dat op voorhand geenszins duidelijk is in welke richting de zwarte werk-
gelegenheid zich zal ontwikkelen naar aanleiding van een verhoging van de
loonbelastingdruk in de formele sektor. De vaak gehoorde bewering dat de
zwarte sektor gestimuleerd wordt door een hogere formele belastingdruk gaat
dan ook - zo is hierboven aangetoond - slechts in bepaalde situaties op.

4.3.2 Een verhoging van de indirekte
belastingdruk

Een hogere indirekte belastingdruk leidt tot een hogere formele konsump-
tieprijs en derhalve ceteris paribus tot een verbetering van de konkurren-
tiepositie van de zwarte sektor. Uit dien hoofde zal de vraag naar zwarte
gcederen en derhalve de vraag naar zwarte arbeid toenemen. De mate waar-
in hiervan sprake is hangt af van de substitutie-elasticiteit tussen formele
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en zwarte konsumptiegcederen enerzijds en de substitutie-elasticiteit tus-
sen eigen produktie door zwartwerkers en onderlinge leveringen vanuit de
formele sektor anderzijds. Hier staat echter tegenover dat de formele kon-
sumptieprijsstijging tevens leidt tot een daling van het reële inkomen van de
gezinnen. Dit draagt bij aan een afname van de vraag naar zwarte produk-
ten en zwarte arbeid. Gesteld werd reeds dat een toename van de indirekte
belastingdruk in ieder geval gepaard gaat met een initiële afname van de
vraag naar zwarte arbeid (v4 ~ 0) indien de gencemde elasticiteiten beide
geringer zijn dan één. Dit lijkt ons de meest realistische situatie, waarvan
we in principe uitgaan. Wel zullen we steeds aangeven welke konklusies van
deze veronderstelling afhankelijk zijn.

We rcepen overigens in de herinnering dat mutaties in de indirekte belas-
tingdruk geen direkte invloed uitoefenen op het aanbod van zwarte arbeid,
zodat de desbetreffende kurve hieronder steeds op zijn plaats zal blijven.

In eerste instantie nemen we weer aan dat de zwarte loonvoet de zwarte
arbeidsmarkt onmiddellijk in evenwicht brengt (4-3). Een hogere indirekte
belastingdruk leidt initiëel - op grond van de bovenstaande veronderstelling
ten aanzien van de relevante substitutie-elasticiteiten - tot een neerwaartse
bijstelling van de vraag naar zwarte arbeid, terwijl het aanbod hiervan, zoals
gezegd, in eerste instantie niet wordt beïnvlced. In figuur 4-5 verschuift
de vraagkurve derhalve van Qdzo naar Pd~l , terwijl de aanbodkurve ~,~o op
zijn plaats blijft. Sprake is van een initieel aanbodoverschot van zwarte
arbeid. Om evenwicht te scheppen op de zwarte arbeidsmarkt mcet de
zwarte loonvcet dus dalen. In punt E wordt het bedoelde evenwicht bereikt.
De zwarte werkgelegenheid is daarbij afgenomen.

Logischerwijze leidt een eventuele aanvankelijke stijging van de vraag naar
zwarte arbeid - doordat v4 G 0- tot een hogere zwarte beloningsvcet
en een toenemende zwarte werkgelegenheid. De eindvergelijkingen van de
zwarte werkgelegenheid en de zwarte loonvcet laten een en ander nog eens
duidelijk zien:

v
PZ - - -

(1 - e:) ai f vl tP en pl` - (1 - E:) ai f vl ta

Deze relaties volgen uit de vergelijkingen (4-1), (4-2') of (4-2") en (4-3).

Stel nu echter dat de zwarte loonvorming wordt beschreven door relatie
(4-3'). Dit houdt in dat de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de
twee sektoren konstant blijft. Deze veronderstelling impliceert dat de zwarte
loonvcet niet verandert naar aanleiding van een toename van de indirekte
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Qdri ~sr

Figuur 4-5: een flexibele zwarte loonvoet, ty T.

belastingdruk. Elke mutatie in de zwarte loonvcet zou immers een wijziging
betekenen in de sektorale reëel-beschikbare beloningsverhouding, uitgaande
van een konstante direkte belastingdruk en een konstant fraudebeleid en
redenerend binnen het partiële kader van het gehanteerde model, waarin
onder meer de formele loonvoet en de formele arbeidsproduktiviteit geacht
worden niet te veranderen. Daa.rom kan gesteld worden dat in het geval
va.n een stijging van de indirekte belastingdruk de relaties (4-3') en (4-3")
op hetzelfde neerkomen - te weten zwarte loonstarheid - zodat we deze
geva,llen in één keer kunnen bespreken.

Zie hiertce figuur 4-6. De vraagkurve verschuift van edso naar ~dsl , bij een
stationaire aanbodkurve 2,so . Van belang is nu wederom de verhouding tus-
sen de vraag naar en het aanbod van zwarte arbeid die in de uitgangssituatie
aktueel is. Indien de zwarte arbeidsmaskt krap is, zodat de zwarte werkge-
legenheid eenzijdig bepaald wordt door het aanbod van zwartwerkers, zal
- gegeven de konstante zwarte loonvcet en gegeven het feit dat het zwarte
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Figuur 4-6: een starre zwarte loonvoet, iy j.

arbeidsaanbod initieel niet wordt beïnvloed door een stijging in de indirekte
belastingdruk - de zwarte werkgelegenheid niet muteren, hetgeen tot uit-
drukking komt in het punt A. In mathematische vorm wordt dit resultaat
gevonden door de vergelijkingen (4-1) en (4-3') dan wel (4-3") te kombineren,
onder de aanname dat de overige exogenen gelijk zijn aan nul:

Qz - 0 en pr, - 0.

Het is bijna overbodig op te merken dat de richting van de initiële vraagre-
aktie hierbij van geen enkele betekenis is. Indien daarentegen het aanbod van
zwarte arbeid gerantsceneerd wordt, is deze vraagreaktie juist van eminent
belang. In figuur 4-6 is aangenomen dat deze negatief is. Derhalve wordt
punt V bereikt. Dit punt geeft weer dat onder de geschetste omstandighe-
den sprake zal zijn van een dalende zwarte werkgelegenheid bij een konstante
zwarte loonvcet. Wanneer de onderzochte impuls initieel zorgt voor een toe-
name van de zwarte arbeidsvraag, draait deze konklusie logischerwijze om.
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Uit de relaties (4-2') en (4-3') dan wel (4-3") volgen de bijbehorende eind-
vergelijkingen:

2z -- v4 tp en p~~ - 0.
1-eZ

We konkluderen dat - uitgaande van niet te hoge waarden voor de rele-
vante substitutie-elasticiteiten - een stijging van de indirekte belastingdruk
in de formele sektor een afname van de zwarte werkgelegenheid in de hand
werkt indien sprake is van een flexibele zwarte loonvorming dan wel indien
een starre zwarte loonvcet gepaard gaat met een initieel aanbodoverschot
van zwartwerkers. Indien de uitgangssituatie daarentegen wordt gekenmerkt
door een vraagoverschot op de zwarte arbeidsmarkt, heeft een verhoging van
de indirekte belastingdruk volgens het gehanteerde partiële model geen en-
kele invlced op de zwarte werkgelegenheid.

4.3.3 Een aanscherping van het
fraudebeleid

Het fraudebeleid van de overheid wordt in de onderhavige studie geacht
uit twee elementen te bestaan. Ten eerste kan de overheid invloed uitcefenen
op de pakkans die zwartwerkers lopen. Ten aanzien hiervan is reeds opge-
merkt dat we er van uitgaan dat de objektieve pakkans samenvalt met de
perceptie die zwartwerkende subjekten hiervan hebben, dat wil zeggen met
de subjektieve pakkans. Ten tweede stelt de overheid de boete vast die ont-
dekte zwartwerkers - bovenop het achterstallige belastingbedrag - dienen
te betalen. In de onderhavige analyse wordt geen verdere aandacht besteed
aan deze elementen van het fraudebeleid afzonderlijk, doch wordt dit beleid
als entiteit opgevat. Een verhoging van de pakkans en een verhoging van de
strafmaat hebben in het onderhavige model immers een vergelijkbare invlced
op de vraag naar en het aanbod van zwarte arbeid.

Een aktiever fraudebeleid leidt ex ante tot een daling van zowel het zwarte
arbeidsaanbod als de zwarte arbeidsvraag. Aan de aanbodzijde speelt hierbij
een rol dat een dergelijke politiek de reëel-beschikbare beloningsverhouding
tussen de beide sektoren ceteris paribus zal dcen muteren in het nadeel
van zwarte arbeid en ten gunste van formele arbeid. De vraag naar zwarte
arbeid wordt negatief beïnvloed doordat het reëel-beschikbare gezinsinkomen
enigszins terugloopt ten gevolge van de hogere boetes dan wel ten gevolge
van het grotere aantal zwartwerkers dat gepakt wordt.

Allereerst gaan we er weer van uit dat de zwarte loonvorming volledig
flexibel is (4-3). In figuur 4-7 wordt deze situatie grafisch weergegeven. De
extra overheidsinspanning inzake de bestrijding van zwartwerk leidt tot een
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Figuur 4-7: een flexibele zwarte loonvcet, T T.

verschuiving van de vraag- en aanbodkurve van Qd,o naar ~ds~ respektieve-
lijk van e,so naar ~,sl . Het nieuwe evenwicht wordt weergegeven door punt
E. De zwarte werkgelegenheid is afgenomen, terwijl de zwarte loonvcet is
gestegen. De zwarte werkgelegenheidsdaling treedt, zoals men ziet, ondub-
belzinnig op. Dit staat geheel los van de omvang van de initiële vraag- en
aanbodreaktie en van de loongevceligheid van vraag en aanbod. De zwarte
loonvoet kan echter, athankelijk van de verhouding tussen het aanvankelijke
vraag- en aanbodeffekt (v3 respektievelijk a3), zowel af- als toenemen. Zo
wordt bijvoorbeeld punt E' bereikt indien de initiële vraagreaktie naar ver-
houding wat groter is, zodat de vraagkurve verschuift naar 2á~1. De beide
eindvergelijkingen met betrekking tot het fraudebeleid zijn af te leiden uit
de relaties (4-1), (4-2') dan wel (4-2") en (4-3):

al y3 ~ v l ag (1 - Ez) ag - V3

~z --(1 - e:) ai f vl
T en Pt, - (1 - e:) al -~ vl

r.
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Een andere situatie ontstaat wanneer de zwarte loonvoet zich steeds op
een dusdanige manier aanpast dat de reëel-beschikbare beloningsverhouding
tussen de onderscheiden sektoren niet kan muteren (4-3'). In dat geval leidt
een strenger fraudebeleid tot een stijging van de zwarte loonvcet.

~d~~ Ps~

~

P,~1

~pP~

Figuur 4-8: een konstante sektorale beloningsverhouding, T T.

In figuur 4-8 zijn de gevolgen van het bedoelde beleid geschetst uitgaande
van een krappe dan wel een ruime arbeidsmarkt. De vraag- en de aanbod-
kurve worden weer geacht te verschuiven van Qdso naar Pdzl respektievelijk
van ~,so naar ~,~1. In het geval van een vraagoverschot naar zwarte arbeid
bepaalt het aanbod van zwarte arbeid de zwarte werkgelegenheid. De zwarte
loonvcet muteert nu dusdanig dat de reëel-beschikbare sektorale belonings-
verhouding konstant blijft. Ex post zal hierdoor het zwarte arbeidsaanbod
en onder de geschetste omstandigheden derhalve de zwarte werkgelegenheid
niet veranderen. Dit wordt weergegeven door punt A. Uit de relaties (4-1)
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en (4-3') blijkt een en ander nog eens duidelijk:

~s - 0 en
a3

Pt: - - T.al
Wanneer in de uitgangssituatie daarentegen sprake is van een ruime zwarte
arbeidsmarkt, bepaalt de vraag naar zwarte arbeid de zwarte werkgelegen-
heid. In dat geval beschrijft punt V in figuur 4-8 de nieuwe situatie: de
zwarte loonvcet stijgt, terwijl de zwarte werkgelegenheid afneemt. De eind-
vergelijkingen volgen onder deze omstandigheden uit de relaties (4-2') en
(4-3'):

e-- ai v3 ~ vi as T en a3 r.:- (1 - ez) al t` - al

~d~a

Q 0

Prs

Figuur 4-9: een starre zwarte loonvcet, T T.

Tot slot besteden we aandacht aan het geval waarin de zwarte loonvcet
geacht wordt niet te muteren (4-3" ). Figuur 4-9 geeft deze situatie grafisch
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weer. De extra fraudebestrijding leidt weer tot een verschuiving van de
vraag- en aanbodkurve van Pd~o naaz Pd,t respektievelijk van P,,o naar Pd,l .
Indien nu sprake is van een krappe zwarte arbeidsmarkt, wordt uiteraard
punt A bereikt, met als eindvergelijkingen:

Pz --a3 T en Pt~ - ~,

terwijl in het geval van een ruime zwarte azbeidsmarkt punt V de nieuwe
situatie weergeeft, welke korrespondeert met de volgende eindvergelijkingen:

Vg

Pz -- 1- Ez
T en Pts - ~.

In het eerste geval volgen de gepresenteerde eindvergelijkingen uit de relaties
(4-1) en (4-3"), in het tweede geval uit de relaties (4-2') en (4-3"), uiteraard
steeds onder de veronderstelling dat de overige exogenen gelijk zijn aan nul.
Beide gevallen beschrijven een daling van de zwarte werkgelegenheid bij een
onveranderlijke zwarte beloningsvcet.

A1 met al kunnen we konkluderen dat, volgens het gehanteerde paztiële
model van de zwarte sektor, de zwarte werkgelegenheid in alle onderzochte
gevallen op één na zal afnemen ten gevolge van een intensiever fraudebeleid.
Het bedoelde uitzonderingsgeval betreft een situatie waarin de reëel-beschik-
bare beloningsverhouding tussen de sektoren steeds konstant blijft, terwijl
tevens sprake is van rantsoenering van de vraag naar zwarte arbeid, waar-
door het aanbod hiervan eenzijdig de werkgelegenheid bepaalt.

4.4 Evaluatie
In het onderhavige hoofdstuk is aan de hand van een eenvoudig paztieel

model van de zwazte sektor de invlced van verschillende vormen van over-
heidsbeleid - betreffende de hoogte van het direkte belastingtazief op het
azbeidsinkomen, de hoogte van de indirekte belastingdruk en de intensiteit
van de fraudebestrijding - op de zwarte werkgelegenheid onderzocht. Ge-
bleken is dat de konklusies die ter zake kunnen worden geformuleerd in een
aantal gevallen gevcelig zijn voor enerzijds de vigerende zwarte loonvorming
en anderzijds - indien de zwarte loonvcet niet in staat mag worden ge-
acht de markt voor zwarte arbeid te ruimen - de initiële verhouding tussen
vraag en aanbod. Gekonstateerd mcet worden dat in de literatuur over de
invlced van de overheid op de gang van zaken in de zwarte sektor geen enkele
aandacht wordt geschonken aan de in dit hoofdstuk beschreven kasuïstiek.
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Nu zou dit uiteraard kunnen worden veroorzaakt door de bij velen sterk
levende overtuiging dat aan de zwarte sektor een dusdanige flexibiliteit kan
worden toegeschreven dat potentiële onevenwichtigheden binnen de kortste
keren worden overwonnen. Ook ons lijkt dit inderdaad een plausibele ge-
dachtengang. In dit verband is in hoofdstuk 2 echter tevens gewezen op de
voor de hand liggende wens van zwartwerkers om hun aktiviteiten tot op ze-
kere hoogte verborgen te houden in verband met het illegale karakter ervan,
hetgeen - met name op de wat kortere termijn - voor een zekere zwarte
loonstarheid zou kunnen zorgen. Dit hoofdstuk toont bovendien aan dat de
richting waarin een verhoging van het direkte dan wel het indirekte belas-
tingtarief uitwerkt op de zwarte bedrijvigheid, zelfs indien wordt uitgegaan
van een flexibele zwarte loonvcet en derhalve geen onderscheid hceft te wor-
den gemaakt tussen vraag- en aanbodbepaalde situaties, niet op voorhand
bepaald is. Men kan dus niet op grond van het feit dat de mikro-ekono-
mische reaktie van het zwarte arbeidsaanbod op een opwaartse mutatie in
de loonbelastingdruk normaliter positief is stellen dat de zwarte werkgele-
genheid ten gevolge van een dergelijke politiek zal toenemen, hetgeen vaak
gedaan wordt. Voor een meer diepgaand oordeel ter zake dient men tevens
rekening te houden mat de negatieve ex ante-reaktie aan de vraagzijde van
de zwarte sektor, die wordt veroorzaakt door het koopkrachtverlies waarmee
de gezinnen worden gekonfronteerd indien de belastingdruk op hun formele
inkomens tceneemt.

In het geval van een mutatie in de indirekte belastingdruk speelt de zwarte
loonvorming een bescheiden rol. Het aanbod reageert namelijk initieel niet
op een wijziging in het bedoelde tarief, zodat de ex ante-vraagreaktie - be-
houdens de situatie dat de zwarte werkgelegenheid volledig aanbodbepaald
is en dus in het geheel niet muteert - indikatief is voor het uiteindelijke
effekt. Wel is het zo dat de initiële vraagreaktie in principe twee kanten kan
opgaan, hetgeen vaak onderbelicht blijft. Zo wordt aan een verhoging van
de indirekte belastingdruk in het algemeen een stimulerende invloed op de
zwarte sektor toegeschreven. Men besteedt daarbij veelal alleen aandacht
aan de verbetering van de zwarte konkurrentiepositie waarmee een dergelijk
overheidsbeleid gepaard gaat. Een hierdoor in gang gezet substitutieproces
werkt uiteraard gunstig uit voor de zwarte bedrijvigheid. Daarnaast treedt
echter een inkomenseffekt op. Welk effekt overheerst hangt met name af van
de hoogte van de relevante substitutie-elasticiteiten. Gesteld mcet worden
dat - uitgaande van onzes inziens relastische, dat wil zeggen niet te hoge,
waarden van deze elasticiteiten - het gehanteerde model een aan de alge-
mene opvatting kontraire konklusie oplegt. In het algemeen zal een stijging
van de indirekte belastingdruk volgens onze analyse dan ook een terugdrin-
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ging van de zwarte sektor veroorzaken, uitgezonderd het geval waarin een
starre zwarte loonvoet gepaard gaat met een krappe zwarte arbeidsmarkt.
In dat geval laat een stijging van het indirekte belastingtarief de zwarte
werkgelegenheid ongemceid.

Ten aanzien van de invlced van het fraudebeleid op de zwarte werkgele-
genheid geldt ten slotte dat onze analyse de mikro-ekonomische stelling dat
een aanscherping van het fraudebeleid de zwarte sektor zal terugdringen in
het algemeen bevestigt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de initië-
le vraag- en aanbodreaktie in dezelfde richting uitwerken. In het specifieke
geval echter dat sprake is van een aanbodbepaalde situatie op de zwarte
arbeidsmarkt alsmede van een konstante reëel-beschikbare beloningsverhou-
ding tussen de twee sektoren, is volgens ons model het fraudebeleid van geen
enkele invloed op de zwarte werkgelegenheid.

De min of ineer algemene gedachtengang ten aanzien van de overheids-
invlced op de ontwikkeling van de zwarte sektor wordt overigens reeds ge-
relativeerd in Mulder (1986) en in Graafland (1987, 1988). In de eerstge-
ncemde studie wordt de mogelijkheid van een negatieve beïnvloeding van de
zwarte bedrijvigheid door een direkte belastingverhoging dan ook expliciet
gencemd. Tot een konkrete uitspraak ten aanzien van de waarschijnlijkheid
die daaraan verbonden mcet worden, wordt daarbij niet gekomen. Graaf-
land onderkent eveneens de mogelijk negatieve beïnvloeding van de zwarte
aktiviteiten door met name direkte belastingverhogingen, doch zijn model
wijst - bij de gekozen numerieke specifikatie - voor zowel een direkte als
een indirekte tariefmutatie de andere richting uit. Hij vermeldt daarbij ech-
ter wel dat een lagere waarde van de substitutie-elasticiteit tussen formele
en zwarte konsumptiegcederen de desbetreffende konklusie zal afzwakken.
Daarbij slaat de invlced van een mutatie in het direkte belastingtarief in
zijn onzekerheidsvariant qua teken om, terwijl het effekt van een indirekte
tariefmutatie sterk wordt gereduceerd. Overigens kent deze auteur een zeer
hoge waarde toe aan de desbetreffende substitutie-elasticiteit. Zo bedraagt
deze in zijn eerste studie in principe 2.8, met 1.5 als alternatieve waarde.
In Graafland (1988) wordt gekozen voor de tussenliggende waarde 2. Er zij
in dit verband echter op gewezen dat de gencemde auteur binnen de for-
mele sektor een aantal subsektoren onderscheidt, terwijl in ons model de
formele sektor als eenheid is opgevat, hetgeen mede de numerieke invulling
van de gencemde elasticiteit bepaalt. Overigens is de bron waaraan Graaf-
land zijn numerieke specifikatie op dit punt ontleent, te weten Baartmans,
Meijer 8z Van Schaik (1986), naar onze mening niet erg overtuigend. Het
betreft hier namelijk een enquête-onderzcek over de rol van de informele
ekonomie in het kader van het woningonderhoud. Los van het feit dat hce
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dan ook vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van
enquête-resultaten op het gebied van de informele sektor en a fortiori bij de
mogelijkheid om daaruit substitutie-elasticiteiten te destilleren, lijkt het ons
bovendien niet op voorhand aannemelijk dat gegevens met betrekking tot
het woningonderhoud representatief zijn voor de overige relevante sektoren.

A1 met al suggereert onze analyse dat de min of ineer gevestigde mening
dat de sterke grcei die de zwarte sektor wordt geacht in het recente verle-
den te hebben doorgemaakt voornamelijk kan worden tcegeschreven aan de
eveneens aanzienlijk gestegen lastendruk in twijfel mcet worden getrokken.
Dit maakt de resultaten van het voorgaande hoofdstuk extra betekenisvol.
Deze geven immers aan dat - bij een ongewijzigd overheidsbeleid - een
aantal strukturele oorzaken kan worden aangewezen van de lange termijn-
grcei van de werkgelegenheid in de zwarte sektor. Naar onze mening zijn
deze strukturele faktoren in dit verband dan ook van groter belang dan de
onderzochte vormen van overheidsbeleid.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk willen we nog eenmaal wijzen op het par-
tiële karakter van het gehanteerde model, waardoor de endogene invlced van
de formele ekonomie op de zwarte gang van zaken buiten beeld is gebleven.
Zoals gezegd, is deze abstraktie voor lief genomen met het oog op de in-
zichtelijkheid van de analyse. In hceverre het introduceren van de relevante
interdependenties tussen de sektoren leidt tot een bijstelling van de konklu-
sies, valt niet op voorhand te zeggen. In hoofdstuk 6 zal evenwel blijken dat
een meer komplete analyse niet tot fundamenteel andere inzichten leidt.



5 De invloed van de zwarte
sektor op de

formele gang van zaken

5.1 Inleiding
In het onderhavige hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de mogelijke

invlced van de zwarte sektor op de gang van zaken in de formele ekonomie.

De algemeen heersende opvatting ter zake is dat een toename van de zwarte
bedrijvigheid gepaard gaat met negatieve gevolgen voor de formele produk-

tie en werkgelegenheid alsmede - in samenhang hiermee - met nadelige
financiële konsequenties voor de kollektieve sektor. Het `volkswijsheden'-mo-
del dat we in hoofdstuk 1 hebben gepresenteerd illustreert deze visie. Zoals

men weet ligt aan dit model echter een aantal stringente veronderstellingen
ten grondslag. Zo wordt uitgegaan van perfekt werkende arbeidsmarkten,
alsook van een gegeven totaal arbeidsaanbod. Een toename van het arbeids-

aanbod in de zwarte sektor gaat onder dergelijke omstandigheden uiteraard

per definitie gepaard met een afname van het formele arbeidsaanbod en de

formele werkgelegenheid. De vraag is evenwel in hcevene andere aannamen

dan welke aan het `volkswijsheden'-model ten grondslag liggen zouden kun-

nen leiden tot een afwijkende visie op het verband tussen de formele en de

zwarte bedrijvigheid.
Stel bijvoorbeeld eens dat het formele arbeidsaanbod in het geheel niet

wordt beïnvlced door mutaties in het zwarte arbeidsaanbod, bijvoorbeeld

ten gevolge van een starre formele arbeidstijd in kombinatie met een kon-
stante participatiegraad. In dat geval zal de invloed van de zwarte sektor
op de formele ontwikkeling louter via de vraagzijde van de ekonomie, dat

wil zeggen via de gcederenmarkt, tot stand kunnen komen. Deze geïsoleerde

invlced via de gcederenmarkt wordt onderzocht in paragraaf 5.2. In eer-

ste instantie zou men ten aanzien hiervan wellicht geneigd zijn te redeneren
dat een extra vraag naar zwazte produkten noodzakelijkerwijze leidt tot een

afname van de formele vraag, wederom met alle nadelige gevolgen voor de

formele ontwikkeling van dien. Ceteris paribus ligt dit uiteraard ook voor

de hand. Indien de konsumenten immers een bepaald bedrag niet meer in

de formele dceh in de zwarte sektor aanwenden, vermindert de vraag naar

formele produkten aanvankelijk met het bedoelde geldbedrag. Daarmee wil

echter niet gezegd zijn dat ook uiteindelijk een dergelijke vraaguitval in de

formele sektor optreedt. Zo is het allereerst aannemelijk dat een grceiende
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zwarte sektor gepaard gaat met een extra vraag naar intermediaire leverin-
gen vanuit de formele sektor aan producenten in de zwarte sektor. De initiële
vraaguitval in de formele sektor wordt hierdoor beperkt. Daarnaast leiden
de toegenomen zwarte aktiviteiten uiteraard tot extra koopkracht bij zwart-
werkende personen, die zich ook weer ten dele zal vertalen in een vraag naar
formele produkten. Bij de analyse van de invloed die de zwarte sektor via de
gcederenmarkt heeft op de formele gang van zaken, zal onder meer aandacht
dienen te worden besteed aan de bedoelde kompenserende faktoren.

In dit verband zal in paragraaf 5.2 allereerst worden aangetoond dat onder
zekere aannamen een grceiende zwarte sektor gepaard kan gaan met een
onveranderd formeel produktievolume. De negatieve gevolgen van de zwarte
sektor op de formele ekonomie blijven in dat geval - voor zover deze via
de gcederenmarkt tot stand komen - in het geheel uit. Indien men de
veronderstellingen die dienen te worden gemaakt om tot deze konklusie te
komen enigermate afzwakt, zal wel sprake zijn van een zeker negatief verband
tussen de zwarte bedrijvigheid en de formele effektieve vraag. De bedoelde
aannamen zijn naar onze smaak echter niet dusdanig restriktief dat een hoge
mate van beïnvlceding voor de hand ligt. We zullen in de bedoelde paragraaf
aangeven welke faktoren hierbij een rol spelen.

Zoals het `volkswijsheden'-model van hoofdstuk 1 aangeeft, konkurreren
de zwarte en formele sektor evenwel niet alleen op de gcederenmarkt met el-
kaar. Ook op de arbeidsmarkt biedt de zwarte sektor een alternatief voor de
formele ekonomie. Een in dit verband voor de hand liggende gedachtengang
is dat - konform de gang van zaken in het model van hoofdstuk 1- een
grceiende zwarte sektor gepaard zal gaan met een verminderd arbeidsaanbod
in de formele ekonomie. Indien sprake is van een konstant totaal arbeids-
aanbod, valt aan dit verband uiteraard niet te ontkomen. We kunnen echter
op basis van de mikro-ekonomische analyse van hoofdstuk 2 aantonen dat
in theorie ook de mogelijkheid bestaat dat het formele en het zwarte ar-
beidsaanbod simultaan toe- of afnemen. Hoe dit ook zij, een mutatie in het
arbeidsaanbod in de formele sektor zal, tenzij in deze sektor sprake is van
een standaardarbeidstijd, in ieder geval verwacht mogen worden indien het
zwarte arbeidsaanbod een verandering te zien geeft. De mogelijke implikaties
hiervan, dat wil zeggen de effekten die via de arbeidsmarkt van de zwarte
sektor op de formele ontwikkeling uitgaan, komen in sektie 5.3 aan de orde.

We memoreren op deze plaats nog het feit dat de in het derde hoofdstuk
van deze studie beschreven invloed van de zwarte sektor op de evenwichtige
ontwikkeling van de formele ekonomie uitsluitend via de formele arbeids-
markt gestalte krijgt. Van enige beïnvloeding via de formele effektieve vraag
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is daarbij geen sprake. De oorzaak hiervan zal in het onderhavige hoofdstuk
duidelijk worden gemaakt. In paragraaf 5.4 treft men tot slot een evaluatie
aan.

5.2 De invloed via de goederenmarkt
5.2.1 Inleiding

Een relatieve tcename van de zwarte konsumptievraag gaat in eerste in-
stantie gepaard met een afname van de vraag naar formele produkten, met
alle potentiële gevolgen voor de formele gang van zaken van dien. Zoals
gezegd, treden echter ook kompenserende gevolgen op in de vorm van ex-
tra onderlinge leveringen enerzijds en een extra koopkrachtige vraag door
zwartwerkers anderzijds. In subparagraaf 5.2.2 wordt allereerst getoond on-
der welke omstandigheden per saldo geen enkele negatieve koppeling tussen
de formele effektieve vraag en de omvang van de zwarte sektor aanwezig
is. We zullen met andere woorden aangeven in welk geval de extra vraag
naar onderlinge leveringen en de additionele vraag naar formele konsump-
tiegcederen door zwartwerkers exakt opwegen tegen de initiële vraaguitval
ten gevolge van het feit dat de konsumenten formele aankopen vervangen
door zwarte bestedingen. In de subsekties 5.2.3-5.2.5 wordt vervolgens -
aan de hand van de methode van de wisselende abstraktie - getoond dat
afzwakking van de in subparagraaf 5.2.2 gehanteerde veronderstellingen wel
degelijk een negatief verband tussen de formele en de zwarte ontwikkeling
binnen het gezichtsveld brengt. Het kwantitatieve belang hiervan zal echter
kunnen worden gerelativeerd.

Op deze plaats is het gewenst alvast enige aandacht te besteden aan de me-
thode die in de gencemde subparagrafen zal worden gehanteerd. We gaan
namelijk uit van een zeer eenvoudig partieel bestedingsmodel in absolute
grootheden, luidend in nominale termen. Een dergelijk eenvoudig model
volstaat omdat we in deze paragraaf vooral geïnteresseerd zijn in de vraag
of- gegeven bepaalde veronderstellingen - al dan niet gesproken kan wor-
den van een rechtstreekse beïnvloeding van de formele effektieve vraag door
het bestaan van een zwarte sektor. Indien voor een bepaalde situatie wordt
gekonkludeerd dat een dergelijke invlced inderdaad aanwezig is, laten we
de uiteindelijke omvang hiervan verder in het midden. Voor een dergelijke
analyse zou immers een kompleet model van de (formele en informele) eko-
nomie nodig zijn, hetgeen de centrale probleemstelling van de onderhavige
paragraaf naar onze smaak te veel zou vertrcebelen. Een dergelijk model
komt pas in hoofdstuk 6 aan de orde. Op deze plaats kan worden volstaan
met het beschrijven van enkele kruciale relaties. Het gehanteerde model
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wordt daarbij geformuleerd in absolute grootheden omdat, zoals zal blijken,
de relevante samenhangen op die manier het duidelijkst uit de verf komen.

De invlced van de zwarte sektor op de formele gang van zaken is - voor
zover deze via de gcederenmarkt tot stand komt - in eerste instantie af te
lezen uit de mutatie die naar aanleiding van een verandering in de omvang
van de zwarte sektor optreedt in de som van het formele konsumptievolume
en de reële onderlinge leveringen. Indien de som van deze formele bestedings-
kategorieën niet verandert, terwijl toch de zwarte aktiviteiten toenemen, is
van beïnvloeding van de formele ekonomie via de vraagzijde blijkbaar geen
sprake. Dit heeft tot direkt gevolg dat in een dergelijk geval ook de for-
mele prijzen niet door de zwarte sektor beïnvloed zullen worden, hetgeen
vervolgens weer tot de konklusie leidt dat ook de nominale som van de for-
mele konsumptie en de onderlinge leveringen onder die omstandigheden niet
muteert indien een wijziging optreedt in de omvang van de zwarte sektor.
Vandaar dat hieronder voLstaan kan worden het het formuleren van een mo-
del in nominale termen.

In subparagraaf 5.2.6 wordt tot slot nagegaan in hceverre de zwarte sektor
geacht mag worden de formele ekonomie via de gcederenmarkt te beïnvloe-
den indien we uitgaan van de in hoofdstuk 2 afgeleide relaties, welke tevens
ten grondslag zullen liggen aan het meer komplete model van hoofdstuk 6.
Deze relaties worden uiteraard herschreven in termen van relatieve trendaf-
wijkingen. Aan de hand van de bedoelde subsektie kan tevens geverifieerd
worden dat de bovengencemde modellering van de relevante verbanden in
nominale absolute grootheden adequaat is.

5.2.2 Geen invloed
Zoals gezegd, wordt de opvatting dat de zwarte sektor de formele gang van

zaken negatief beïnvlcedt door velen aangehangen. Met betrekking tot de
gcederenmarkt bestaat de notie dat een stijgende vraag naar zwarte produk-
ten noodzakelijkerwijze gepaard gaat met een vermindering van de formele
afzetmogelijkheden. Inmiddels is echter reeds enige malen gewezen op een
tweetal kompenserende faktoren. Ten eerste gaat een toename van de zwar-
te afzet gepaard met een additionele vraag naar intermediaire produkten,
hetgeen de initiële teruggang van de formele effektieve vraag onmiddellijk
vermindert. Daarnaast worden extra formele bestedingen mogelijk gemaakt
door de tcename van het zwarte inkomen. Hieronder wordt duidelijk ge-
maakt dat het zeer gced mogelijk is dat sprake is van een volledige kompen-
satie van het oorspronkelijke effekt door de gencemde faktoren. Daarnaast
kan worden aangetoond dat het relatieve belang van de onderlinge leveringen
- en dus ook het bestaan ervan als zodanig - voor deze konklusie strikt
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genomen irrelevant is.
We analyseren een en ander, zoals gezegd, aan de hand van een uiterst

eenvoudig partieel model, luidend in nominale absolute grootheden. Daarbij
maken we op deze plaats de volgende veronderstellingen. Ten eerste wordt
de beschouwde volkshuishouding geacht te bestaan uit één homogene formele
sektor en een zwarte sektor. Verder, zo nemen we aan, konsumeren de gezin-
nen (dat wil zeggen de loon- en uitkeringsgerechtigden) hun gehele inkomen.
Tot slot wordt de overheid geacht geen fraudebeleid te vceren. In de subsek-
ties 5.2.3-5.2.5 wordt geanalyseerd wat de invloed is van achtereenvolgens
de inkorporatie van besparingen door de gezinnen uit hun zwarte inkomsten,
de introduktie van het fraudebeleid van de overheid en de opsplitsing van de
formele sektor in een tweetal subsektoren.

De eerste relatie van het hier te hanteren model geeft weer dat de som van

de formele en de zwarte konsumptie gelijk is aan de formele plus de zwarte
koopkracht van de gezinnen:

(5-1) C fCz-Y6~ fYZ.

Hierbij stellen C en Cz achtereenvolgens de nominale formele en zwarte
konsumptie voor. Het beschikbare formele inkomen van de gezinnen wordt
weergegeven door het symbool Yb f. Verder representeert YZ de zwarte pro-
duktie, welke gelijk is aan het primaire zwarte inkomen van de subjekten.
Bij afwezigheid van een fraudebeleid is bovendien het primair in de zwarte
sektor verdiende inkomen identiek met het beschikbare inkomen uit zwarte
arbeid.

De zwarte konsumptie komt tot stand met behulp van zwarte produktie
enerzijds en intermediaire leveringen van de formele aan de zwarte sektor
(Ó) anderzijds:

(5-2)
(5-3)

CZ - YZ -}- 4
met O - SZYZ,

waarbij S2 de nominale verhouding tussen de onderlinge leveringen en de
zwarte produktie weergeeft. Aangezien relatie (5-3) in nominale termen
luidt, geeft Si niet uitsluitend de gewenste reële inschakelingsverhouding van
de eigen produktie door zwartwerkers en onderlinge leveringen weer, doch is
deze koëfficiënt tevens direkt afhankelijk van de verhouding tussen de formele
afzetprijs en de zwarte produktieprijs. Zoals hierboven is beredeneerd, zal
de formele afzetprijs niet worden beïnvlced door de zwarte sektor indien de
formele effektieve vraag los staat van het niveau van de zwarte bedrijvigheid.
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Tot slot gaan we uit van het volgende verband tussen de vraag naar kon-
sumptiegoederen in de beide sektoren:

(5-4) cz - r c.
Hierbij staat r onder invlced van zowel de reële vraagverhouding met betrek-
king tot de beide konsumptiegcederen als - in analogie met de koëfficiënt
S2 - de prijsverhouding tussen de beide konsumptiekategorieën.

Uit de vergelijkingen (5-1) en (5-2) volgt direkt het volgende verband:

C-~Ó-Yn,

De vraag naar formele konsumptiegcederen en onderlinge leveringen is in dit
geval dus slechts afhankelijk van het formele inkomen van de gezinnen, zodat
de omvang van de zwarte sektor op de som van deze formele bestedingska-
tegorieën en derhalve op de totale effektieve vraag in de formele ekonomie
geen enkele invlced uitcefent. De oorzaak is duidelijk: elke tcename van de
nominale zwarte konsumptie zorgt, voor zover deze niet direkt tot uitdruk-
king komt in een extra uitgaven aan onderlinge leveringen, voor een even
grote stijging van het nominale zwarte inkomen, zodat uiteindelijk de koop-
krachtige vraag naar formele produkten hierdoor niet zal veranderen. Van
enige formele vraaguitval is in dit geval dus geen sprake indien de vraag naar
zwarte produkten toeneemt.

De `eindvergelijkingen' van het onderhavige model zijn eenvoudig te be-
palen:

1-~Stc- lfn(l~r)Yb''
r

YZ- 1fSt(lfr)Y6,

st r
o- lfst(l~r)Y6''

en C~ - (1 f~) r Yd~.l~si(l~r)
Men ziet dat een stijgend budget-aandeel van zwarte konsumptiegcederen,
tot uitdrukking komend in een toename van de koëfiiciënt r, weliswaar leidt
tot een zekere afname van de vraag naar formele konsumptiegcederen, doch
eveneens aanleiding geeft tot een dusdanige verhoging van de uitgaven aan
onderlinge leveringen dat de som van deze beide formele vraagkomponenten
niet hceft te muteren. Ook indien de relatieve vraag naar onderlinge leve-
ringen toeneemt, hetgeen kan worden weergegeven door een stijging van de
koëfficiënt S2, zal de som van de formele konsumptie en de onderlinge leve-
ringen niet muteren. De opwaartse mutatie in de vraag naar deze leveringen
wordt namelijk exakt gekompenseerd door een afname van het bedrag dat
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aan formele konsumptiegcederen wordt gespendeerd. Deze vermindering van
de formele konsumptievraag wordt veroorzaakt door de optredende daling
van het zwarte inkomen. De bedoelde inkomensachteruitgang gaat eveneens
gepaard met een lagere vraag naar zwarte produkten.

Interessant is overigens nog het speciale geval waarin geen behoefte bestaat
aan leveringen van de formele aan de zwarte sektor: S2 - 0. In dat geval
geldt:

C-Y6~ en YZ-CZ-I'Yb~.

Ook indien geen sprake is van onderlinge leveringen, heeft de zwarte sektor
in het onderhavige model dus geen enkele invloed op de formele effektieve
vraag.

Van belang is in te zien dat in de bovenstaande voorbeelden de ekonomi-
sche kringloop bij een wijziging in de relatieve omvang van de zwarte sektor
voortdurend gesloten blijft. Er zijn met andere woorden in deze sektor geen
lekken. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de konklusie dat het niveau
van de zwarte bedrijvigheid geen invloed uitoefent op de vraag naar formele
produkten. De afwezigheid van lekken in de zwarte sektor is echter een ab-
straktie van de werkelijkheid, zodat de bedcelde konklusie enigszins dient te
worden genuanceerd. Dit zal in de subsekties 5.2.3 en 5.2.4 gebeuren.

5.2.3 Besparingen uit zwart inkomen
Indien - in tegenstelling tot wat hierboven werd verondersteld - het ad-

ditionele zwarte inkomen waarmee een tcename van de zwarte konsumptie
gepaard gaat slechts gedeeltelijk door de gezinnen wordt gekonsumeerd, ont-
staat een andere situatie. Stel dat de koëfficiënt aZ aangeeft welk gedeelte
van het zwarte inkomen van de gezinnen wordt gespaard. In dat geval geldt:

(5-1') C f CZ - Yb~ -}- (1 - Qz) YZ.

Opgemerkt zij dat het in het kader van de onderhavige analyse van geen en-
kel belang is in hceverre ook uit het formele gezinsinkomen gespaard wordt.
Indien gewenst, kan men zelfs de variabele Yb~ opvatten als het reëel-be-
schikbare formele inkomen minus de hieruit voortvlceiende besparingen.

Het model bestaat nu uit de vergelijkingen (5-1') en (5-2)-(5-4). De rela-
ties (5-1') en (5-2) leiden tot het volgende resultaat:

CfÓ-Yn, -~ZYZ,

waaruit blijkt dat besparingen uit het zwarte inkomen direkt ten koste gaan
van de reële vraag in de formele sektor. Een zwart spaarlek zorgt dus voor



140 Invloed op de formele gang van zaken

een negatieve koppeling tussen de formele vraag en de omvang van de zwarte
sektor.

De verschillende `eindvergelijkingen' van het model luiden in het geval dat
zwartwerkers een gedeelte van hun inkomen sparen als volgt:

1}s~(1}r)
cfó-lf~(1~-r)f~zrY",

doordat C - 1 f 52 (1 -~ )-}- Qr r Y6~ en Ó-
1 f St (1 ~ r) ~- aY r Yb~'

terwijl Ys-
1~St(1fr)-~osr

Ybf en Cs-
1fSZ((1-t-I')fQ:rYb~~

Uit deze relaties blijkt dat een relatieve toename van het bedrag dat de gezin-
nen uitgeven aan zwarte konsumptiegcederen ( I' j) een afname van de som
van de formele bestedingskategorieën impliceert. De bedoelde vraagverschui-
ving leidt immers tot een toename van de zwarte konsumptie en derhalve tot
een stijging van het zwarte inkomen, waardoor tevens de zwarte besparingen
tcenemen. Hiervan gaat een negatieve invloed op de formele effektieve vraag
uit. De teruglopende formele konsumptievraag wordt daarbij slechts ten dele
gekompenseerd door de toename van de vraag naar onderlinge leveringen,
welke door de tcegenomen zwarte afzet wordt geïnitieerd. Men ziet verder
dat een relatieve toename van het bedrag dat bij de totstandkoming van de
zwarte afzet wordt uitgegeven aan onderlinge leveringen ( St T) een gunstige
invlced heeft op de totale vraag naar formele produkten. In eerste instan-
tie gaat hiervan namelijk een negatieve invloed op het zwarte inkomen uit,
waardoor ook het bedrag dat door zwartwerkers wordt gespaard terugloopt.
Zodcende zal de afname van de formele konsumptievraag geringer kunnen
zijn dan de tcename van de vraag naar onderlinge leveringen.

Van groot belang is nogmaals te konstateren dat nu eenmaal de formele
vraag afhankelijk is van de zwarte bedrijvigheid, het formele inkomen van de
gezinnen ook niet meer los staat van de zwarte aktiviteiten. Verder zullen
ook de formele prijzen hierdoor beïnvlced worden. In het gehanteerde sub-
model worden het formele inkomen van de gezinnen en de formele afzetprijs
echter niet endogeen bepaald, zodat de bedoelde afhankelijkheid niet naar
voren komt. Zoals gezegd, is dit model dan ook alleen geschikt om aan te
geven of er onder bepaalde omsta.ndigheden al dan niet sprake zal zijn van
een beïnvlceding van de formele vraag door de zwarte sektor, en niet om -
indien, zoals in het voorliggende geval van besparingen uit zwarte inkom-
sten, wordt vastgesteld dat een dergelijke invlced inderdaad bestaat - een
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indikatie te geven van de omvang hiervan. Een zekere indikatie verkrijgt
men echter wel op indirekte wijze door zich - onzes inziens met reden -
af te vragen in hceverre bespa.ringen uit zwarte inkomsten van kwantitatief
belang zullen zijn. Naar ons idee is het aannemelijk dat inkomsten uit zwar-
te arbeid grotendeels gekonsumeerd worden. Indien dit het geval is, zal de
negatieve invlced die de zwarte sektor op de aangegeven wijze uitoefent op
de formele effektieve vraag uit kwantitatief oogpunt uiteraard van weinig
gewicht zijn.

Daarenboven dient nog op een ander aspekt van deze kwestie te worden
gewezen, namelijk op het feit dat niet op voorhand kan worden uitgesloten
dat van een toename van de gezinsbesparingen een positief effekt uitgaat
op het investeringsniveau, waardoor vraag naar formele goederen per sal-
do in mindere mate negatief beïnvlced wordt door een grcei van de zwarte
bedrijvigheid. Daarbij dient uiteraard wel te worden aangetekend dat de
samenstelling van de formele bestedingen in een dergelijk geval in versterkte
mate afhankelijk is van de omvang van de zwarte sektor. Deze afhankelijk-
heid is uiteraard hce dan ook merkbaar in de zin dat een grotere zwarte
bedrijvigheid ten koste gaat van de formele konsumptie en de vraag naar
onderlinge leveringen stimuleert. In de geschetste situatie zou echter daar-
enboven het investeringsniveau positief afhankelijk zijn van de omvang van
de zwarte sektor. Aangezien van de extra investeringen waarmee een grcei
van de zwarte sektor in dat geval gepaard gaat naast een bestedingseffekt
tevens een kapaciteitseffekt uitgaat, kan worden opgemerkt dat onder der-
gelijke omstandigheden in principe ook een positieve beïnvloeding van de
formele gang van zaken door de zwarte sektor tot de mogelijkheden behoort.
Zoals gezegd, ligt het onzes inziens echter niet voor de hand dat zwarte
inkomsten een grote bron van besparingen zullen zijn.

5.2.4 Het fraudebeleid
Naast een mogelijk spaarlek in de zwarte sektor, is ook het fraudebeleid

van de overheid van belang voor de invloed die de zwarte sektor via de
gcederenmarkt uitcefent op de formele ekonomie. Indien een toename van de
zwarte aktiviteiten gepaard gaat met extra afdrachten door zwartwerkers aan
de overheid in de vorm van nagevorderde belastingbedragen, teruggevorderde
uitkeringssommen en opgelegde boetes, wordt de ekonomische kringloop in
de zwarte sektor doorbroken en wordt de formele effektieve vraag uit dien
hoofde afhankelijk van het niveau va,n de zwarte aktiviteiten.

De modelmatige implikaties hiervan komen overeen met die van de intro-
duktie van besparingen uit zwarte inkomsten. Stel dat de gencemde afdrach-
ten aan de overheid als fraktie van het zwarte inkomen worden weergegeven
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door het symbool w. Dan geldt dat:

(5-1") CfCZ-Yb~ f(1-~)Yz.

De relaties (5-1") en (5-2) kunnen worden gekombineerd tot het volgende
verband:

CfÓ-Ybf -~YZ,

waaruit blijkt dat een toename van het zwarte inkomen negatief uitwerkt
op de effektieve vraag in de formele ekonomie indien de overheid een zeker
deel van het primaire zwarte inkomen aan de kringloop onttrekt in het kader
van haar fraudebeleid. Door het vceren van een beleid dat erop gericht is
zwartwerk te bestrijden om - zo zal geredeneerd worden - de nadelige
gevolgen van het bestaan van een zwarte sektor te reduceren, wordt dus
juist een negatieve koppeling tussen de formele en de zwarte sektor in het
leven gercepen.

Ook hier zij weer gewezen op het feit dat het gehanteerde model slechts
aangeeft dat onder bepaalde omstandigheden sprake is van een zekere in-
vlced, terwijl de uiteindelijke effekten buiten beeld blijven doordat het for-
mele inkomen van de gezinnen afhankelijk is van de formele produktie en
daardoor in het onderhavige geval tevens van de omvang van de zwarte sek-
tor. Ook geven nominale bedragen geen gcede indikatie meer van reële groot-
heden omdat de formele afzetprijs door de zwarte sektor wordt beïnvlced.
Dit alles valt echter, zoals gezegd, buiten het bereik van het gehanteerde
submodel.

We kunnen nu de `eindvergelijkingen' van het model, bestaande uit de
relaties (5-1") en (5-2)-(5-4), afleiden:

~~-s~(1-~r)c~ó- 1}st(ltr)}~rY"'

doordat C- 1-}- SZ (1 -~ )~~ r Yb~ en Ó- 1-}- St (lf} r) } w r Yb''

terwijl Yz - r Y6 en Cz - (1 f S2) r
Yb1}s~(ifr)-~~r ~ 1-~s~(~}r)}~r ~

Onder de geschetste omstandigheden gaan van mutaties in de koëfficiënten
r en SZ soortgelijke effekten uit als wanneer sprake is van besparingen uit
zwarte inkomsten, zoals dit in de vorige subparagraaf werd besproken. Zo
leidt een tcename van het budget-aandeel van zwarte konsumptiegcederen
(r j) weer tot een stijging van de onderlinge leveringen die niet omvang-
rijk genceg is om de afname van de formele konsumptieve vraag volledig te
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kompenseren, terwijl het positieve effekt dat een relatieve toename van de
uitgaven aan onderlinge leveringen (SZ j) ceteris paribus heeft op de formele
effektieve vraag slechts ten dele wordt tegengewerkt door de afname van de
vraag naar formele konsumptiegcederen.

In de vorige subparagraaf werd gewezen op de mogelijkheid dat het zwarte
spaarlek automatisch in zekere mate wordt gedicht indien sprake is van een
positief verband tussen de partikuliere investeringen en de besparingen van
de gezinnen. Op deze plaats kunnen we op soortgelijke mitigerende invlce-
den wijzen. In de eerste plaats is het mogelijk dat de overheid (een gedeelte
van) de bedragen die zij aan de zwartwerkers onttrekt direkt of indirekt weer
besteedt in de formele sektor. Daarbij mcet overigens tevens rekening wor-
den gehouden met de mogelijke kosten die verbonden zijn aan het vceren
van een fraudebeleid. Mocht het fraudebeleid precies kostendekkend zijn,
dan zou het lek dat hierdoor in de zwarte sektor wordt geslagen in tweede
instantie weer exakt door de overheid worden gedicht. Stel echter dat de be-
dcelde overheidsontvangsten - al dan niet ten dele - wel degelijk ten gcede
komen aan het spaaroverschot van de overheid casu quo aan een verlaging
van het spaartekort. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat hiervan een
positieve invloed uitgaat op de partikuliere investeringen via een omgekeerd
crowding out-mechanisme, waardoor eveneens de negatieve invloed van de
zwarte sektor op de vraag naar formele produkten weer wordt tegengegaan,
terwijl hiervan daarenboven een positief kapaciteitseffekt uitgaat.

Verder wijzen we op de mogelijkheid dat - gegeven de kapaciteit die de
overheid heeft om zwartwerkers op te sporen en te vervolgen - een uit-
breiding van de zwarte aktiviteiten mogelijkerwijze gepaard gaat met een
vermindering van de pakkans. Ook uit hoofde hiervan kan de invloed die
de zwarte sektor uitcefent op de vraag naar formele produkten doordat de
overheid een deel van de zwarte inkomsten afroomt worden gerelativeerd.
Een meer algemene relativering kan tot slot uiteraard ontleend worden aan
de omstandigheid dat de pakkans die zwartwerkers lopen niet geacht mag
worden dusdanig groot te zijn dat de overheid via haar fraudebeleid een fors
bedrag zal kunnen toucheren.

Ter afsluiting van deze subparagraaf, komen we nog even terug op het
feit dat we in hoofdstuk 3 hebben geabstraheerd van het fraudebeleid van
de overheid. Op die plaats stelden we namelijk dat de expliciete verwerking
van dit beleid de analyse slechts nodeloos zou kompliceren. Dit achtten we
niet wenselijk, omdat de relevante konklusies hierdoor niet of nauwelijks zou-
den worden beïnvlced. De bovenstaande relativeringen ondersteunen deze
bewering. Aangenomen mag immers worden dat de overheid haar financie-
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ringstekort op het evenwichtige grceipad konstant houdt, al dan niet op het
niveau van nul. In dat geval oefent de grcei van de zwarte sektor via de
gcederenmarkt per saldo geen enkele invloed uit op de formele produktie-
en werkgelegenheidsontwikkeling. De extra inkomsten uit hoofde van het
fraudebeleid worden dan immers weer besteed door de overheid. Onder der-
gelijke omstandigheden zou het verloop van de formele konsumptie enerzijds
en de materiële overheidsbestedingen anderzijds uiteraard wèl enigszins af-
wijken van hetgeen in hoofdstuk 3 is geschetst. De formele konsumptie zou
in casu een iets geringere evenwichtige grcei vertonen, terwijl de materië-
le bestedingen van de overheid juist wat sneller zouden kunnen toenemen.
Nogmaals wijzen we evenwel op het feit dat aangenomen mag worden dat
de inkomsten uit het fraudebeleid - ten gevolge van de geringe pakkans in
de zwarte sektor - naar verhouding dusdanig bescheiden zijn dat dergelijke
bijstellingen uiterst marginaal zouden zijn.

5.2.5 Sektorale gevolgen
In deze subparagraaf nemen we - in het kader van de methode van de

wisselende abstaktie - wederom aan dat geen sprake is van een zwart spaar-
lek, terwijl de overheid weer wordt geacht af te zien van het vceren van een
fraudebeleid. Derhalve gaan we uit van de vergelijkingen (5-1)-(5-4). Daar-
enboven veronderstellen we in deze subparagraaf echter dat de formele sektor
bestaat uit een tweetal subsektoren. Zoals men begrijpt, zal een mutatie in
het niveau van de zwarte bedrijvigheid uiteenlopende gevolgen hebben voor
de onderscheiden formele subsektoren indien de afzet van formele konsump-
tiegcederen naar verhouding van groter belang is voor de ene sektor dan
voor de andere sektor. De implementatie van deze notie in het model vereist
enkele additionele vergelijkingen. We gaan, zoals gezegd, uit van een tweetal
formele subsektoren, aan te duiden als sektor 1 en sektor 2. Beide brengen
zowel formele konsumptiegcederen als onderlinge leveringen voort:

(5-5)
(5-6)

C-C1fC2

en O - Ol ~- Oz.

Het aandeel van sektor 1 in de totale konsumptie respektievelijk in de totale
leveringen aan de zwarte sektor geven we weer door middel van de koëífi-
ciënten r~~ en rjo:

(5-7) C, - r~~ C

(5-8) en Ol - r~o O.
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Indien nu bijvoorbeeld geldt dat r~~ ) r~o, is het marktaandeel van sektor 1
met betrekking tot konsumptiegoederen dus groter dan het aandeel dat deze
sektor inneemt op de markt voor onderlinge leveringen. Voor sektor 2 geldt
dan uiteraard het omgekeerde. Men kan deze ongelijkheid ook formuleren
in termen van het aandeel dat de onderscheiden formele goederen hebben in
de afzet van de beschouwde sektoren. De ongelijkheid r~~ 1 r~o is namelijk
equivalent met C1~Ó1 ~ CZ~Ó2i hetgeen aangeeft dat het relatieve belang
van konsumptiegcederen ten opzichte van onderlinge leveringen onder de
geschetste omstandigheden groter is in sektor 1 dan in sektor 2.

Uiteraard blijft ook in het twee sektoren-geval gelden dat C-}- O- Yb~ .
Dit volgt immers direkt uit de relaties (5-1) en (5-2). Verder blijven alle
`eindvergelijkingen' uit subsektie 5.2.2 van kracht. Daarenboven zijn ech-
ter de volgende relaties af te leiden voor de vraag naar produkten in de
onderscheiden sektoren:

Ci f Ol - n~Y6, -( ~1~ -~lo) HYz

en CZfÓ2-(1-r~~)Ya~~(~l~-r~o)StY:.

Hieruit kan worden afgelezen dat de sektor die in relatief sterke mate af-
hankelijk is van de afzet van onderlinge leveringen een gunstig vraageffekt
ondervindt indien het zwarte inkomen toeneemt, terwijl de vraag in de an-
dere formele subsektor, voor welke de afzet van konsumptiegoederen naar
verhouding meer relevant is, terugloopt. Deze sektorale effekten zijn, zo kan
ook uit het bovenstaande worden afgelezen, te aggregeren tot een nul-effekt
op makro-niveau.

Dit alles lijkt erg voor de hand te liggen. We wijzen echter met enige
nadruk op het feit dat voor de vraag of een bepaalde sektor positief dan
wel negatief wordt beïnvloed door een toename van het zwarte inkomen
uitsluitend van belang is op welke van de twee formele gcederenmarkten
de betrokken sektor naar verhouding het grootste aandeel heeft, hetgeen
- zoals vermeld - equivalent is met de vraag welk van de twee formele
gcederen voor de betrokken sektor, in vergelijking tot de andere sektor, het
meest van relevant is. Daarbij kan een relatief groot aandeel van sektor 1
op de markt voor konsumptiegcederen (r~~ - C1~C 1~70 - 01~0 oftewel
Cl ~Ol ~ CZ ~02 ) zeer gced samengaan met een absoluut overwicht van
andere sektor op beide formele gcederenmarkten (CZ ~ Cl en 02 ~ Ol ),
alsmede met een overheersend aandeel van formele konsumptiegoederen in
de afzet van beide sektoren (Cl 1 Ol en CZ 1 O2).

Tot slot nog het volgende. In het bovenstaande geval onderscheiden de
beide formele subsektoren 1 en 2 zich ex hypothesi niet van elkaar in bij-
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voorbeeld arbeidsintensiteit of in de mate waarin zij bij de voortbrenging
van hun produkten invcer uit het buitenland behoeven. Wanneer derge-
lijke verschillen wel bestaan, is ook een makro-effekt zeker te verwachten
indien de omvang van de zwarte sektor muteert. In hceverre echter formele
konsumptiegcederen respektievelijk leveringen aan de zwarte sektor voor-
namelijk worden voortgebracht door sektoren met een totaal verschillende
struktuur is onzes inziens een open vraag.

5.2.6 De analyse in relatieve
trendafwijkingen

In deze subparagraaf wordt nagegaan in hceverre de zwarte sektor via
de vraagzijde van de formele gcederenmarkt invloed zal uitoefenen op de
formele gang van zaken indien de in hoofdstuk 2 afgeleide verbanden met
betrekking tot het gedrag van subjekten ten opzichte van de zwarte sektor
aktueel zijn. Dit is relevant omdat het in het volgende hoofdstuk te pre-
senteren model mede op deze verbanden - in relatieve trendafwijkingen -
gebaseerd zal worden. Een en ander houdt onder meer in dat we veron-
derstellen dat geen sprake is van besparingen uit zwarte inkomsten, terwijl
daarnaast de formele sektor als één sektor wordt behandeld. Uit dien hoof-
de zal dus geen sprake zijn van enige negatieve koppeling van de formele
effektieve vraag aan de omvang van de zwarte sektor. Wel wordt rekening
gehouden met de negatieve invlced die het fraudebeleid van de overheid heeft
op het inkomen van zwartwerkers, waardoor een toename hiervan in zekere
mate ten koste zal gaan van de formele effektieve vraag. Met de zojuist
gencemde veronderstellingen overeenkomende aannamen lagen eveneens ten
grondslag aan het model van subparagraaf 5.2.4. Hieronder zal dan ook blij-
ken dat de relaties (5-1") en (5-2)-(5-4) konsistent zijn met de in hoofdstuk
2 gepresenteerde relaties, hetgeen te zien is als een legitimering van de in de
voorgaande subparagrafen gehanteerde methode, waarbij we gebruik hebben
gemaakt van een eenvoudig partieel bestedingsmodel, luidend in nominale
termen en geformuleerd in absolute grootheden. We merken op deze plaats
nog op dat we de grootheden z,~, r en S2 in het onderstaande - getuige ook
de dakjes boven de symbolen - zullen interpreteren als variabelen in plaats
van, zoals oorspronkelijk in de relaties (5-1"), (5-3) en (5-4) het geval was,
als koëfficiënten. Dientengevolge stellen de overeenkomstige symbolen zon-
der dakjes vanaf heden de relatieve trendafwijkingen van de desbetreffende
variabelen voor.

Relatie ( 5-1") is - indien we definiëren dat Ybs - Yz (1 - z~r) - als volgt
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te formuleren in relatieve trendafwijkingen:

Q' (C -~- P) } (1 - ~~) (Cz f pz) - (1 - Ez) Yb~ ~- Ez Yb~ .

Daarbij stellen c, czj p en pz de trendafwijkingen van achtereenvolgens het
formele en zwarte konsumptievolume en de formele en zwarte afzetprijs voor,
terwijl de ontwikkeling van het nominaal-beschikbare formele respektievelijk
zwarte inkomen van de gezinnen wordt weergegeven door Yb~ en Ybz . De
koëfficiënten ~3' en 1- Q' representeren de initiële budget-aandelen van for-
mele en zwarte konsumptiegcederen. De aandelen van formele en zwarte
inkomsten in het totale reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen zijn tot
slot gelijk aan 1 - ez en ez. Zodcende geldt dat:

~ cp 1 ~ cz ps
~ - Cp}Czpz~ -~ - Cp}Czpz~

Yb~ Yb,
1 - ez - en eZ - .

Yb~ ~- Y6: Y6~ f Yb:

De bovenstaande relatie komt overeen met de in hoofdstuk 2 gepresenteer-
de verbanden. Men kan de bedoelde vergelijking afleiden door de relaties
(2-13)-(2-15) en (2-17) te kombineren, er van uitgaande dat:

Y6~ - E~ (e f wb) f E2 (nu ~- yub ) f E3 (nu } yus ) f Pv

en Yb, - Qz f wbs f p,,.

Hierbij stellen Q, ~z, nu en nu de mutaties in achtereenvolgens de formele
en de zwarte werkgelegenheid, de formele werkloosheid en het aantal ove-
rige uitkeringsgerechtigden voor. De ontwikkeling van de reëel-beschikbare
beloningsvoet in de formele sektor wordt weergegeven door middel van wb,
terwijl yu, de mutatie in de reëel-beschikbare uitkeringssom voorstelt. Ver-
der is p„ de prijsontwikkeling van het bestedingspakket van de gezinnen. Het
verloop van de gemiddelde reëel-beschikbare zwarte beloningsvoet wordt tot
slot aangeduid met het symbool wb~ . Voor deze laatste variabele valt met
behulp va,n de relaties (2-8), (2-9) en ( 2-16) het volgende verband af te leiden:

T t T' t' ~
w9 - wr - ~(1 - Ez) ~ f ez l ~ (T f t!) - ~z (n,. f Q;~ - ~,: )'bs 1 -Tí( 1 -T'il

Daarin stelt wz de primaire reële loonontwikkeling in de zwarte sektor voor.
Het fraudebeleid van de overheid komt tot uitdrukking in de door T en T'
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weerspiegelde pakkans en boetefraktie, zoals deze gelden voor achtereenvol-
gens formeel werkende en werkloze participanten in het zwarte arbeidsproces.
Voor het risiko dat deze beide grcepen lopen door zwarte arbeid aan te bie-
den is daarnaast de mate waarin men de belastingdienst respektievelijk de
uitkeringsinstantie benadeelt van belang, welke afhangt van de marginale
lastendruk waarmee men gekonfronteerd wordt indien men zijn verdiensten
bekend zou maken, te weten achtereenvolgens t~ en t~ voor werkenden en
werklozen. Aangezien het aan zwarte aktiviteiten verbonden inkomensrisiko
geacht mag worden groter te zijn voor mensen die formeel werkloos zijn dan
voor degenen die een formele baan hebben (T' 1 T en tl ~ t~), leidt een
tcename van het aandeel van de eerste grcep subjekten in het totale aantal
zwartwerkers (nn f P;~ -~,s 1 0) tot een stijging van het gemiddelde risi-
ko en derhalve tot een afname va.n de gemiddelde reëel-beschikbare zwarte
loonvcet.

Voorts representeren in de bovenstaande relatie 1- ez en ez achtereen-
volgens het aandeel van formeel werkenden en werklozen in het reéel-be-
schikbare zwarte inkomen, terwijl ~Z het reëel-beschikbare inkomensnadeel
van werklozen ten opzichte van werkenden weergeeft in termen van de totale
reëel-beschikbare zwarte verdiensten:

w
1-ez -(1 -~),~-yz,

6z

~
~ w6:

Ez-~wb~

rwb~ - wbi )
en ~x - ~i y .

wb~

Indien we nu definiëren dat:

~,
~ Ti7 - [(1 - E' ) T tt } Es T t~ ~~ ) (T } tC) ~ Sz (na ~ ~ás - ~as )~1-Z7 z 1-Ttl 1-T tl

kan gesteld worden dat:

9 ~wb~ - tl)s - T7,
1 - Z:T

hetgeen, zoals men kan nagaan, konsistent is met de volgende definitie van
de gemiddelde risikopremie:

w9
to-1- b`.

Aangezien kan worden aangetoond dat:

wz

~ -(1 - Es) T t~ É T, tl
1-T,~i7 1-Ttl } z 1-T~t~i
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kunnen we het volgende verband formuleren:

u~ - T f t[ -f- 1~~ ~z (nu f Pa: -~as )'

In het vervolg van deze paragraaf zullen we de variabele u~ hanteren in plaats
van het meer ingewikkelde rechterlid van de bovenstaande gelijkheid omdat
aan de hand hiervan voldcende inzicht kan worden verkregen in de beteke-
nis van het fraudebeleid voor de invloed die de zwarte sektor in het model
van hoofdstuk 2 uitcefent op de formele gcederenvraag. De achterliggende
faktoren van u~ zijn hierbij niet zo van belang en de analyse blijft op deze
wijze wat doorzichtiger.

Met behulp van de relaties (2-8), (2-12), (2-21) en (2-22) kan nu het vol-
gende verband worden geformuleerd:

~.Q'(~-~p)f(1-A')(~Z-~pz)-(1-Ez)Yb, ~EZ [yzfpy: - ~ l1 - zïr

De symbolen yz en py~ representeren de mutaties in het zwarte produktie-
volume en de zwarte produktieprijsontwikkeling.

Met gebruikmaking van vergelijking (2-18) - waaruit volgt dat (pys -p) -
s, (pz - p) - schrijven we nu:

(5-I) Q'c f (1 - ~3') cZ - (1 - ez) (Ye, - P)

-~ez [2Jz - 1 ~,~ zJ~ f [ ~~ - (1 - Q')~ (1~z - P)'

Hierbij is de parameter S' de nominale produktiequote van de zwarte afzet.
Derhalve is 1-s' gelijk aan het aandeel van de nominale onderlinge leveringen
(óp) in de zwarte afzet. Formeel geldt dat:

Si - yz Py~
Cz pz

en 1-t'- op .
Cz pz

De tweede relatie waaruit het model van subsektie 5.2.4 is opgebouwd, te
weten (5-2), luidt in relatieve trendafwijkingen als volgt:

(cz -F pz) - S' ( yz -~ pys ) ~ (1 - C') (o f p)'

Gegeven relatie ( 2-18), geldt tevens:

(5-II) cZ - s' yZ -F- (1 - S') o,
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hetgeen ook is af te leiden uit de vergelijkingen (2-19~ en (2-20).
We zijn nu aanbeland bij relatie (5-3). Indien we SZ interpreteren als een

variabele, luidt deze relatie in trendafwijkingen als volgt:

(o f P) - SZ f(y: f Pv~ ).

Daarbij brengt S2 de mutatie in de nominale verhouding tussen de onderlinge
leveringen en de zwarte produktie tot uitdrukking. Indien de overeenkom-
stige reële inschakelingsverhouding afhankelijk wordt gesteld van de relevante
prijsverhouding kunnen we schrijven:

SZ - (1 - ~9) (P - Py~ ) zodat o - yz - ~9 (P - Py: )-

Hierin geeft ~9 de substitutie-elasticiteit tussen de eigen produktie door zwart-
werkers en de aanschaf van intermediaire goederen weer. De laatste verge-
lijking volgt uit (2-19) en (2-20). Een en ander leidt, gezien relatie (2-18),
tot het volgende verband:

o - yz - ~ (P - Pz)-

De laatste vergelijking van het model van subparagraaf 5.2.4 is (5-4). In-
dien we r interpreteren als een variabele, luidt deze relatie in trendafwijkin-
gen als volgt:

(~~~pz)-rt(~fP)

Daarbij geeft r de mutatie in de nominale vraagverhouding tussen zwarte en
formele konsumptiegcederen weer. Indien we aannemen dat de reële relatieve
vraag naar de beide konsumptiegoederen afhankelijk is van de desbetreffende
prijsverhouding via de substitutie-elasticiteit cp, kan worden gesteld dat:

(5-IV)

r - (1 - cp) (pZ - p) zodat

Cz-Cf~(P-Pr)i

hetgeen ook volgt uit de vergelijkingen (2-14) en (2-15).

Rekapitulerend, kunnen we dus zeggen dat het model van subparagraaf
5.2.4 volledig konsistent is met de in hoofdstuk 2 van deze studie geformu-
leerde verbanden. Indien we van deze laatste relaties - in de vorm van de
vergelijkingen (5-I)-(5-IV) - uitgaan, zullen we derhalve tot de konklusie
mceten komen dat de zwarte sektor een zekere invlced uitcefent op de for-
mele effektieve vraag doordat het fraudebeleid van de overheid het zwarte
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inkomen van de gezinnen afroomt, hetgeen een lek slaat in de ekonomische
kringloop.

Door de relaties (5-I) en (5-IV) te kombineren, kan worden gevonden dat:

~
cz - (1 - E:) (Yb~ - P) f EZ ~yz - 1 - ~

~~5~ -(1-,(3')-Q'~P~(P:-P).

Met behulp van deze relatie en de vergelijkingen (5-II) en (5-III), valt nu af
te leiden dat:

cz - (Y6~ - P) - Ez ~ ~1-Ez 1-zo
1 EZ ~ ~ 1-s'

~ 1 - Ez ~ s~ - (1 - Q ) - A ~P - Ez ~, ~] (PZ - P).

Wederom gebruik makend van de relaties (5-II) en (5-III), volgt hieruit de
volgende vergelijking voor de intermediaire leveringen:

EZ ZJ
o-(Yb'-p)-1-Ez 1-~~

~1 lEZ [S; -(1-p')-Q'~p-~(1-~;)~~(PZ-P).

Indien we vervolgens de bovenstaande relatie voor de vraag naar zwarte
konsumptiegcederen kombineren met vergelijking (5-IV), vinden we:

Ez

c-(Y6'-p)-1-EZ 1-tii1~

~ 1 1 Ez L s~ - (1 - ,Q') ~- ~(1 - Ez) - ,0~~ ~P - EZ 1 s~ ~' ~ J (Pz - P).

De invlced van de zwarte sektor op de vraag naar formele gcederen kan,
zoals gezegd, in eerste instantie worden afgelezen aan de mutatie in de som
van het formele konsumptievolume en de reële formele leveringen aan de
zwarte sektor. Gezien de twee bovenstaande verbanden, zal ten aanzien

~
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hiervan gelden dat:

(1-w)cfwo-(Y6~-p)- EZ ~ w
1-Ez 1-u~

~- 1 ez
(1 - ,Q~) f ~(1 - W) (1 - Ez) - Q~~ cp1 - Ez ~.i -

i
-}- ~w (1 - ez ) - Ez 1 ~., S ~ ~ (Pz - P).

Hierbij geven 1- w en w achtereenvolgens het reële aandeel van de formele
konsumptie en de onderlinge leveringen in de som van deze twee formele
vraagkategorieën weer:

1-w- c en w- ~
cfó cfó~

De bovenstaande relatie is op eenvoudige wijze te herschrijven tot:

(1 -w)c~-wo- (Yb~ -p)-

~ 1
1 - er

ez rJ
~

1-Ez 1-zJ

E~ - (1 - Q~)~ f ~(1 - W) (1 - Ez) - Q~~
S

f~w (1 - Ez) - Ez 1- 5~11 (Pz - P)~~ 1 J
1

~(1 - w) (1 - Ez) - ,Q~~ (1 - ~p) (Pz - P)1 - eZ

~
1 1 Ez ~W (1 - Ez) - eZ 1 s~ S ~(1 - t9) (Pz - P).

Men kan verifiëren dat de derde term uit het rechterlid van deze relatie
wegvalt, zodat het volgende verband resteert:

(1-w)c-~wo-(Y6~-p)- Ez ~ ~
1-eZ 1-zJ

1
~(1-w)(1-e )-~3~~(1-~P)(P -P)1 - Ez

z z

~
1 1 Ez ~w (1 - EZ) - ez 1 S~ t~(1 -~9) (PZ - P).
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Ter vereenvoudiging stellen we nu:

(1-w)cfwo-(Yb~ - p)- Ez ~ ~
1-EZ 1-~w

-~(1-W)- ~, ~I'f ~WS'- EZ (1-S~)~~~
1-Er 1-Ez

waarbij we gebruik maken van de volgende verbanden:

I' - (1 - ~G~ (P: - P), en S2 - -(1 - ~9) S~ (P: - P).

Evenals hierboven geeft I' de mutatie in de nominale vraagverhouding tussen
zwarte en formele konsumptiegcederen weer, terwijl SZ de verandering in
de nominale inschakelingsverhouding van onderlinge leveringen ten opzichte
van zwarte arbeid bij de totstandkoming van zwarte konsumptiegcederen
representeert.

Met behulp van de reeds gepresenteerde definities van de verschillende
parameters zijn vervolgens de onderstaande verbanden af te leiden:

(1 - w) - QI - (1 - w) EZ ~ en
1-Ez 1-Ez 1-zJ

I EZ ( ~)
w EZ Zi7

Wc - 1-Ez
1-S - 1-~3~ 1-EZ 1-u~'

zodat met betrekking tot de som va.n het formele konsumptievolume en de
reële leveringen van de formele aan de zwarte sektor het volgende resultaat
bereikt wordt:

E z Li7
(1-w)cfwo-(Y6~-P)-1-EZ

1-z~

E Zi7 w E ZJ
-(1-w)

1 zEZ 1-~wrf 1-a, 1 zEZ 1-,wS2.

Allereerst valt hierbij op dat bij afwezigheid van een fraudebeleid (za - 0)
de som van de reële konsumptie en de reële onderlinge leveringen uitsluitend
afhankelijk is van het formele inkomen van de gezinnen, gedefleerd met de
formele afzetprijs. Dit hebben we in hoofdstuk 3 verondersteld bij de be-
schrijving van de gang van zaken op het pad van evenwichtige grcei. Ten
gevolge daarvan kon de invloed van de zwarte sektor op de vraag naar forme-
le produkten in het gencemde hoofdstuk buiten het gezichtsveld blijven en
konden we ons met name koncentreren op de aanbodzijde van de ekonomie.
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Daarnaast bevestigt deze relatie de stelling dat - uitgaande van de in
hoofdstuk 2 afgeleide verbanden - de zwarte sektor wel degelijk een zekere
invlced uitcefent op de vraag naar formele produkten indien de overheid
door middel van haar fraudebeleid geld aan de zwarte sektor onttrekt. Een
aanscherping van dit beleid (za ~ 0) gaat ten koste van de vraag naar formele
produkten. Ook indien het budget-aandeel van zwarte konsumptiegcederen
tceneemt (I' ~ 0), is een zekere negatieve invloed op de formele gang van
zaken te verwachten. Wanneer ten slotte de nominale produktiequote van
de zwarte afzet stijgt (St c 0), zal eveneens sprake zijn van negatieve re-
perkussies voor de formele produktie. Nogmaals zij benadrukt dat de mate
waarin de geschetste verbanden aktueel zijn kruciaal afhankelijk is van de
hoogte van de pakkans in de zwarte sektor. Deze mcet onzes inziens vrij
laag worden ingeschat.

5.3 De invloed via de arbeidsmarkt
De formele en de zwarte sektor zijn niet alleen via de gcederenmarkt met

elkaar verbonden. Een tweede markt via welke de beide sektoren aan elkaar
gekoppeld zijn is de arbeidsmarkt. Zwartwerk vormt immers tot op zekere
hoogte een substituut voor arbeid in de formele ekonomie. De formele gang
van zaken zal logischerwijze via de arbeidsmarkt door ontwikkelingen in de
zwarte sektor worden beïnvlced zodra deze ontwikkelingen een effekt hebben
op het formele arbeidsaanbod.

Wederom - konform de aanname in hoofdstuk 2- uitgaande van een
konstante participatiegraad, behoeven we daarom geen ingewikkelde analyse
uit te vceren om te kunnen konkluderen dat de zwarte sektor geen enkele
invlced zal uitcefenen op de formele arbeidsmarkt indien sprake is van een
starre formele arbeidstijd. Dit volgt direkt uit de relaties (2-1') en (2-4'),
waarbij we aannemen dat de beroepsbevolking zich ontwikkelt volgens de
basisprojektie (n - 0):

Pa - .~' .

Daarin staat P, voor de mutatie in het totale formele arbeidsaanbod, terwijl
de ontwikkeling van de formele arbeidstijd wordt weergegeven door ~'.

Men begrijpt dat in het geval van een flexibele formele arbeidstijd wel
degelijk een invlced van de zwarte sektor op het formele arbeidsaanbod kan
uitgaan. Intuïtief lijkt het daarbij voor de hand te liggen dat een langere
gemiddelde zwarte arbeidstijd gepaard zal gaan met de wens van de sub-
jekten om in de formele sektor gemiddeld korter te werken. Toch gaat deze
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gedachtengang niet in alle gevallen op. Indien we uitgaan van een netto-
netto-koppeling van de uitkeringen aan de formele loonvoet (yub - wb), van
een trendmatige ontwikkeling van de beroepsbevolking (n - 0) alsmede van
konstante preferenties ten aanzien van het verrichten van arbeid in de on-
derscheiden sektoren, kan aan de hand van de relaties (2-1)-(2-5) namelijk
het volgende verband worden afgeleid:

(1 - ~z) el ~z - l~z

Pa - - ll - w) e2 ~ V' e 3 Qa~ } 1-~Lz

1- z81 , 1- z91
~ (1 ( ~) 8 -1- zG 93 ~

B3 (wbs - wb: ) f
(1 ( ~) 2 ~- ~ 63 1 - f~ n,,.

Daarbij stellen e,~, nu~ en n„ de trendafwijkingen van achtereenvolgens het
zwarte arbeidsaanbod, het aantal zwarte werklozen en het aantal formele
werklozen voor. De term wb~ -wbs geeft de ontwikkeling van de reëel-beschik-
bare beloningsverhouding tussen werkloze zwartwerkers en zwartwerkers met
een formele baan weer. De koëfficiënten Bl, 82 en B3 staan voor de formele
arbeidsaanbodelasticiteit en de zwarte arbeidsaanbodelasticiteit van formeel
werkenden respektievelijk mensen zonder formele werkkring. Tot slot geven
~ en ~c~iz het aandeel van formele werklozen in het zwarte arbeidsaanbod re-
spektievelijk het aandeel van zwarte werklozen in het formele arbeidsaanbod
weer, terwijl ~ en pz de beide sektorale werkloosheidspercentages represen-
teren.

Uit de bovenstaande relatie kan allereerst worden afgelezen dat een stijging
van het zwarte arbeidsaanbod ceteris paribus inderdaad gepaard gaat met
een afname van het arbeidsaanbod in de formele sektor. De oorzaak hiervan
is uiteraard dat zowel het formele als het zwarte arbeidsaanbod met name
bepaald wordt door de reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de twee
sektoren, zoals die geldt voor mensen met een formele baan. Indien deze
verhouding zich bijvoorbeeld wijzigt ten gunste van de zwarte sektor, zullen
formeel werkenden zich simultaan minder formeel en meer zwart aanbieden.

Omdat de bedoelde beloningsverhouding niet de enige determinant is van
het arbeidsaanbod in de twee sektoren, dient het geschetste negatieve ver-
band echter te worden gekorrigeerd voor een aantal faktoren. In de eerste
plaats leidt een stijging van het zwarte werkloosheidspercentage ceteris pa-
ribus tot een tcename van het formele arbeidsaanbod, los van de bovenge-
ncemde verschuiving in de reëel-beschikbare beloningsverhouding. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat zwarte werklozen bereid zijn een langere forme-
le werktijd te aanvaarden dan mensen die eveneens aktief zijn in de zwarte
sektor. We hebben in subparagraaf 2.2.3 dan ook aangetoond dat ~i: 1{~z.
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Daarnaast dient het beschreven negatieve verband tussen het formele en
het zwarte arbeidsaanbod te worden geklausuleerd voor de mogelijkheid dat
de ontwikkeling van de reëel-beschikbare zwarte beloningsvoet voor formele
werklozen enerzijds en formeel werkenden anderzijds uiteenloopt. Bij een
gegeven tcename van het zwarte arbeidsaanbod, hceft het aanbod van for-
mele arbeid namelijk relatief minder sterk af te nemen naarmate het ex-
tra zwarte arbeidsaanbod in hogere mate voortkomt uit een stijging van
de verhouding tussen het reëel-beschikbare loon voor werkloze zwartwerkers
enerzijds en hun werkloosheidsuitkering anderzijds, en dus in mindere mate
wordt vemorzaakt - of zelfs wordt tegengewerkt - door een mutatie in de
reëel-beschikbare loonvcet die formeel werkende in de zwarte sektor kunnen
verdienen ten opzichte van hun dito formele beloningsvoet. Van deze laatste
verhouding is immers het formele arbeidsaanbod negatief afhankelijk en niet
van de voor formele werklozen relevante verhouding. De reëel-beschikba-
re zwarte beloningsvceten voor werklozen respektievelijk werkenden kunnen
daarbij uiteenlopen ten gevolge van een mutatie in het loonbelastingtarief
(t~) of een wijziging in het fraudebeleid (T). Uit de vergelijkingen (2-8) en
(2-9) volgt dat:

r T~ t~ T tl 1 (

wb~ - wbz --`1 - T~ t~ - 1- T tl J lT ~ t~).

Zowel een hogere belastingdruk als een stringenter fraudebeleid leidt, zoals
men ziet, tot een relatieve afname van de reëel-beschikbare loonvoet die
formele werklozen in de zwarte sektor kunnen verdienen ten opzichte van de
reëel-beschikbare zwarte beloningsvcet die geldt voor zwartwerkers met een
formele baan.

Tot slot kan een stijging van het zwarte arbeidsaanbod optreden zonder
dat dit noodzakelijkerwijze gepaard gaat met een afname van het aanbod
van formele arbeid indien zulks voortkomt uit een mutatie in het formele
werkloosheidspercentage. Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat
de invlced van een verandering in dit percentage op het zwarte arbeids-
aanbod niet a priori vaststaat, er van uitgaande dat enerzijds de werkloos-
heidsuitkering geringer is dan het loon dat werkenden in de formele sektor
kunnen verdienen en anderzijds de reëel-beschikbare beloningsvoet voor for-
mele werklozen geringer is dan voor mensen met een formele werkkring. Een
en ander vindt men terug in subparagraaf 2.2.3.

De bovenstaande korrekties op het genoemde negatieve verband tussen
het zwarte arbeidsaanbod en het aanbod van formele arbeid hebben alle drie
betrekking op de invlced van werkloosheid in de ene sektor op het arbeids-
aanbod in de andere sektor. Daaruit volgt dat de betrokken korrekties in
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kwantitatief opzicht van minder groot belang zullen zijn naarmate de werk-
loosheidspercentages in de onderscheiden geringer zijn. In dit verband zij
vermeld dat in het volgende hoofdstuk een model wordt ontwikkeld waarbij
een min of ineer evenwichtige situatie dienst dcet als uitgangspositie. Dit
model geeft inderdaad een tegengesteld verloop van het arbeidsaanbod in de
onderscheiden sektoren te zien indien de overheid de direkte dan wel de in-
direkte belastingdruk voor de gezinnen verhoogt. Het formele en het zwarte
arbeidsaanbod blijken echter in dezelfde richting worden beïnvlced door een
mutatie in het fraudebeleid. Zoals we in het bedoelde hoofdstuk zullen laten
zien, lopen in het geval van een verscherping van het fraudebeleid de reëel-
beschikbare zwarte loonvceten voor werkenden en werklozen dan ook flink
uit elkaar. Daarbij blijkt de sektorale reëel-beschikbare beloningsverhouding
zich ex post te wijzigen ten gunste van de zwarte sektor, met een formele
arbeidsaanboddaling tot gevolg.

Welke invlced op de formele sektor mag nu verwacht worden uit te gaan
van een expanderende zwarte sektor indien sprake is van een flexibele formele
arbeidstijd? In eerste instantie heeft een mutatie in het formele arbeidsaan-
bod uiteraard tot gevolg dat de formele werkloosheid in de tegenovergestelde
richting wordt beïnvlced. Indien nu nauwelijks sprake is van enige wer-
king van het marktmechanisme op de formele arbeidsmarkt, impliceert dit
dat een grceiende zwarte sektor de formele werkloosheidsproblematiek zowel
kan verlichten als verergeren. Uiteraard schuilt hierin tevens een vraageffekt
in de beide sektoren. Indien een expansie van de zwarte sektor bijvoor-
beeld gepaard gaat met een afname van het formele arbeidsaanbod, neemt
de werkloosheid in de formele sektor af, hetgeen te bestempelen is als een
gunstig effekt van de grcei van de zwarte bedrijvigheid. Ceteris paribus
gaat dit echter wel vergezeld van een afnemende vraag naar zowel formele
als zwarte konsumptiegcederen, doordat de gezinnen in dat geval minder
werkloosheidsgelden zullen ontvangen. Als het formele arbeidsaanbod ech-
ter simultaan met het arbeidsaanbod in de zwarte sektor toeneemt, gaat
uiteraard een omgekeerde redenering op, nog steeds uitgaande van een star-
re loonvorming in de formele sektor. Indien deze daarentegen mag worden
geacht voldcende flexibel te zijn om optredende arbeidsmarktonevenwichtig-
heden uit de weg te ruimen, is sprake van een geheel andere situatie. In
dat geval zal bijvoorbeeld een neerwaartse mutatie in het formele arbeids-
aanbod aanleiding geven tot een formele loonstijging, hetgeen enerzijds het
arbeidsaanbod in de formele sektor weer enigermate zal stimuleren, terwijl
anderzijds de formele arbeidsvraag negatief zal worden beïnvlced. Onder
dergelijke omstandigheden heeft de zwarte sektor dus via de arbeidsmarkt
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een negatieve invloed op de formele gang van zaken. Indien evenwel sprake
is van een initiële stijging van het formele aanbod, dient uiteraard weer een
omgekeerde redenering te worden gevolgd.

In het derde hoofdstuk van deze studie hebben we laten zien dat de grcei
van de zwarte sektor een behoorlijke terugslag kan hebben op de formele ont-
wikkeling via de konkurrentie tussen de beide sektoren op de arbeidsmarkt.
In de bedoelde lange termijn-analyse gingen we dan ook uit van een volledig
flexibele loonvcet in zowel de formele als de zwarte sektor. In het geval van
een relatief trage arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de zwarte sektor dan
wel een preferentieverschuiving ten gunste van zwarte konsumptiegcederen
ging daarbij een extra grcei van de zwarte werkgelegenheid en dus van het
zwarte arbeidsaanbod - voor zover werd uitgegaan van een flexibele formele
arbeidstijd - steeds gepaard met een eenduidig teruglopend formeel arbeids-
aanbod. Dit is konsistent met de hierboven gepresenteerde relatie tussen het
arbeidsaanbod in de beide sektoren. Ten aanzien van het evenwichtige grcei-
pad werd immers verondersteld dat ~iZ -~z -~i - p- 0. Zoals gemeld,
hebben we in de bedoelde formule echter geen rekening gehouden met een
tweetal faktoren die we in het kader van de grceitheorie wel degelijk van be-
lang achten, te weten de grcei van de beroepsbevolking ( n -~) enerzijds en
mogelijke verschuivingen in de relatieve waardering van de subjekten voor
het verrichten van arbeid in de zwarte sektor ten opzichte van de formele
sektor ( r~,) anderzijds. Indien we deze exogene ontwikkelingen wel een rol
laten spelen, resulteert het volgende verband:

~, --éz ea, f e é BZ ~r f~eZ (1 - A) - A~ rla-

Hierin representeert A de mate waarin een preferentieverschuiving ten gunste
van zwarte arbeid leidt tot een afname van de gewenste formele arbeidstijd.
Uitgaande van een flexibele formele arbeidstijd, geven verder e- 91 en
Bz - 92 de formele en de zwarte arbeidsaanbodelasticiteit weer.

Zoals men ziet, dient het negatieve verband tussen het evenwichtige ar-
beidsaanbod in de onderscheiden sektoren gekorrigeerd te worden voor de
twee gencemde faktoren. Zo hceft het formele arbeidsaanbod uiteraard niet
te lijden onder een stijging van het zwarte arbeidsaanbod die wordt veroor-
zaakt door een tcename van de beroepsbevolking. Verder hebben we ook in
hoofdstuk 3 reeds gekonstateerd dat een ten gevolge van een preferentiever-
schuiving optredende grcei van het zwarte arbeidsaanbod niet noodzakelij-
kerwijze leidt tot een geringer formeel arbeidsaanbod. Dit heeft als oorzaak
dat de bedcelde preferentieverschuiving een positief effekt heeft op de belo-
ningsverhouding tussen de formele en de zwarte sektor, waardoor de direkte
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invlced die hiervan uitgaat op het formele arbeidsaanbod wordt tegenge-
gaan. In een in subparagraaf 3.3.4 gepresenteerd cijfervoorbeeld bleek deze
kompensatie - bij de gekozen modelspecifikatie - overigens onvoldoende
te zijn om een teruggang in de formele werkgelegenheid te voorkomen.

5.4 Evaluatie
Sommige van de in deze paragraaf naar voren gebrachte noties omtrent

de invloed die van het bestaan van zwarte aktiviteiten uitgaat op de gang
van zaken in de formele ekonomie konflikteren met de gangbare opinie op
dit punt. Zo zijn velen van mening dat de zwarte sektor per definitie een
negatieve invlced uitoefent op de formele bedrijvigheid, onder meer tot uit-
drukking komend in een verdringing van de formele werkgelegenheid en -
hiermee samenhangend - een versmalling van het draagvlak van de kollek-
tieve sektor, waarmee met name gezegd wil zijn dat de inkomsten van de
kollektieve sektor des te lager zullen uitvallen naarmate een groter deel van
de verdiende inkomens zich onttrekt aan de hierop rustende belasting- en
premieverplichtingen.

In het `volkswijsheden'-model van hoofdstuk 1 komt dit negatieve verband
tussen de beide sektoren voort uit de onderlinge konkurrentie op de arbeids-
markt. In het onderhavige hoofdstuk hebben we echter allereerst aandacht
besteed aan de geïsoleerde invloed van de zwarte sektor op de formele ef-
fektieve vraag, dat wil zeggen de direkte invloed via de gcederenmarkt. In
dit verband is betoogd dat de invloed van de zwarte sektor op de vraag
naar formele gcederen in de praktijk niet mcet worden overschat. Indien
het in de zwarte sektor verdiende inkomen namelijk weer volledig in de twee
sektoren wordt aangewend, heeft het bestaan van zwarte aktiviteiten geen
enkel effekt op de formele effektieve vraag. Slechts indien sprake is van
aan de zwarte sektor toe te schrijven lekken in de ekonomische kringloop
treedt een negatieve invlced op. Zo kan een zwart spaarlek een dergelijke
invlced in het leven rcepen. De besparingen uit zwarte inkomsten mogen
echter niet worden geacht erg groot te zijn. Daarnaast zal de zwarte sektor
een negatief vraageffekt in de formele sektor dcen gelden indien de overheid
middels haar fraudebeleid een deel van de zwarte inkomsten afroomt, zonder
dit geld evenwel vervolgens weer te besteden. De relevantie hiervan zal naar
onze inschatting eveneens beperkt zijn, gegeven de geringe pakkans waarmee
zwartwerkers mogen worden verondersteld te worden gekonfronteerd.

Een andere mogelijke invlced van de zwarte sektor op de formele gang van
zaken - zoals benadrukt in ons `volkswijsheden'-model - loopt via de aan-
bodzijde van de ekonomie. Extra inschakeling van arbeid in de zwarte sektor
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leidt namelijk tot een mutatie in het arbeidsaanbod in de formele ekonomie,
indien er althans van mag worden uitgegaan dat de arbeidstijd in deze sektor
enigszins flexibel is. We hebben echter mceten konstateren dat zowel een toe-
als een afname van het formele arbeidsaanbod tot de mogelijkheden behoort.
Stel dat een expansie van de zwarte sektor gepaard gaat met een verminderd
arbeidsaanbod in de formele ekonomie. De wijze waarop dit doorwerkt op de
overige formele variabelen is daarbij met name afhankelijk van de mate waar-
in sprake is van een marktkonforme formele loonvorming. In principe leidt
een geringer formeel arbeidsaanbod namelijk tot een terugdringing van de
formele werkloosheidsproblematiek, hetgeen zonder meer als gunstig is aan
te merken, maar waarvan echter wel een negatief vraageffekt op de beide sek-
toren kan uitgaan. Indien de bedcelde afname van de werkloosheid echter
- ten gevolge van een gced werkend Phillipsmechanisme - aanleiding geeft
tot een formele loonstijging, waardoor met het formele arbeidsaanbod ook
de formele werkgelegenheid terugloopt, is sprake van een negatieve invlced
op de formele gang van zaken. Indien de grcei van de zwarte sektor vergezeld
gaat van een tcename van het formele arbeidsaanbod, zien we natuurlijk een
tegenovergestelde ontwikkeling optreden.

Zoals gezegd, konflikteert hetgeen in dit hoofdstuk naar voren is gebracht
met het vrijwel algemene idee dat bestaat over de invlced van de zwarte
sektor op de formele bedrijvigheid. Eerdere andersgerichte geluiden vindt
men overigens wel terug in Mulder (1986) en in Graafland (1987, 1988).
In de eerstgencemde studie wordt een makro-model met een zwarte sek-
tor gehanteerd waarin wordt afgezien van zowel zwarte besparingen als het
fraudebeleid, terwijl daarenboven wordt uitgegaan van een konstant formeel
arbeidsaanbod. Dientengevolge heeft de ontwikkeling van de zwarte sektor
in het bedoelde model geen enkele invloed op de formele produktie, de for-
mele werkgelegenheid, etcetera. In de studies van Graafland wordt gebruik
gemaakt van een veel uitgebreider model, waarin onder meer de formele
sektor wordt uitgesplitst naar een aantal subsektoren. In dit model wordt
wèl rekening gehouden met zwarte besparingen en mutaties in het forme-
le arbeidsaanbod, doch blijft juist het fraudebeleid in principe achterwege.
Het fraudebeleid wordt in Graafland (1988) overigens wel ad hoc opgevoerd,
maar trefFen we in het model als zodanig niet aan. Ook in deze studies wordt
gekonkludeerd dat de invloed van de zwarte sektor naar alle waarschijnlijk-
heid zeer beperkt is, behoudens in het geval van zeer specifieke vormen van
overheidsbeleid, zoals een selektieve verlaging van de indirekte belastingdruk
op relatief arbeidsintensieve produkten bij een simultane verhoging van het
desbetrefFende tarief op konsumptiegcederen die in de overige sektoren wor-
den voortgebracht.



6 Een makro-ekonomische
modelexercitie

6.1 Inleiding
In de hoofdstukken 4 en 5 is achtereenvolgens aandacht besteed aan de

invlced van de overheid op de zwarte sektor en de effekten die van deze
sektor kunnen uitgaan op de formele gang van zaken. In beide hoofdstukken
gebeurde dit op partiële wijze. Dit had uiteraard als na,deel dat geen rekening
kon worden gehouden met de interaktie tussen de beide sektoren. Als evident
voordeel ka.n echter het behoud van een zekere mate van inzichtelijkheid
en eenvoud worden gencemd. De bewuste beperking die we onszelf hierbij
oplegden stelde ons verder in staat de gehanteerde modellen zuiver analytisch
te formuleren, dat wil zeggen zonder reeds op voorhand de verschillende
parameters numeriek te specificeren. Dit is helaas vrijwel onmogelijk indien
men een relatief groot model hanteert. Daarenboven konden we, door ons
te beperken tot partiële analyses, op eenvoudige wijze een zekere kasuïstiek
opbouwen, hetgeen uit theoretisch oogpunt interessant gencemd kan worden.

Toch mag naar onze mening een exercitie met een meer kompleet model,
waarbij tevens een numerieke invulling wordt gegeven aan de geformuleerde
verbanden, aan deze studie niet ontbreken. Het onderhavige hoofdstuk is
daaraan dan ook gewijd. Een dergelijke exercitie schept allereerst de moge-
lijkheid om, op basis van globale kwantitatieve inzichten, de eerder gencemde
kasuïstiek weer enigszins in te dammen. Daarnaast kan ze dienen ter evalua-
tie van de konklusies die op basis van de partiële analyses getrokken konden
worden. Indien bijvoorbeeld zou blijken dat de berekeningen aan de hand
van een meer kompleet makro-ekonomisch model in strijd zijn met de inzich-
ten die de twee voorgaande hoofdstukken ons hebben geboden, dan zou dit
indiceren dat aan de aldaar uitgevcerde analyses te restriktieve vemnderstel-
lingen ten grondslag hebben gelegen, hetgeen het nut ervan behoorlijk zou
afzwakken. Het omgekeerde is naar onze smaak echter evenzeer waar.

In de volgende paragraaf zal nu allereerst een makro-model worden gepre-
senteerd waarin de zwarte sektor ontbreekt. Op deze wijze wordt namelijk
de mogelijkheid gekreëerd om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de be-
tekenis van de bedoelde sektor - casu quo in de beperktheid hiervan -
wanneer deze in paragraaf 6.3 in het model wordt geïnkorporeerd. De bere-
keningen die we in de paragrafen 6.2 en 6.3 presenteren hebben betrekking
op dezelfde vormen van overheidsbeleid als welke we in hoofdstuk 4 hebben
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geanalyseerd. We onderzceken dus de gevolgen van een opwaartse mutatie
in het loonbelastingtarief, van een stijging van de indirekte belastingdruk en
- natuurlijk alleen in het model met zwarte sektor - van een aanscherping
van het fraudebeleid.

In het onderstaande maken we uiteraard weer gebruik van de relatieve
trendafwijkingen-methode. Deze werd in paragraaf 4.1 in het kort uiteenge-
zet. We hebben op die plaats echter nog geen aandacht besteed aan de exakte
specifikatie van de basisprojektie (de `trend'). Dit was met betrekking tot
de voorgaande hoofdstukken overigens ook van weinig belang, aangezien we
daarin bewust afzagen van de numerieke invulling van de gehanteerde mo-
dellen. Omdat we hiertce in het onderhavige hoofdstuk wèl overgaan, zullen
we aan deze kwestie nu echter enkele woorden dienen te wijden. De uit-
komsten van variantenanalyses zijn hiervan namelijk niet onathankelijk. Het
ware in dit verband wenselijk dat we in staat zouden zijn de modelrelaties
te formuleren in afwijking van een gestaag of evenwichtig grceipad. Op een
dergelijk grceipad zijn alle relevante ekonomische verhoudingsgetallen name-
lijk konstant. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de analyse onafhankelijk
is van de keuze van het tijdstip waarop men de te analyseren variant laat
ingaan, met als gevolg dat een mogelijke beïnvloeding van de resultaten door
min of ineer toevallig optredende omstandigheden in een bepaalde uitgangs-
periode kan worden voorkomen. Toepassing van deze methode, waarvoor
we verder verwijzen naar Schouten (1986) en Kolnaar (1985), levert in de
onderhavige studie echter de nodige problemen op. In hoofdstuk 3 hebben
we immers laten zien dat een evenwichtige ontwikkeling van zowel de forme-
le als de zwarte sektor afzonderlijk vrijwel zeker een onderlinge scheefgrcei
impliceert, indien althans geloof moet worden gehecht aan enerzijds de no-
tie dat de arbeidsproduktiviteitsstijging in de zwarte sektor waarschijnlijk
relatief gering is en anderzijds het inzicht dat zeer gced sprake zou kunnen
zijn van een voortgaande preferentieverschuiving van zowel aanbieders van
arbeid als konsumenten in de richting van de zwarte sektor. Onder dergelijke
omstandigheden zal een aantal relevante makro-ekonomische quotes op het
beschreven grceipad dus niet konstant zijn, waardoor de varianten logischer-
wijze niet ongedateerd zullen zijn. Dit voordeel van de bedoelde methode
vervalt dus in de onderhavige studie. Wel behoudt de analyse iets van haar
`algemene' karakter doordat we steeds expliciet zullen uitgaan van een min
of ineer evenwichtige beginsituatie.

Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie. Hieraan is sektie 6.4
gewijd. De modelrelaties die we zullen presenteren worden in de appendix
bij dit hoofdstuk nog eens op een rij gezet. Tevens treft men daar een
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symbolenlijst aan.

6.2 Een model zonder zwarte sektor
6.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een model voor de formele ekonomie gepresen-
teerd, dat wil zeggen een model waarin de zwarte sektor ontbreekt. Dit
kan gezien worden als een basismodel, waarop in de volgende sektie wordt
voortgebouwd bij de konstruktie van een model waarin de zwarte sektor wel
is opgenomen. Vervolgens kan, aan de hand van een vergelijking tussen de
modeluitkomsten die het model zonder respektievelijk met zwarte sektor ge-
nereert, een indruk worden verkregen van de invlced die deze sektor op de
formele gang van zaken uitcefent. De analyse in het vorige hoofdstuk dcet
vermceden dat deze invlced zeer beperkt zal zijn.

In de nu volgende subparagraaf zullen de verschillende relaties waaruit het
model voor de formele ekonomie is opgebouwd stuk voor stuk de revue pas-
seren. Daarbij zal eveneens worden ingegaan op de numerieke specifikatie die
we aan de verschillende vergelijkingen zullen geven. In subparagraaf 6.2.3
worden vervolgens de gevolgen van enkele vormen van overheidsbeleid be-
sproken, in casu betreffende de direkte belastingdruk op het arbeidsinkomen
alsmede de indirekte belastingdruk.

6.2.2 Het model
Deze subparagraaf geeft een beschrijving van ons model voor de formele

ekonomie. We beginnen met enkele korte opmerkingen over de globale aard
van het model. Allereerst is sprake van een theoretisch model. De specifi-
katie van de verschillende modelrelaties en hun numerieke invulling zijn dus
niet empirisch vastgesteld. Uiteraard trachten we wel zoveel mogelijk aan te
sluiten bij reeds bestaande inzichten ter zake. Het model is tcegesneden op
de kleine open volkshuishouding. Dit impliceert dat de binnenlandse gang
van zaken geen merkbare effekten op de buitenlandse ekonomie heeft. In dit
verband kan tevens gemeld worden dat we uitgaan van het bestaan van vaste
wisselkcersen. Verder merken we op dat men in het model geen beschrijving
van de monetaire mechanismen in de ekonomie aantreft. Daarnaast is va.n
belang dat we uitgaan van één homogene bedrijvensektor, zodat met recht
gesproken kan worden van een makro-ekonomisch model. Het model is ver-
der te kenschetsen als zijnde komparatief-statisch. Van dynamisering van
de verschillende gedragsrelaties wordt afgezien. De laatste opmerking die
we hier van belang achten is dat - aangezien we ons in deze paragraaf
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uitdrukkelijk beperken tot het onderzceken van de effekten van enerzijds
een mutatie in de loonbelastingdruk en anderzijds een verandering in het
indirekte belastingtarief - alle overige exogenen op voorhand reeds uit de
betrokken modelrelaties worden weglaten. Dit ter bevordering van de over-
zichtelijkheid.

Na deze korte vooruitblik gaan we nu over tot de bespreking van de uit-
gangssituatie, welke uiteraard van groot belang is voor de numerieke speci-
fikatie van het daarna te presenteren model. De meeste relevante informatie
over de uitgangssituatie kan worden ontleend aan de zogencemde nationale
boekhouding. Deze is opgenomen in tabel 6-1. Zoals we in paragraaf 6.1
reeds hebben aangekondigd, hebben we de uitgangspositie dusdanig gekozen
dat sprake is van een min of ineer evenwichtige situatie. Voor zover hier-
mee verenigbaar, is daarbij tevens getracht zeer globaal aan te sluiten bij de
huidige Nederlandse verhoudingen.

Het rekeningenstelsel in tabel 6-1 spreekt grotendeels voor zich, doch niet
geheel. Zo behoeven de in de uitgangssituatie aktuele prijzen en inkomens-
vceten enige aandacht. De invcerprijs, de produktieprijs en de afzetprijs,
zoals deze geldt voor de producenten, bedragen alle één. Uitgaande van een
indirekte belastingdruk van 20qo op de partikuliere konsumptie en de mate-
riële overheidsbestedingen (die in het onderhavige model geacht worden een
louter konsumptief karakter te bezitten), geldt voor deze twee bestedingska-
tegorieën echter een marktprijs van 1.2. De indirekte belastingheffing, die
dus geen betrekking heeft op de investeringen en de uitvcer, komt in de
nationale boekhouding onder meer tot uitdrukking in het feit dat de par-
tikuliere konsumptie en de materiële overheidskonsumptie in de rekening
bedrijven zijn opgenomen tegen faktorkosten - waaruit tevens blijkt dat
ook de produktie van de bedrijven tegen faktorkosten gewaardeerd wordt -
terwijl de bedoelde aankopen in de rekeningen van de gezinnen en de over-
heid in marktprijzen luiden. Het verschil hiertussen leidt tot de in de tabel
vermelde indirekte belastingopbrengst van de overheid. Overigens zij daarbij
opgemerkt dat het heffen van indirekte belasting over de overheidsbestedin-
gen strikt genomen uiteraard een vestzak-brcekzak-transaktie betreft. Dit
staat op één lijn met de heffing van loonbelasting over de door de kollektie-
ve sektor betaalde loon- en uitkeringssom. Ook het desbetreffende bedrag
betaalt de overheid in feite aan zichzelf.

Wat betreft de onderscheiden inkomensvoeten kan het volgende worden
opgemerkt. De nominale primaire loonvcet is in de uitgangssituatie gelijk
aan één, terwijl de uitkeringsgerechtigden alle een overdracht ontvangen die
hiervan 80qo bedraagt. De bruto kapitaalbeloningsvcet vóór belastingheífing
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Tabel 6-1: Model zonder zwarte sektor:
nationale bcekhouding in de uitgangssituatie.

Bedr~jven
Loonsom 200.00
Netto winstsom 70.00
Afschrijvingen 30.00

Konsumptiet 200.00
Materiële overheidsbestedingent 40.00
Bruto investeringen 60.00

Produktie 300.00
Invcer 150.00

450.00

Binnenlandse afzet 300.00
Uitvcer 150.00

Afzet 450.00

Gezinnen

KonsumptieZ 240.00
Loonbelasting 160.00

400.00

Loonsom bedrijven 200.00
Loonsom kollektieve sektor 40.00
Uitkeringssom 160.00

400.00

Winstgerechtigden
Bruto investeringen 60.00
Winstbelasting 28.00
Spaarsaldo 12.00

100.00

Netto winstsom 70.00
Afschrijvingen 30.00

100.00

Kollektieve sektor
Materiële bestedingenl 48.00
Loonsom 40.00
Uitkeringssom 160.00
Spaarsaldo -12.00

236.00

Loonbelasting 160.00
Winstbelasting 28.00
Indirekte belasting 48.00

t Tegen faktorkosten.
i Tegen marktprijzen.

236.00

bedraagt in de uitgangssituatie 0.1~. Uit dit laatste gegeven kan worden
afgeleid dat we uitgaan va,n een kapitaalkoëfficiënt van 2.

Zoals men kan nagaan, is de direkte belastingdruk gelijk aan 40qo. Dit
geldt voor zowel het loon- en steuninkomen als het netto winstinkomen. De
beschikbare loonvoet bedraagt derhalve 0.6, terwijl de beschikbare bruto
kapitaalbeloningsvoet uitkomt op 0.12. Aangetekend zij dat de totale be-
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lastingdruk op het loon- en steuninkomen in feite aanzienlijk hoger ligt dan
40qo doordat dit inkomen na direkte belastingheffing ex hypothesi in zijn
geheel gekonsumeerd wordt. De totale druk komt daardoor uit op:

1 -
1 -~- tt - 50qo,

P

waarbij tl en íP de direkte respektievelijk indirekte belastingdruk voor de
gezinnen voorstellen. De netto-beschikbare winsten gaan enerzijds op aan
netto investeringen, terwijl een ander gedeelte hiervan aan de overheid wordt
geleend in verband met de financiering van haar begrotingstek'ort. Het winst-
inkomen valt zodcende niet onder de indirekte belastingdruk.

De uitkeringen die de overheid verstrekt vallen uiteen in twee kategorieën.
Enerzijds betreffen deze voor een bedrag van 8 de werkloosheidsgelden, ter-
wijl de resterende som van 152 wordt overgedragen aan allerlei overige uitke-
ringsgerechtigden, welke niet behoren tot de beroepsbevolking. Zoals reeds
werd opgemerkt, zijn dit bedragen vóór belastingheffing. De overeenkom-
stige beschikbare bedragen belopen 4.8 respektievelijk 91.2. Aangezien de
individuele uitkeringen worden verondersteld zich op een niveau van 80Q1o
van het formele looninkomen te bevinden, kan uit de tabel worden afgeleid
dat in de uitgangssituatie sprake is van een werkloosheidsomvang van 10
- dat is 4~o van het arbeidsaanbod van 250 - en van een grcep overige
uitkeringsgerechtigden ter grootte van 190. De nationale boekhouding met
betrekking tot het uitgangsjaar is hiermee onzes inziens voldcende toege-
licht. Ze zal echter nog meermalen ter sprake komen bij de presentatie van
de verschillende modelrelaties.

Daartce gaan we nu over. Het model telt 30 vergelijkingen. De eerste
relatie betreft het verloop van de produktiekapaciteit van de bedrijvensektor
(y`). In absolute grootheden wordt de bedoelde variabele geacht beschreven
te kunnen worden door een relatie van het CES-type, met als inputs arbeid
en kapitaal:

y'-A[A~~'~ f(1-A)~k~]~ .

Hierbij stellen ~' en k achtereenvolgens het aantal arbeidsplaatsen en de
kapitaalgcederenvoorraad voor. De mate waarin substitutie tussen arbeid
en kapitaal mogelijk is wordt weergegeven door de elasticiteit ~. Verder
zijn A en A technische koëfficiënten. In relatieve trendafwijkingen luidt deze
relatie als volgt:

y'-a~'-~(1-a)k,
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waarbij ~ en 1-~ de produktie-elasticiteit van arbeid respektievelijk kapitaal
voorstellen:

~- ay,,yl en 1- a- ayl,ylaê~~ê~ ak~k '
welke in de evenwichtige uitgangssituatie gelijk zijn aan achtereenvolgens
de arbeidsinkomensquote en de winstquote. Dit kan worden afgeleid met
behulp van de eerste orde-konditie voor winstmaximering:

ay'~aQ' wy

ay~~ak - T~ ,

indien we er van uitgaan dat in de uitgangssituatie sprake is van een vol-
ledige bezetting van de rendabele produktiekapaciteit. Daarbij stellen wy
en r"y de reële arbeids- respektievelijk kapitaalkosten voor. Uit de nationale
boekhouding kan worden afgelezen dat a- 0.6~.

Daarnaast kan uit de gepresenteerde CES-produktiefunktie, wedemm met
gebruikmaking van de bovenstaande eerste orde-voorwaarde, waarbij:

a-~ -~ 1~ 1 a-- -~ 1~ 1y -A ~ A~ ~y~~~ en y -A ~ (1-A)~ ~y ~~,
a2' ~ ak k

de volgende substitutierelatie met betrekking tot de onderscheiden produk-
tiefaktoren worden afgeleid:

~'-k--~(war-rar),

Wat betreft de ontwikkeling van de reële kosten van de beide produktie-
faktoren zal aanstonds worden aangetoond dat, onder de omstandigheden
waarvan in dit model wordt uitgegaan, het volgende verband aktueel is:

~

r~ --1-~w~'

zodat we door middel van enige substitutie de volgende relaties voor het
verloop van de produktiekapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen kunnen
afleiden:

y'-k-~1 ~~wy en

e'-k-~ll~wy.
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De ontwikkeling van zowel de produktiekapaciteit als de hoeveelheid arbeids-
plaatsen is dus positief gerelateerd aan de grcei van de kapitaalgcederenvoor-
raad, terwijl een stijging van de reële arbeidskosten op beide grootheden een
negatieve invlced uitcefent. Daarbij is het aantal arbeidsplaatsen uiteraard
gevceliger voor mutaties in de reële arbeidskosten dan de kapaciteit. We
nemen bij de modelberekeningen aan dat ~- 0.25.

In de voorgaande hoofdstukken had het symbool2 betrekking op de totale
formele werkgelegenheidsgroei. In het onderhavige model wordt echter een
expliciet onderscheid gemaakt tussen de werkgelegenheid in de bedrijven-
sektor en de werkgelegenheid in de kollektieve sektor, waarbij het gencemde
symbool alleen de eerstgencemde grootheid weerspiegelt. Daarenboven ma-
ken we met betrekking tot de bedrijvensektor gebruik van het begrip effi-
ciënte werkgelegenheid. Om dit begrip te verduidelijken, herschrijven we de
oorspronkelijk afgeleide kapaciteitsrelatie op de volgende wijze:

Q'-~y'-l~~k.

Deze relatie geeft aan welke mutatie in de hceveelheid arbeidsplaatsen be-
hoort bij een zekere toename van de produktiekapaciteit, gegeven de ontwik-
keling van de kapitaalgcederenvoorraad. Er van uitgaande dat de onderne-
mers hun produktietechniek naar believen kunnen wijzigen, zou het uiter-
aard niet efficiënt zijn indien zij een optredende uitbreiding van het aantal
arbeidsplaatsen geheel zouden opvullen wanneer sprake is van een afnemende
bezetting van de rendabele produktiekapaciteit. De efficiënte werkgelegen-
heidsgrcei (~') is in een dergelijke situatie daarentegen gelijk aan:

~, 1 1-ak.
- ~y- ~

Dit is de werkgelegenheidsmutatie die nodig is om, gegeven de ontwikkeling
van de kapitaalgcederenvoorraad, te voldoen aan de aktuele toename van
de produktievraag (y). In het onderhavige model wordt aangenomen dat de
feitelijke werkgelegenheidsgrcei in de bedrijven gelijk is aan de mutatie in de
efficiënte werkgelegenheid:

~-~~`~
zodat uiteindelijk de volgende werkgelegenheidsrelatie kan worden afgeleid:

~-~~~ ~(y-y~)-
Hiermee komen we tevens toe aan de beloofde toelichting op het zojuist

gepresenteerde verband tussen de ontwikkeling van de reële kapitaalkosten
en het verloop van de reële arbeidskosten. Uiteraard geldt dat:

y-,~(~fwy)f(1-a)(kfry)-
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Met behulp van de oorspronkelijke kapaciteitsrelatie, kan vervolgens worden
gesteld dat:

~ 1 , ~ ,
r~--1-aw~}1-a(y-y)-

1-~(Q-~).

Hieruit kan direkt worden afgeleid dat het eerder gepresenteerde verband
tussen de reële kapitaal- en arbeidskostenontwikkeling aktueel is indien de
feitelijke werkgelegenheidsgrcei gelijk is aan de mutatie in de efficiënte werk-
gelegenheid, zoals we hierboven hebben aangenomen. Als speciaal geval
daarvan kan uiteraard de situatie worden gencemd waarin de rendabele pro-
duktiekapaciteit steeds volledig bezet is (y - y' en dus P - e'). Een dergelijke
veronderstelling ligt ten grondslag aan het zogencemde aanbodmodel. We
komen hierop later terug.

In de relaties (6-1) en (6-2) speelt de ontwikkeling van de kapitaalgcede-
renvoorraad een belangrijke rol. De relatie voor deze variabele zullen we nu
afleiden. In absolute grootheden luidt de kapitaalakkumulatievergelijking als
volgt:

k-(1 - b) k-1 f z"-1,

waarbij Ë de bruto investeringen voorstelt, terwijl b het afschrijvingsperuna-
ge weergeeft. Verder is k de kapitaalgcederenvooraad aan het begin van de
periode. Deze is gelijk aan de beginvoorraad kapitaal van de voorafgaan-
de periode, verminderd met het gedeelte hiervan dat tijdens de bedoelde
periode verloren is gegaan ten gevolge van slijtage en vermeerderd met de
investeringen die toen zijn gepleegd. In relatieve trendafwijkingen kunnen
we nu schrijven:

k-(1 - b) kkl k-1 f Zkl i-1.

Men kan op eenvoudige wijze verifiëren dat:

(1-b)k-1 -1-t-1.
k k

Indien we nu aannemen dat de bruto en de netto grceivcet van de kapitaal-
gcederenvoorraad in de basisprojektie konstant zijn en gk respektievelijk gk„
bedragen:

i á-1 k
9t -

k- k- en gk" - gk - b- k- - 1'i ~
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dan resulteert de te hanteren kapitaalakkumulatievergelijking:

(6-4) Ok - I'k (i - k)-1,

waarin I'k als volgt is gedefinieerd:

9k
I'k - 1 ~- gk~

.

Uitgaande van gk - 0.1 en b- 0.05 zodat gk„ - 0.05, zullen we bij de
modelberekeningen I'k - 0.1~1.05 ~ 0.095 hanteren.

De werkloosheid is uiteraard gelijk aan het verschil tussen het arbeidsaan-
bod enerzijds en de totale werkgelegenheid anderzijds. Er van uitgaande dat
de werkgelegenheid bij de overheid zich trendmatig ontwikkelt ( t'y - 0), kun-
nen we het volgende verband formuleren ten aanzien van de trendafwijking
van de werkloosheid in arbeidsjaren (Qu):

(6-5) ~u -
1 Q' - 1 - ~a ~
l~ f~ e f ~9 ~~

waarbij P, de mutatie van het arbeidsaanbod in arbeidsjaren weergeeft. Het
aandeel dat de werkenden in de bedrijven hebben in de totale werkgele-
genheid hebben we in de uitgangssituatie op 0.8~ gesteld. Verder is ~ het
werkloosheidspercentage in de uitgangssituatie:

~u P -{- ~9
p- Q~ en 1-~- e.

P

In het uitgangsjaar geldt dat ~c - 0.04. Er van uitgaande dat de arbeidstijd
die de aanbieders van arbeid wensen gelijk is aan de gerealiseerde arbeids-
tijd, geldt dat ook de werklozen voor deze arbeidstijd `gewaardeerd' mceten
worden. Dientengevolge is de bovenstaande relatie voor ~ in lijn met de defi-
nitie die we in subparagraaf 2.2.3 hebben gehanteerd: ~- nu~n, waarbij nu
en n achtereenvolgens de werkloosheid en de beroepsbevolking in personen
weergeven. Uitgaande van een trendmatige ontwikkeling van de beroeps-
bevolking (n - 0), geldt dus voor het werkloosheidsverloop in personen de
volgende relatie:

(6-6) n„ - P„ - P,.

Ten aanzien van het arbeidsaanbod in arbeidsjaren stellen we op deze plaats:

(6-7) ~, - 0.
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Er van uitgaande dat de beroepsbevolking zich ontwikkelt volgens de basis-
projektie, kent ook het arbeidsaanbod een trendmatige ontwikkeling indien
bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een substitutie-elasticiteit tussen inkomen
en vrije tijd van één en de afwezigheid van arbeidsloos inkomen. In sub-
paragraaf 2.2.2 hebben we dit formeel afgeleid. Hiermee zijn de relaties die
betrekking hebben op de produktiekapaciteit en de produktiefaktoren arbeid
en kapitaal besproken.

Dan komen we nu tce aan de verschillende inkomenstautologieën die bin-
nen het model een rol spelen. We beginnen met het inkomen van de winst-
gerechtigden. De reële bruto winstontwikkeling vóór belasting (yr) volgt uit
de volgende vergelijking:

(6-8) yr - 1 1 ~ (y -f- Py) - 1 ~ ~ (e f Pt) - py.

Daarbij staan py en pP voor de ontwikkeling van de produktieprijs en de
afzetprijs exklusief indirekte belasting, terwijl p~ de nominale primaire loon-
stijging in de bedrijven weergeeft. De winstsom wordt daarbij gedefleerd
met de afzetprijs zonder indirekte belasting omdat we er in het onderhavige
model van uitgaan dat uit het winstinkomen slechts gespaard wordt. Ener-
zijds leiden deze besparingen tot investeringen en anderzijds worden ze ter
beschikking gesteld van de overheid ter dekking van haar tekort. Aangezien
het winstinkomen dus niet wordt besteed aan konsumptiegcederen, hceft ook
geen rekening te worden gehouden met de indirekte belastingdruk. Hierop
werd in het bovenstaande reeds gewezen.

Voor de financiering van de investeringen is de ontwikkeling van de reëel-
beschikbare bruto winstsom (yrb ) van belang. In absolute grootheden is dit
de bruto winstsom na aftrek van winstbelasting. De winstbelasting wordt
echter niet over de bruto winstsom afgedragen, doch over het netto bedrag,
zodat geldt dat:

yrb - Tjr (1 - tr) -~ dtri

waarin d en tr achtereenvolgens de reële afschrijvingen en het winstbelas-
tingtarief voorstellen. Het bedoelde belastingtarief wordt in het onderhavige
model konstant verondersteld (tr - 0). We kunnen dan in gekumuleerde
extra grceivceten het volgende verband formuleren:

Tfyr (1 - tr) d tr
yrb - yr ~ - d.

yre yra

Daarbij geldt in de uitgangssituatie dat yr - 100, d- 30 en tr - 0.4, zodat
yr, - 72.
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Ten aanzien van de afschrijvingen hebben we bij de afleiding van de ak-
kumulatiefunktie (6-4) aangenomen dat deze een konstant perunage (b) uit-
maken van de kapitaalgcederenvoorraad. Derhalve geldt:

(6-10) d - k.

Hierboven is aangenomen dat de aldus bepaalde afschrijvingen voor de be-
lasting aftrekbaar zijn.

Ten aanzien van de modelrelatie voor de ontwikkeling van het totale reëel-
beschikbare inkomen van de gezinshuishoudingen (yb) is een aantal aanna-
men relevant. Ten eerste gaan we er in het onderhavige model van uit dat de
ontwikkeling van zowel de ambtenarensalarissen als de uitkeringen gekoppeld
is aan de loonontwikkeling in de bedrijvensektor. Daarnaast veronderstellen
we, zoals reeds eerder gemeld, dat ten opzichte van het basispad geen extra
mutaties optreden in de werkgelegenheid bij de overheid. Tot slot nemen
we aan dat het ook aantal mensen dat om andere redenen dan werkloosheid
recht heeft op een uitkering niet verandert ten opzichte van de basisprojektie.
Zodcende kan de volgende vergelijking worden opgesteld:

(6-11) y6 - ewb e~ nu yus n,~ -}- ,uib.
y6 y6

In deze relatie stellen yu, en wb achtereenvolgens de uitkeringssom per per-
soon en de reëel-beschikbare loonvcet voor. Uit tabel 6-1 kan, met behulp
van de toelichting die we daarop hebben gegeven, worden gedestilleerd dat
~ wb - 100, n„ y,,, - 4 en yb - 200.

De produktierelatie van de bedrijven luidt als volgt:

(6-12) y-y~e~-yii-f-rym(b-m).

Daarbij stellen c en i de konsumptie- en investeringsontwikkeling voor. De
initiële aandelen van deze bestedingskategorieën in de produktie van de be-
drijven worden weergegeven door de koëfficiënten ry~ en ry;. Het aanvankelijke
produktie-aandeel van de materiële overheidsbestedingen bedraagt derhalve
1- ry~ - 7;. Men treft deze laatste bestedingen echter niet aan in relatie
(6-12) omdat ze in het onderhavige model worden geacht zich te ontwikkelen
volgens de basisprojektie. Verder geeft ry„~ de initiële in- en uitvcerquote
weer. Uit de nationale boekhouding in tabel 6-1 kan men aflezen dat we
hebben aangenomen dat ry~ - 0.6~, ry; - 0.2 en ry,,, - 0.5.
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De partikuliere konsumptie volgt in ons model de reëel-beschikbare inko-
mensontwikkeling van de gezinnen:

(6-13) ~ - yd,

terwijl de bruto investeringen worden geacht gelijk op te lopen met de reëel-
beschikbare bruto winstsom:

(6-14) Z - yrb .

Het verloop van de uitvcervraag wordt in het onderhavige model uitslui-
tend bepaald door de afzetprijsontwikkeling en wel via de elasticiteit r~y,
welke we bij de modelberekeningen op 2 stellen:

(6-15) b - -~6 pp.

Men treft in deze relatie geen term aan voor het verloop de wereldhandel,
omdat deze exogene grootheid wordt geacht konstant te zijn ten opzichte van
de basisprojektie. Ook de konkurrerende afzetprijsontwikkeling (uitgedrukt
in de binnenlandse valuta) ontbreekt in de uitvcerrelatie. De bedoelde prijs
is afhankelijk van zowel de prijs die konkurrenten berekenen in hun eigen
munteenheid als de wisselkcers. De eerstgencemde grootheid is voor de
kleine open ekonomie uiteraard exogeen en wordt daarom in de onderhavige
analyse achterwege gelaten. De wisselkcers wordt niet vermeld omdat we,
zoals eerder vermeld, uitgaan van een stelsel van vaste wisselkoersen.

De invcer van gcederen hangt in het model enerzijds samen met het pro-
duktieverloop in bedrijven (via T- 1), terwijl anderzijds wederom de bin-
nenlandse prijsontwikkeling van belang is (via r~„i - 0.75). Het prijsverloop
van ingevcerde gcederen wordt, gelet op hetgeen zojuist gezegd is, niet ver-
meld. De invcerrelatie luidt dus als volgt:

(6-16) m- T y~- T~m PP.

De volgende relatie betreft het nominale saldo op de lopende rekening
(Sb). We zullen de trendafwijking hiervan niet uitdrukken in procenten van
zichzelf - in de uitgangssituatie is de invcer immers gelijk aan de uitvcer,
zodat sprake is van een initieel saldo van nul - doch in procentpunten van
het nominale marktinkomen:

(6-17) S6 - y,n (b f py - m).
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Hiermee is het bestedingsblok van het model gepresenteerd. Dan komen
we nu toe aan de loon- en prijsrelaties. Het model kent een drietal prijzen, te
weten de produktieprijs (py), de afzetprijs exklusief indirekte belasting (pp)
en de konsumptieprijs (p), dat wil zeggen de afzetprijs inklusief indirekte
belasting, zoals die geldt voor de partikuliere konsumptie en de materiële
overheidskonsumptie.

De produktieprijs speelt in het model een kruciale rol. Indien deze prijs
geacht mag worden dusdanig flexibel te zijn dat de gcederenmarkt te allen
tijde geruimd wordt, spreken we in navolging van Schouten (bijvoorbeeld
1986) van een aanbodmodel. In dat geval kan de bezettingsgraad van de
rendabele produktiekapaciteit niet veranderen:

(6-18) py zorgt voor y- y'.

In het ideaal-typische geval dat bezettingsgraadmutaties geen enkele invloed
hebben op de prijsvorming, spreken we daarentegen van een vraagmodel.
Onder dergelijke omstandigheden gaan we uit van de kostentheorie van de
inflatie:

(6-18~) py - Ek (~ ~- P[ ' y).

Hierin stelt de term P-}- pl - y de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid
produkt voor. Deze worden geacht slechts gedeeltelijk (via de koëfficiënt
ek C 1) te worden doorberekend in de produktieprijs. Voor het overige deel
(1 - ek) houden de producenten rekening met de prijsontwikkeling van de
buitenlandse konkurrenten. Deze buitenlandse prijsterm is echter weer uit
de relatie weggelaten omdat we er van uitgaan dat de buitenlandse exogenen
konstant zijn ten opzichte van het basispad. We nemen bij de doorrekening
van het vraagmodel aan dat ek - 0.5.

De afzet bestaat uit de produktie van de bedrijven en de ingevcerde pro-
dukten. Het verloop van de afzetprijs kan daarom, mede gegeven het feit
dat de produktieprijs, de afzetprijs en de invoerprijs in de uitgangssituatie
alle gelijk zijn aan één, als volgt worden beschreven:

1
(6-19) Pn - 1 } ,~,m Pg'

waarbij de invcerprijs weer konstant wordt verondersteld en derhalve wordt
weggelaten uit de relatie.

Vervolgens kunnen we via de volgende relatie de konsumptieprijsontwik-
keling bepalen:

(6-20) p - pp -~ 1 ~~ tP.
P
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Daarin stelt tP de exogene mutatie in het indirekte belastingtarief voor. Met
betrekking tot de uitgangssituatie hebben we, zoals eerder vermeld, aange-
nomen dat ty - 0.2.

De loonvormingsfunktie kent in ons model een drietal elementen. In de eer-
ste plaats is sprake van een zekere mate van prijsindexatie (via de koëfficiënt
Ey). Hieronder vallen echter - konform de huidige praktijk in Nederland -
niet de prijsmutaties die rechtstreeks voortkomen uit wijzigingen in de indi-
rekte belastingdnik. Voorts zullen de lonen tcenemen indien de arbeidspro-
duktiviteit stijgt (via de koëfficiënt Eh). Tot slot kent de loonvormingsfunktie
een afwentelingsterm. Een daling van het reëel-beschikbare loon ten gevolge
van een stijging van de direkte dan wel de indirekte belastingdruk zal name-
lijk wellicht door middel van een primaire nominale loonstijging gedeeltelijk
(via Et~ respektievelijk Etp ) worden doorgespeeld aan de winstgerechtigden,
alsmede overigens aan de overheid zelf die immers ex hypothesi te maken
heeft met een koppeling van de door haar betaalde inkomens aan de lonen
in de marktsektor. A1 met al hanteren we de volgende vergelijking:

(6-21) PC - EPPP f Eh (J -~) ~- ~Ett tt it ~ Ei tp t~'
1-tt D 1 ~tP-P

Daarbij is t~ de exogene verandering in het loonbelastingtarief. In het uit-
gangsjaar geldt dat tt - 0.4. Verder nemen we bij de modelberekeningen
aan dat Ey - Eh - 1. De mate van afwenteling van direkte dan wel indirekte
tariefstijgingen houden we op deze plaats nog even open. De gevolgen van
een beleid van lastenverzwaring voor de gezinnen worden hierdoor namelijk
in hoge mate beïnvloed. We zullen in de volgende subparagraaf daarom
zowel modelresultaten laten zien die verkregen worden indien geen sprake
is van enige afwenteling ( Et~ - Ety - 0) als resultaten waaraan mede een
gedeeltelijke afwenteling van de lastenverzwaring op het winstinkomen ten
grondslag ligt (Et~ - Etp - 0.25). Opgemerkt kan nog worden dat in het on-
derhavige model wordt aangenomen dat de loonvorming onafhankelijk is van
de situatie op de arbeidsmarkt. Een eventuele tcename van de werkloosheid
heeft dus geen drukkend effekt op de loonvcet. Dit lijkt globaal gesproken
overeen te stemmen met de huidige praktijk.

De volgende drie vergelijkingen zijn de definities van de gekumuleerde
extra grceivoeten van de reëel-beschikbare loonvcet, de reële loonkosten en
de arbeidsinkomensquote (w'):

(6-22) tt
wb - Pt - P - tt ~1 - tt

(6-23) wy - pt - py en
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(6-24) w' -P~-pt-y-py.

Deze relaties, waarmee het loon- en prijzenblok van het model wordt beslo-
ten, spreken voor zich.

Dan komen we nu toe aan de inkomsten en uitgaven van de overheid. De
ontwikkeling van de totale nominale belastinginkomsten van de overheid (T)
wordt weergegeven door de volgende relatie:

(6-25) T- T Tr f T Tr ~- T Tp,

waarbij Tl, T,. en Tp het verloop va.n achtereenvolgens de loonbelastingop-
brengst, de winstbelastingopbrengst en de indirekte belastingopbrengst be-
treffen. In de uitgangssituatie geldt blijkens tabel 6-1 dat T~ - 160, T,. - 28,
Tp - 48 en T - 236.

De ontwikkeling van de loonbelastingopbrengst wordt beschreven door de
onderstaande vergelijking:

PP[ tl nu yu t[(6-26) Ti - P-}- n,. f Pt ~- il.
T~ Tl

De loonbelasting behelst ook de belasting die de uitkeringsgerechtigden die-
nen af te staan. Deze vallen, zo nemen we aan, onder hetzelfde belasting-
regime als de loontrekkers. Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt
om andere redenen dan werkloosheid is daarbij weer konstant verondersteld
ten opzichte van de trend, en komt dus in relatie (6-26) niet voor. Hetzelfde
geldt voor de werkgelegenheid bij de overheid. Verder is ten aanzien van
de gepresenteerde relatie nog van belang dat, zoals eerder gemeld, aan het
onderhavige model de veronderstelling ten grondslag ligt dat de ambtena-
rensalarissen alsook de uitkeringen gekoppeld zijn aan de loonontwikkeling
in de marktsektor. In de uitgangssituatie geldt P p~ ït - 80 en n„ yu t~ - 3.2.

De winstgerechtigden betalen belasting over hun netto inkomen, dat wil
zeggen na aftrek van de afschrijvingen. Dit kwam hierboven reeds ter sprake.
Derhalve bedraagt de toename van de nominale winstbelastingopbrengst,
indien we veronderstellen dat het winstbelastingtarief niet muteert:

d
(6-27) Tr - yr y,. - ~l ~- pp.

yr-d yr-lI



Model zonder zwarte sektor 17?

Het verloop van het bedrag dat de overheid ontvangt uit hoofde van de
indirekte belastingheffing volgt, mede gezien het feit dat de materiële over-
heidsbestedingen worden geacht zich trendmatig te ontwikkelen, uit de on-
derstaande vergelijking:

(6-28) cpptp
Tp - ~, C i- pp ~ tp.

P

In de uitgangssituatie geldt dat c pp tp - 40.
De uitgaven van de overheid bestaan uit ambtenarensalarissen, werkloos-

heidsuitkeringen, overige uitkeringen en materiële bestedingen. We nemen
weer aan dat het aantal werknemers bij de overheid, het aantal overige uit-
keringsgerechtigden en het materiële bestedingsvolume konstant zijn ten op-
zichte van het basispad. Bovendien worden zowel de ambtenarensalarissen
als de uitkeringsbedragen wederom geacht de loonontwikkeling in de markt-
sektor te volgen. We kunnen dan de volgende relatie formuleren voor het
verloop van de nominale overheidsuitgaven (U):

(6-29) U- U P~-~1- ~~pt-FnU~nu.

De nominale uitgaven van de overheid kunnen veranderen ten gevolge van
prijs- dan wel volumemutaties. De prijs van de materiële overheidsbeste-
dingen is de afzetprijs inklusief indirekte belasting, terwijl de `prijs' van
de uitgaven aan ambtenaren en uitkeringsgerechtigden is gekoppeld aan de
loonontwikkeling in de bedrijven. De enige volume-ontwikkeling ter zake die
in het onderhavige model endogeen is betreft het aantal werklozen. In het
uitgangsjaar geldt dat g p- 48, nn y~ - 8 en U- 248.

De laatste modelrelatie betreft de mutatie in het financieringssaldo van de
kollektieve sektor, uitgedrukt in procentpunten van het marktinkomen:

(6-30) S9 - Y T- Y U f UY T(y f Pv)~

De laatste term van de bovenstaande gelijkheid representeert het zogenoem-
de ncemereffekt op de financieringssaldoquote. Indien het nominale inkomen
van de marktsektor tceneemt, neemt het belang daarin van het initiële (ín
casu negatieve) saldo af. Hiermee is het totale model uit de doeken gedaan.
In de volgende subparagraaf zal een aantal varianten worden gepresenteerd
dat aan de hand hiervan kan worden berekend.
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6.2.3 Enkele varianten

Het zojuist gepresenteerde model kent een tweetal exogenen, te weten de
loonbelastingdruk en de indirekte belastingdruk. In deze subparagraaf wordt
nagegaan hce een opwaartse mutatie in elk van deze tarieven uitwerkt op
de ekonomische gang van zaken, zoals die beschreven wordt door het hier-
boven uiteengezette model. Uiteraard zijn de gevolgen van deze vormen
van overheidsbeleid mede afhankelijk van de veronderstelde prijsvorming op
de gcederenmarkt en de mate waarin de loontrekkers er in slagen lasten-
verzwaringen af te wentelen op de winstgerechtigden. We zullen daarom
de resultaten van zowel het vraag- als het aanbodmodel presenteren, beide
zowel met a1s zonder afwenteling.

De beide vormen van lastenverzwaring oefenen in het gehanteerde model
via een tweetal wegen invlced uit op de ekonomische ontwikkeling. In de eer-
ste plaats is sprake van een direkte daling van de koopkracht van de gezinnen.
Via de vraaguitval die op deze wijze tot stand komt, werkt dit verder door
op de ekonomische gang van zaken. Een stijging van de loonbelastingdruk
heeft via dit mechanisme op de meeste variabelen exalct hetzelfde effekt als
een stijging van het indirekte belastingtarief, mits natuurlijk beide impulsen
initieel een even grote lastenverzwaring impliceren in procentpunten van het
reëel-beschikbare inkomen van de gezinnen. Gaan we bijvoorbeeld uit van
een initiële koopkrachtdaling van lqo, dan kan dit blijkens de relaties (6-20)
en (6-22) tot stand worden gebracht door middel van t~ -( 1-tl)~tt dan wel
door middel van tp - (1 f ty)~tp. In het laatste geval neemt, bij een gegeven
nominaal-beschikbaar inkomen, de konsumptieprijs toe, terwijl in het eerste
geval, bij een gegeven konsumptieprijs, het nominaal-beschikbare inkomen
vermindert.

Via het direkte koopkrachteffekt hebben de beide vormen van lastenver-
zwaring, zoals gezegd, op hoofdpunten dezelfde invlced op het ekonomische
proces. Enkele meer ondergeschikte verschillen zijn er echter wel. We ncem-
den reeds de uiteenlopende uitwerking op de konsumptieprijs en het nomi-
naal-beschikbare inkomen, hetgeen voor de hand ligt. Verdere gevolgen heeft
dit echter niet, zij het dat de nominale uitgaven van de overheid - die zelf
ook indirekte belasting betaalt - in het geval van een indirekte belasting-
tariefstijging ten gevolge van het gencemde verschil in de konsumptieprijs-
stijging hoger zullen uitvallen dan in het geval van een direkte drukstijging.
Daar staan echter tevens relatief hoge belastingopbrengsten tegenover omdat
de overheid de indirekte belasting zelf ook weer inkasseert. Het financierings-
saldo van de overheid zal onder beide omstandigheden dan ook in dezelfde
mate muteren. De bovenstaande verschillen hebben al met al geen enkele
reële betekenis voor het ekonomische proces.
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Een tweede rechtstreekse invlced van een direkte dan wel een indirekte ta-
riefstijging op de ekonomische ontwikkeling loopt via een eventuele gedeelte-
lijke afwenteling van het gencemde koopkrachtverlies door de loontrekkers op
de winstgerechtigden. Indien een afname van het reëel-beschikbare inkomen
van de gezinnen ten gevolge van een indirekte drukstijging niet in dezelfde
mate kan worden afgewenteld als een even grote koopkrachtdaling die wordt
veroorzaakt door een toename van de direkte belastingdruk (etD ~ et~ ), zal
uiteraard uit dien hoofde een verschil in uitwerking ontstaan tussen de on-
derscheiden vormen van lastenverzwaring. Hierover komen we later in deze
subparagraaf nog te spreken.

Vooruitlopend op paragraaf 6.3 en tevens terugblikkend op paragraaf 4.3,
kan bovendien gesteld worden dat een verschil in ekonomische uitwerking
van de beide vormen van lastenverzwaring zal kunnen ontstaan indien re-
kening wordt gehouden met het bestaan van een zwarte sektor. Zo hebben
deze twee vormen van lastenverzwaring uiteenlopende invlceden op de gang
van zaken in de zwarte sektor zelf. Onder sommige omstandigheden zal dit
vervolgens wèl en onder weer andere omstandigheden zal dit niet doorwerken
in uiteenlopende effekten op de formele ekonomie. Met deze laatste opmer-
king verwijzen we terug naar de analyse die we in het voorgaande hoofdstuk
hebben uitgevcerd. Op die plaats hebben we het vermoeden uitgesproken
dat de bedcelde invlced van de zwarte sektor op de formele gang van zaken
in het algemeen zeer gering zal zijn. In het model van paragraaf 6.3.1 is
onder meer sprake van een zeker effekt omdat de overheid geld aan de zwar-
te sektor onttrekt via haar fraudebeleid. Er van uitgaande dat dit bedrag,
mede ten gevolge van de kleine pakkans, naar verhouding van zeer beperkte
omvang is, zal het bedoelde effekt echter niet substantieel zijn. Een zekere
invlced mag verder nog verwacht worden uit te gaan van mutaties in het
formele arbeidsaanbod ten gevolge van ontwikkelingen in de zwarte sektor.
Omdat echter het Phillipsmechanisme in onze analyse - in globale over-
eenstemming met de huidige praktijk - is uitgeschakeld, zal ook dit effekt
waarschijnlijk van beperkte omvang zijn.

Dit alles gezegd zijnde, zullen we op deze plaats - voor zowel het vraag-
als het aanbodmodel - de direkte en de indirekte tariefverhoging door mid-
del van één en hetzelfde spoorbcekje illustreren, er vooralsnog van uitgaande
dat sprake is van een gelijke mate van afwenteling van beide vormen van
lastenverzwaring (et~ - Et~ ). Dit vergemakkelijkt de presentatie van de re-
sultaten. We veronderstellen ofwel dat geen sprake is van enige afwenteling
dan wel dat lastenverzwaringen in het algemeen - dus los van de vraag of
deze via een direkte of een indirekte tariefverhoging tot stand komen - voor
een gedeelte worden afgewenteld. Over de aktualiteit van aannamen op dit
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gebied kunnen vanuit de theorie natuurlijk geen uitspraken worden gedaan.
Empirisch gezien lijkt evenwel de afwenteling van direkte tariefstijgingen
meer voor de hand te liggen dan de afwenteling van een koopkrachtverlies
uit hoofde van een stijging van de indirekte lastendruk. Indien men dit realis-
tisch acht, kan men uiteraard op éen beleid van indirekte lastenverzwaring op
voorhand alleen de spoorboekjes waarin wordt geabstraheerd van afwente-
ling van toepassing verklaren en de gevolgen van een direkte tariefverhoging
aflezen uit de spoorboekjes inklusief de effekten van afwenteling.

In tabel 6-2 treft men voor een aantal relevante variabelen de gevolgen
van een lastenverzwaring voor de gezinnen aan. Deze resultaten, die zijn af-
gerond op 0.05, hebben betrekking op de korte, de middellange en de lange
termijn (de kolommen k, m en 1). De korte termijn is daarbij modelmatig
gedefinieerd als de eerste periode, dat wil zeggen het tijdsbestek waarin de
kapitaalgcederenvoorraad nog niet heeft kunnen reageren op de gewijzigde
omstandigheden. Onder de middellange termijn verstaan we vervolgens pe-
riode 5. De lange termijn ten slotte wordt gekenmerkt door het feit dat de
kapitaalgcederenvoorraad zich volledig heeft aangepast aan de nieuwe situa-
tie. Gegeven het stabiele karakter van het model, zijn op dat moment alle
jaareffekten weer gelijk aan nul, zodat sprake is van een konstant gekumu-
leerd effekt op alle variabelen. We wijzen in dit verband op het feit dat deze
definitie van de lange termijn afwijkt van hetgeen we in hoofdstuk 3 van
deze studie onder dit begrip hebben verstaan. Op die plaats analyseerden
we de lange termijn-ontwikkeling van de ekonomie in een grceitheoretisch
kader, waarbij uiteraard een grote rol werd tcebedeeld aan de werking van
het marktmechanisme. Alle relevante markten werden dan ook geacht in
voortdurend evenwicht te verkeren. Inderdaad lijkt een almaar voortdu-
rende situatie van onevenwichtigheid niet voor de hand te liggen. Het in
dit hoofdstuk gepresenteerde model refereert echter aan de dagelijkse prak-
tijk, waarin we - met name op de arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld op
de lopende rekening van de betalingsbalans - wel degelijk vrij persistente
onevenwichtigheden kunnen waarnemen. Het begrip `lange termijn' krijgt
hierdoor natuurlijk wel een wat andere inhoud.

Dan gaan we nu over tot de bespreking van de resultaten. Stel in eerste
instantie dat sprake is van een vraagmodel zonder afwenteling. De overheid
legt de gezinnen een lastenverzwaring van lqo van hun reëel-beschikbare in-
komen op. Het resulterende koopkrachtverlies leidt uiteraard in de eerste
plaats tot een afname van de konsumptieve vraag. De daarmee gepaard
gaande produktiedaling zorgt voor een afbraak van de winsten, hetgeen de
investeringsbedrijvigheid negatief beïnvloedt. Dit versterkt de neerwaartse



Model zonder zwarte sektor

Tabel 6-2: Model zonder zwarte sektor:
een stijging van de belastingdruk voor de gezinnen met 1~

van hun beschikbare inkomen ( t~ - 1.5 dan wel tp - 6).

181

Vraagmodel Aanbodmodel

-Zonder Met Zonder Met ~

afwenteling afwenteling afwenteling afwentelieag

k m I k m 1 k m t k m l I

y~ -0.10 -0.20 -0.55 -0.20 -0.40 - 1.00 -0.15 -0.30 -0.55 -0.25 -0.45 -0.80 ~
y -0.45 -0.45 -0.55 -0.45 -0.50 -0.65 -0.15 -0.30 -0.55 -0.25 -0.45 -0.80
l -0.65 -0.60 -0.55 -0.70 -0.65 -0.50 -0.20 -0.35 -0.55 -0.35 -0.50 -0.80
p n„ 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.40 0.15 0.25 0.45 0.30 0.40 0.65

c -0.85 -0.90 -1.05 -0.60 -0.65 -1.00 -0.95 -1.00 -1.05 -0.65 -0.70 -0.80
i -0.35 -0.40 -0.55 -0.65 -0.70 - 1.00 -0.60 -0.60 -0.55 -0.85 -0.80 -0.75
Sg 0.20 0.20 0.25 0.15 0.15 0.25 0.45 0.35 0.25 0.30 0.20 0.10

S6 0.20 0.25 0.25 0.10 0.15 0.25 0.40 0.35 0.25 0.30 0.20 0.10

p~ 0.20 0.15 0.00 0.60 0.50 0.20 -0.35 -0.20 0.00 0.15 0.35 0.65

wy -0.80 -0.85 -1.00 -0.50 -0.60 -0.90 -0.95 -0.95 -1.00 -0.65 -0.65 -0.75
pp 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 -0.40 -0.25 0.00 -0.20 0.00 0.35

w~ 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.00 0.35 0.25 0.05

produktietendens. Daarbij nemen de investeringen, zoals men ziet, in het
begin minder af dan de totale produktie van de bedrijven. Dit hangt samen
met de ontwikkeling van de beschikbare bruto winstsom. Bij een konstante
produktie- en afzetprijs en een gelijkblijvende arbeidsinkomensquote, waarop
aanstonds zal worden teruggekomen, vertoont de primaire bruto winstsom
hetzelfde verloop als de produktie. De daling in het overeenkomstige be-
schikbare bedrag is op korte en middellange termijn echter relatief beperkt
doordat de afschrijvingen - waarover geen winstbelasting verschuldigd is -
in eerste instantie in zeer geringe mate afnemen. Deze zijn immers gekoppeld
aan de omvang van de kapitaalgcederenvoorraad, welke de neerwaartse ont-
wikkeling van de investeringen pas na verloop van tijd ten volle weerspiegelt.
Op korte en middellange termijn daalt hierdoor endogeen de lastendruk op
het bruto winstinkomen.

De produktiekapaciteit wordt uiteraard eveneens negatief beïnvloed. In
het begin is deze kapaciteitsvermindering nog relatief gering. Op korte en
middella.nge termijn is hieraan namelijk vooral een zekere toename van de
reële loonkosten voor de bedrijven debet - welke later aan de orde komt -
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terwijl op de wat langere termijn ook het kapaciteitseffekt van de vermin-
derde investeringsaktiviteit in tcenemende mate een rol speelt, waardoor de
aanbodzijde van de ekonomie pas echt gced in de verdrukking komt. Daarbij
lopen de reële loonkosten na een aanvankelijk forse toename overigens lang-
zaam maar zeker terug naar hun uitgangsniveau. Het efiekt van de bedoelde
ontwikkeling op de produktiekapaciteit wordt, zo laat tabel 6-2 zien, echter
meer dan gekompenseerd door de gencemde afbraak van de kapitaalgcede-
renvoorraad: de kapaciteit loopt steeds verder terug. Men ziet dan ook dat
de bezettingsgraad op korte en middellange termijn afneemt ten gevolge van
het in eerste instantie overheersende bestedingsefFekt van de lastenverzwa-
ring, terwijl het kapaciteitseffekt zich na enige tijd meer en meer dcet gelden,
waardoor de bezettingsgraad net zo lang aantrekt totdat het uitgangsniveau
weer bereikt is. Op lange termijn is dus geen sprake van een bezettings-
graadmutatie. Derhalve zijn de uiteindelijke resultaten van het onderhavige
beleid die optreden in het vraagmodel exklusief afwenteling exakt gelijk aan
de effekten die het aanbodmodel onder gelijke omstandigheden - in ca.su
bij afwezigheid van afwenteling - oplevert.

Hce is dit te verklaren? Aan de ene kant is het zo dat op lange termijn
de investeringen evenveel afnemen als de produktie van de bedrijven. De
investeringen worden immers bepaald door de reëel-beschikbare bruto win-
sten. Deze dalen op lange termijn even hard als de produktie, gegeven het
nog te bespreken verloop van de prijzen en arbeidsinkomensquote en gegeven
het feit dat de afschrijvingen op den duur de terugloop van de investeringen,
zoals deze tot uitdrukking komt in de uiteindelijke a.fkalving van de kapitaal-
gcederenvoorraad, volledig weerspiegelen. Aan de andere kant kan gesteld
worden dat, gegeven het feit dat op termijn de reële loonkosten niet meer
afwijken van hun uitgangsniveau, de produktiekapaciteit slechts beïnvlced
wordt door de zojuist gencemde afname van de hceveelheid kapitaalgcede-
ren, welke op zijn beurt gelijk is aan de neerwaartse investeringsmutatie.
Zowel de produktie als de kapaciteit kennen met andere woorden op lange
termijn dezelfde teruggang als de investeringen, zodat de bezettingsgraadmu-
tatie gelijk wordt aan nul. Indien dit op lange termijn ex ante reeds het geval
is, hetgeen uit de exercitie met het vraagmodel blijkt, zullen in het aanbod-
model de prijzen niet hceven te muteren om zulks ex post te bewerkstelligen,
waarmee - indien althans ook in het vraagmodel dergelijke prijsmutaties
achterwege blijven, hetgeen bij afwezigheid van afwentelingstendenties het
geval is - het verschil tussen het aanbod- en het vraagmodel op den duur
vervalt .

In het vraagmodel wordt de kostentheorie van de inflatie gehanteerd. Aan-
gezien we op deze plaats tevens uitgaan van een volledige doorberekening
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van arbeidsproduktiviteitsmutaties in de lonen, zijn de produktieprijs, de
afzetprijs in- en exklusief indirekte belastingen en de arbeidsinkomensquote
volledig onafhankelijk van de reële ekonomische gebeurtenissen. Dit volgt
rechtstreeks uit de relaties (6-18'), (6-19)-(6-21) en (6-24). Vandaar dat de
gencemde prijzen en de arbeidsinkomensquote, gegeven de afwezigheid van
afwentelingstendenties, in het geheel niet muteren. De primaire loonvoet, zo
leert tabel 6-2, stijgt daarentegen op korte en middellange termijn om op
den duur weer terug te keren naar het uitgangsniveau. Aan deze dynamiek
ligt de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit ten grondslag. Na in eerste
instantie te zijn gestegen, keert deze namelijk op den duur terug naar zijn
uitgangsniveau. Deze ontwikkeling is uiteraard op haar beurt te verklaren
uit het verloop van enerzijds de werkgelegenheid anderzijds het produktie-
volume. Op korte en middellange termijn daalt de werkgelegenheid sterker
dan de produktie van de bedrijven. Enerzijds wordt deze werkgelegenheids-
afbraak veroorzaakt door de ongunstige ontwikkeling van het aantal arbeids-
plaatsen, terwijl anderzijds de optredende onderbezetting een rol speelt. Op
de wat langere termijn zien we de produktie van de bedrijven nog wat ver-
der teruglopen, terwijl de werkgelegenheid juist iets terugwint van haar oor-
spronkelijke sterk negatieve ontwikkeling. Het aantal arbeidsplaatsen blijft
weliswaar verder afnemen, maar de bezettingsgraaddaling verdwijnt, zoals
eerder gekonstateerd, op den duur. Dit laatste effekt blijkt bepalend voor het
verloop van de werkgelegenheid. De lange termijn-werkgelegenheidsdaling is
gelijk aan de uiteindelijke afname van de produktie, zodat geen sprake meer
is van een mutatie in de arbeidsproduktiviteit. Gesteld kan dus worden dat
de ontwikkeling van zowel de arbeidsproduktiviteit als de nominale loonvcet
door verloop van de bezettingsgraad verklaard wordt. Bij konstante prijzen
bepaalt het verloop van de nominale loonvcet logischerwijze de ontwikke-
ling van de reële loonkosten. Deze stijgen derhalve op korte en middellange
termijn, maar muteren op lange termijn niet.

Van belang zijn uiteraard ook de gevolgen die het gevcerde beleid heeft
voor de overheidsfinanciën. De exogene lastenverzwaring die in de tabel
wordt verondersteld bedraagt 1QJo van het reëel-beschikbare inkomen van de
gezinnen. Aangezien dit inkomen, zoals uit tabel 6-1 kan worden afgelezen,
in de uitgangssituatie 200 bedraagt, komt het gencemde percentage overeen
met een reële lastenverzwaring van 2. Nominaal zal een dergelijke lasten-
verzwaring - gegeven de indirekte belastingdruk van 20~0 - uiteraard 2.4
dienen te bedragen. Dit impliceert een initiële drukverhoging van 0.8QI'o van
de produktie van de bedrijven. Ceteris paribus heeft dit logischerwijs een
identiek effekt op het financieringssaldo van de overheid in procentpunten
van de produktie. Men ziet echter dat de overheid met forse uitverdieneffek-
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ten te kampen heeft, want de feitelijke toename van haar financieringssaldo
bedraagt slechts een fraktie van de gencemde 0.8oI'o van de marktproduktie.
Voor het leeuwedeel wordt deze tegenvallende ontwikkeling van de overheids-
financiën veroorzaakt door de afname van de werkgelegenheid en de hiermee
gepaard gaande toename van het beroep dat werklozen dcen op een uitkering.
Naarmate de werkgelegenheidssituatie weer enigermate verbetert, kan dan
ook een geringe verdere toename van het financieringssaldo van de overheid
worden waargenomen. Het nationale spaarsaldo, zoals dat wordt weergege-
ven door de lopende rekening van de betalingsbalans, neemt simultaan toe,
hetgeen wordt veroorzaakt door een inkomensgeïnduceerde invcerdaling.

Wanneer we in het vraagmodel rekening houden met het afwentelingsme-
chanisme, betekent dit een extra stijging van de primaire loonvoet alsmede
daardoor een eenmalig-definitieve verhoging van de prijzen en de arbeidsin-
komensquote. De afbraak van het winstinkomen wordt hierdoor versterkt,
hetgeen van negatieve invlced is op de ontwikkeling van de kapitaalgcede-
renvoorraad en de produktiekapaciteit. Op lange termijn zal hierdoor de
bezettingsgraad na zijn aanvankelijke afname dan ook aantrekken ten op-
zichte van de uitgangssituatie. Deze uiteindelijke stijging van de bezettings-
graad mitigeert de werkgelegenheidsafname enigszins. Dit effekt overheerst
de invloed van de extra afname van het aantal arbeidsplaatsen.

Wanneer we kijken naar de resultaten die hetzelfde beleid van lastenver-
zwaring heeft in het aanbodmodel, vallen enkele belangrijke verschillen op.
Uiteraard is het allereerst zo dat de bezettingsgraad in een dergelijk model
niet muteert. In het vraagmodel zagen we deze in eerste instantie dalen
om op termijn, afhankelijk van de aanname ten aanzien van de afwenteling,
weer terug te keren tot zijn uitgangsniveau respektievelijk zelfs toe te nemen.
Deze gang van zaken wordt in het aanbodmodel weerspiegeld door de ontwik-
keling van de prijzen. Omdat in het begin het negatieve bestedingseffekt van
de lastenverzwaring het effekt op de kapaciteit dreigt te overheersen, met als
gevolg een onderbezettingstendentie, zullen de prijzen aanva.nkelijk dienen
af te nemen om de bezettingsgraad op zijn initiële niveau te houden. Op den
duur dcet het neerwaartse kapaciteitseffekt van de inzakkende investerings-
aktiviteit zich echter meer en meer gelden. Indien wordt geabstraheerd van
het afwentelingsproces zou, zoals we zojuist zagen, op lange termijn ook in
het vraagmodel de bezettingsgraad zijn uitgangsniveau weer innemen, zodat
in het aanbodmodel de prijzen onder de bedoelde omstandigheden na ver-
loop van tijd niet meer van hun uitgangsniveau hceven af te wijken. In het
geval dat de loontrekkers echter worden geacht er wel degelijk in te slagen
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de winstgerechtigden ten dele te laten opdraaien voor de lastenverzwaring
waarmee zij gekonfronteerd worden, dreigt op lange termijn een situatie van
overbezetting te ontstaan. De prijzen dienen in een dergelijke situatie voor
een zekere rantscenering van de vraag te zorgen.

In het vraagmodel hangt, zo is hierboven uiteengezet, de ontwikkeling
van de werkgelegenheid, de arbeidsproduktiviteit en de nominale loonvcet
samen met het verloop van de bezettingsgraad. Doordat deze eerst daalt en
later zijn oude niveau terugvindt dan wel hier zelfs doorheen schiet, trekt de
werkgelegenheid, na aanvankelijk sterk te zijn ingezakt, op den duur weer
wat aan. Dit werkt door in de arbeidsproduktiviteit. Deze neemt in het
begin toe, maar is konstant respektievelijk daalt op termijn, afhankelijk van
de mate van afwenteling. Deze ontwikkeling is op haar beurt weer van belang
voor de nominale loonvoet, welke op korte termijn stijgt om langzaam maar
zeker enigszins terug te zakken, bij afwezigheid van afwenteling zelfs naar
het uitgangsniveau.

In het aanbodmodel daarentegen, waar geen sprake is van bezettingsgraad-
mutaties, is het verloop van de drie gencemde grootheden geheel anders. De
werkgelegenheid wordt in dit model volledig bepaald door de ontwikkeling
van het aantal arbeidsplaatsen. Dit neemt langzaam maar zeker af omdat
het enige tijd kost voordat de kapitaalgcederenvoorraad het ongunstige ver-
loop van de investeringsbedrijvigheid volledig weerspiegelt. Op korte termijn
neemt het aantal arbeidsplaatsen slechts af ten gevolge van de optredende
loonkostenstijging. Indien sprake is van afwenteling van de extra lastendruk
door de loontrekkers op de winstgerechtigden, is deze mutatie uiteraard wat
forser dan wanneer dit proces niet optreedt. De stijging van de loonkos-
ten werkt daarbij veel sterker door in het aantal arbeidsplaatsen dan in de
produktiekapaciteit, zodat op korte termijn de arbeidsproduktiviteit stijgt.
Op den duur ebt dit effekt evenwel weg, doordat de reële loonkosten en de
arbeidsinkomensquote langzaam maar zeker teruglopen. Indien geen sprake
is van afwenteling worden daarbij weer de uitgangsniveaus aangenomen. Op
termijn daalt het aantal arbeidsplaatsen casu quo de werkgelegenheid dan
ook nog uitsluitend dan wel vrijwel uitsluitend ten gevolge van de aflcalving
van de kapitaalgcederenvoorraad. De werkgelegenheidsafname en de pro-
duktie-achteruitgang dcen dan niet of nauwelijks meer voor elkaar onder,
zodat de arbeidsproduktiviteit weer is aangeland op zijn oude niveau.

De in tabel 6.2 vermelde ontwikkeling van de loonvcet naar zijn lange
termijn-waarde is dan ook uitsluitend te wijten aan de gencemde prijsont-
wikkeling, die het effekt van de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling meer dan
kompenseert. Daarbij kan worden opgemerkt dat bij afwezigheid van afwen-
teling de loonvcet dan ook in de eerste periode, evenals de prijzen die de
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gencemde onderbezettingsneiging mceten afwenden, een afname vertoont.
Vervolgens wordt deze daling kleiner en kleiner om op een gegeven moment
geheel te verdwijnen. Indien echter sprake is van een zekere afwenteling van
de lastenverzwaring op de winstgerechtigden, speelt deze ontwikkeling van
de loonvcet zich op een wat hoger niveau af. In eerste instantie is - maar
dit is natuurlijk afhankelijk van de exakte waarde van de afwentelingskoëf-
ficiënten et~ en eiD - niet eens sprake van een daling van de loonvoet, doch
kan reeds een stijging worden waargenomen. Vervolgens neemt de loonvcet
almaar verder toe totdat de lange termijn-waarde is bereikt.

Het verloop van de overheidsfinanciën wordt in het vraagmodel, zo hebben
we gesteld, voornamelijk bepaald door de verslechterende arbeidsmarktsi-
tuatie waarmee een lastenverzwaring voor de gezinnen gepaard gaat. In het
bedoelde model is sprake van een in eerste instantie fors teruglopende werk-
gelegenheid, die op den duur weer wat terugkrabbelt. In het aanbodmodel,
zo zagen we zojuist, daalt de werkgelegenheid in eerste instantie minder dan
op lange termijn het geval is. Derhalve vertoont in dit model ook het finan-
cieringssaldo van de overheid een ander beeld dan in het vraagmodel. Het
uitverdieneffekt is in eerste instantie wat geringer, maar wordt allengs ster-
ker. Indien sprake is van afwenteling, is het lange termijn-uitverdieneffekt in
het aanbodmodel zelfs forser dan in het vraagmodel. In het algemeen geldt
dat slechts een zeer gering deel van de lastenverzwaring waarmee de overheid
de gezinnen opzadelt, uiteindelijk ten gcede zal komen aan het financierings-
saldo. Het verloop van het financieringssaldo van de overheid gaat evenals
in het vraagmodel gepaard met een overeenkomstige ontwikkeling van het
saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Hiermee zijn de belangrijkste gevolgen van een lastenverzwaring voor de
gezinnen geschetst, zoals die onder de verschillende omstandigheden optre-
den. We kunnen op deze plaats konkluderen dat deze op verschillende pun-
ten sterk afhankelijk zijn van het aktuele prijsvormingsregime op de gcede-
renmarkt alsmede van de mate waarin de loontrekkers lastenverzwaringen
kunnen afwentelen op de winstgerechtigden. Ondanks alle verschillen, kan
evenwel ook gekonstateerd worden dat het globale beeld dat, zeker voor de
wat langere termijn, onder de verschillende omstandigheden naar voren komt
steeds hetzelfde is. In alle gevallen zien we van het veronderstelde beleid een
negatief effekt uitgaan op de produktie, de werkgelegenheid, de konsumptie,
etcetera. Mede uit hoofde van deze kwalitatieve overeenkomsten zullen we
in de volgende paragraaf de hierboven ontstane kasuïstiek in principe weer
loslaten. Daarbij kiezen we in deze studie voor het aanbodmodel met een
gedeeltelijke afwenteling van direkte lastenverzwaringen en geen afwenteling
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van indirekte tariefverhogingen. Wat deze afwentelingsaannamen betreft
kan, zoals eerder gebeurde, verwezen worden naar de gangbare empirische
inzichten ter zake. Voor de keuze van het aanbodmodel kunnen we een
drietal argumenten aanvceren. In de eerste plaats is het aanbodmodel naar
onze smaak meer fundamenteel van aard dan het vraagmodel. Uiteraard
kan niet ontkend worden dat in sommige situaties de neerwaartse druk op
de bezettingsgraad van de produktiekapaciteit - ten gevolge van een opeen-
volging van restriktieve ontwikkelingen - dusdanig groot kan worden dat de
prijsvorming niet meer geacht mag worden in staat te zijn evenwicht op de
gcederenmarkt te bewerkstelligen. Ons vertrouwen in het marktmechanisme
is echter - althans met betrekking tot de gcederenmarkt - nog wel zó groot
dat we het niet realistisch achten dat een dergelijke situatie zich over een al
te lange periode zal uitstrekken. Ten tweede wijzen we nogmaals op het feit
dat we uitgaan van een min of ineer evenwichtig basisjaar. In die uitgangssi-
tuatie wordt de bezetting van de rendabele kapaciteit verondersteld volledig
- of zo men wil: normaal - te zijn. Op grond hiervan zouden we kunnen
stellen dat het aanbodmodel in ieder geval dient te worden gehanteerd voor
de analyse van een expansieve impuls. Aangezien uit tabel 6-2 blijkt dat
een exogene lastenverzwaring voor de gezinnen in het vraagmodel met af-
wenteling op den duur leidt tot een situatie van overbezetting, pleit ook dit,
althans in het geval van een direkte belastingverhoging, voor de keuze van
het aanbodregime. Indien geen sprake is van afwenteling, zoals bijvoorbeeld
in het geval van een indirekte belastingdrukstijging, geven het vraag- en het
aanbodmodel op termijn dezelfde uitkomsten. Tot slot kan steeds duidelijker
gekonstateerd worden dat voor het einde van de jaren '80 en het begin van
de jaren '90, met een op volle tceren draaiende ekonomie, een aanbodregime
het meest relevant lijkt. Hantering van het aanbodmodel geeft de analyse
derhalve een wat grotere aktualiteitswaarde dan het vraagmodel haar kan
bieden.

6.3 Een model met zwarte sektor
6.3.1 Inleiding

Het aanbodmodel dat we in de vorige paragraaf hebben ontwikkeld en
aan de hand waarvan we de gevolgen van een direkte dan wel een indirekte
lastenverzwaring voor de gezinnen hebben besproken, zal in subparagraaf
6.3.2 worden uitgebreid met een zwarte sektor. Daarbij maken we gebruik
van de mikro-ekonomische analyse waaraan het tweede hoofdstuk van deze
studie is gewijd. In subparagraaf 6.3.3 zal vervolgens aan de hand van het
cijfermatig gespecificeerde model aandacht worden besteed aan enerzijds de
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invlced die van een direkte en een indirekte lastenverzwaring respektievelijk
een aanscherping van het fraudebeleid uitgaat op de zwarte sektor en an-
derzijds de gevolgen die het bestaan van de zwarte sektor onder dergelijke
omstandigheden heeft voor de formele gang van zaken.

6.3.2 Het model
Het afzonderlijke model voor de formele ekonomie kent een dertigtal rela-

ties. Sommige van deze relaties zullen mceten worden aangepast ten einde
expliciet rekening te kunnen houden met het bestaan van een zwarte sektor.
Daarenboven dient uiteraard een aantal additionele vergelijkingen te worden
geïntroduceerd. Het volledige model zal aldus uitkomen op 45 relaties. Alvo-
rens hier verder op in te gaan, zullen we nu eerst opnieuw aandacht besteden
aan de uitgangssituatie, zoals deze onder meer tot uitdrukking komt in de
nationale boekhouding. De uitgangssituatie komt op hoofdpunten overeen
met hetgeen in paragraaf 6.2.2 is verondersteld. De introduktie van de zwar-
te sektor gaat op enkele punten evenwel met noodzakelijke aanpassingen
gepaard. Tabel 6-3 geeft het nieuwe rekeningenstelsel weer.

Om te beginnen maken we enkele algemene opmerkingen over de zwarte
sektor in de uitgangssituatie. Ten eerste wordt wederom verondersteld dat
in deze sektor slechts konsumptiegcederen worden voortgebracht. Dit is on-
zes inziens geen grote abstraktie. Zo lijkt het voor de hand te liggen dat de
geografische ruimte waarbinnen zwartwerkers funktioneren beperkt is, zodat
van de uitvoer van zwarte produkten zonder veel bezwaar kan worden afge-
zien. Aan de kollektieve sektor kan uiteraard redelijkerwijze niet geleverd
worden omdat men de in de zwarte sektor plaatsvindende aktiviteiten juist
voor de autoriteiten verborgen wenst te houden. Tot slot worden formele
bedrijven ex definitione geacht af te zien van aankopen in de zwarte sektor.
Bedrijven die zwarte inputs ontvangen worden in deze studie immers niet
tot de formele sektor gerekend. In de tweede plaats wijzen we nogmaals op
de veronderstelling dat de zwarte sektor gebruik maakt van een vrij forse
stroom formele leveringen. Eén van de redenen hiervoor is dat zwartwerkers
bepaalde aktiviteiten veelal slechts dàn zelf ter hand zouden kunnen nemen
indien omvangrijke investeringen gepleegd zouden worden. Omdat de be-
reidheid hiertce begrijpelijkerwijze meestal afwezig zal zijn - en we daarom
abstraheren van investeringen door zwartwerkers in duurzame produktiemid-
delen - zal men meer dan eens bij de formele sektor mceten aankloppen
voor tceleveringen. Wel gaan we er daarbij overigens weer van uit dat tussen
de eigen inspanningen van zwartwerkers en de leveringen vanuit de formele
sektor bepaalde technische substitutiemogelijkheden bestaan. Wellicht ten
overvlcede kan hierbij nog worden opgemerkt dat onderlinge leveringen bin-
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Tabel 6-3: Model met zwarte sektor:
nationale bcekhouding in de uitgangssituatie.

Formele bedrijven

Loonsom 200.00
Netto winstsom 70.00
Afschrijvingen 30.00

Konsumptiet 194.5~
Onderlinge leveringent 5.00
Materiële overheidsbestedingent 40.4~
Bruto investeringen 60.00

Produktie 300.00
Invcer 150.00

450.00

Binnenlandse afzet 300.00
Uitvcer 150.00

Afzet 450.00

Gezinnen

Formele konsumptiet 233.4~
Zwarte konsumptie 24.00
Loonbelasting 160.00
Opbrengst fraudebeleid 0.5~

418.00

Loonsom formele bedrijven 200.00
Loonsom kollektieve sektor 40.00
Uitkeringssom 160.00
Zwart inkomen 18.00

418.00

Winstgerechtigden

Bruto investeringen 60.00
Winstbelasting 28.00
Spaarsaldo 12.00

100.00

Netto winstsom 70.00
Afschrijvingen 30.00

100.00

Kollektieve sektor

Materiële bestedingent 48.5~
Loonsom 40.00
Uitkeringssom 160.00
Spaarsaldo -12.00

236.5~

Loonbelasting 160.00
Winstbelasting 28.00
Indirekte belasting 48.00
Opbrengst fraudebeleid 0.5~

236.5~

Zwarte sektor

Inkomen 18.00
Onderlinge leveringent 6.00

24.00

Konsumptie 24.00

24.00

t Tegen faktorkosten.
t Tegen marktprijzen.
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nen de zwarte sektor bij aggregatie tegen elkaar wegvallen, zodat we hieraan
geen aandacht besteden. Hetzelfde kan uiteraard gesteld worden ten aanzien
van de onderlinge leveringenstroom tussen formele bedrijven. Tot slot is van
belang dat we aannemen dat in het uitgangsjaar geen sprake is van werkloze
zwartwerkers. Dit lijkt, gezien het min of ineer evenwichtige karakter van de
gekozen uitgangssituatie, voor de hand te liggen.

We zullen tabel 6-3 nog op enkele specifieke punten toelichten. Daarbij
besteden we vooral aandacht aan de veranderingen ten opzichte van tabel
6-1. Zo kan worden opgemerkt dat in het model met zwarte sektor, naast de
formele partikuliere konsumptie en de kollektieve konsumptie, ook de inter-
mediaire leveringen van de formele aan de zwarte sektor onder het indirekte
belastingtarief vallen. Op de rekening van de formele bedrijven zijn deze
leveringen tegen faktorkosten opgenomen, terwijl ze op de rekening van de
zwarte sektor tegen marktprijzen gewaardeerd zijn.

Men ziet echter tevens dat de opbrengsten die de overheid verkrijgt via
haar indirekte belastinghefiing precies even hoog zijn als voorheen. Hieraan
ligt uiteraard ten grondslag dat de som van de formele konsumptie, de onder-
linge leveringen en de materiële overheidsbestedingen in tabel6-3 even groot
is als de som van de formele konsumptie en de materiële overheidsbestedin-
gen in tabel 6-1. Dit verband tussen de twee onderscheiden uitgangssituaties
dient de konsistentie van de twee modellen. Achter het gencemde verband
gaat een tweetal aannamen schuil. Enerzijds is verondersteld dat de som
van de formele partikuliere konsumptie en de onderlinge leveringen gelijk is
aan het beschikbare formele inkomen van de gezinnen minus de opbrengst
van het fraudebeleid van de overheid. Anderzijds wordt de overheid geacht
de opbrengsten uit haar fraudebeleid in de uitgangssituatie uit te geven aan
extra materiële bestedingen. In paragraaf 5.2.4 hebben we gesteld dat on-
der dergelijke omstandigheden de zwarte sektor via de gcederenmarkt geen
enkele invlced uitcefent op de formele gang van zaken. Er is dan weliswaar
sprake van een lek in de zwarte sektor ten gevolge van het fraudebeleid,
maar de overheid pompt het desbetreffende bedrag weer terug, zodat de ef-
fektieve vraag in de formele sektor onafhankelijk is van de omvang van de
zwarte sektor. Dit bevordert, zoals aangegeven, de konsistentie van het mo-
del inklusief de zwarte sektor met het afzonderlijke model voor de formele
ekonomie. De uitkomsten die de twee modellen genereren worden hierdoor
onderling vergelijkbaar.

De zwarte afzetprijs is op 1 gesteld. Het sektorale prijsverschil wordt dus
verondersteld in de uitgangssituatie 16.~~o va.n de formele konsumptieprijs te
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bedragen. De primaire zwarte loonvoet is gelijk aan 0.75, terwijl hetzelfde
geldt voor de zwarte produktieprijs. De gemiddelde beschikbare loonvcet
in de zwarte sektor komt hierdoor uit op 0.72~. Uit de tabel kan namelijk
worden afgeleid dat het totaal van navorderingen van ontdoken belastingbe-
dragen, terugvorderingen van ten onrechte verstrekte uitkeringen en boetes
2.~d~~~o van het zwart verdiende inkomen beloopt. Het zwarte arbeidsvolu-
me is in de uitgangssituatie gelijk aan 24, waarvan 23 wordt ingenomen door
mensen met een formele baan. De zwarte werkgelegenheid bedraagt aldus
10~o van de werkgelegenheid in de formele ekonomie.

Zoals eerder gemeld, maken we in de onderhavige paragraaf gebruik van
de mikro-analyse van hoofdstuk 2. Men kan verifiëren dat de besproken
nationale boekhouding konsistent is met de gevallen 1 en 2 van de in dat
hoofdstuk gepresenteerde tabellen 2-1 en 2-3 alsmede met de gevallen 1,
2 en 3 van tabel 2-2. Bij de numerieke specifikatie van de verschillende
modelrelaties met betrekking tot de zwarte sektor gaan we in principe uit
van het eerste cijfervoorbeeld in elk van deze tabellen. Bij de presentatie
van de modelresultaten zal echter, bij wijze van onzekerheidsanalyse, tevens
worden nagegaan waartoe de aanname van alternatieve waarden voor enkele
elasticiteiten leidt, daarbij puttend uit de overige informatie die de bedoelde
tabellen bieden.

Het model uit de vorige paragraaf bestaat uit 30 relaties. Een aantal
daarvan mcet worden aangepast indien we de zwarte sektor in het model
willen opnemen; weer andere blijven ongewijzigd. Dit laatste geldt bijvoor-
beeld voor de vergelijkingen (6-1)-(6-6). Relatie (6-7) kan daarentegen niet
worden gehandhaafd. Daarvoor in de plaats komt:

(6-7~) ~a - e1 (wb - w6: )~

waarin wbs de reëel-beschikbare zwarte loonontwikkeling voorstelt, zoals de-
ze geldt voor formeel werkende subjekten. Deze relatie kan worden afgeleid
uit de vergelijkingen (2-1) en (2-4), mits een aantal veronderstellingen ge-
maakt wordt. In de eerste plaats wordt aangenomen dat sprake is van een
flexibele formele arbeidstijd. Ten tweede is de omvang van de beroepsbe-
volking ook in dit model weer konstant ten opzichte van het onderliggende
basispad. En tot slot is in de uitgangssituatie, zoals gezegd, geen sprake van
zwarte werkloosheid. Bij de modelberekeningen nemen we aan dat 91 - 0.14,
konform het eerste geval in tabel 2-1.

De relaties (6-8)-(6-10) blijven ongewijzigd. Het totale reëel-beschikbare
inkomen van de gezinnen, dat door vergelijking (6-11) wordt beschreven,
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dient echter te worden uitgebreid met het reëel-beschikbare zwarte inkomen:

(6-11') ~J6 - ewb P~ na yae rtu -~ (1 - eZ wb` ) w6 f eZ wb' (2: -1- wb, ).
ye ye ye ye

Het verloop van de zwarte werkgelegenheid respektievelijk de gemiddelde
reëel-beschikbare zwarte loonvoet wordt weergegeven door eZ en wbs . In
de uitgangssituatie geldt e wb - 120, n„ y,,, - 4.8, êz wb~ - 17.4~ en y6 -
257.4~.

Relatie (6-12) wordt vervangen door het volgende verband:

(6-12') J-yccfyoo~-yiz-~'ym(b-m).

In deze relatie stelt o de mutatie in de formele leveringen aan de zwarte sektor
voor. Het initiële aandeel van deze intermediaire leveringen in de produktie
van de marktsektor wordt weerspiegeld door de koëfficiënt yo. Uit tabel 6-3
kan worden afgelezen dat y~ ~, 0.65, ryo - 0.01~, ry; - 0.2 en ry,,, - 0.5.

Vergelijking (6-13) dient, nu de subjekten zowel formele als zwarte kon-
sumptiegoederen kunnen aanschaffen, uiteraard te worden vervangen. Kon-
form relatie (2-14), hanteren we in het onderhavige model het volgende ver-
band:

(6-13') c - y6 - ~P (1 - A~) (P - Pz).

Daarbij geeft pz de zwarte afzetprijsontwikkeling weer. Verder weerspiegelen
cp en Q' achtereenvolgens de substitutie-elasticiteit tussen de beide konsump-
tiekategorieën en het initiële aandeel van formele produkten in het totale
konsumptiepakket. We gaan op deze plaats uit van cp - 0.50 en Q' .:~ 0.91.
Beide aannamen komen overeen met geval 1 in tabel 2-2. De waarde van ~3'
kan tevens worden afgeleid uit tabel 6-3.

De vergelijkingen (6-14)-(6-21) blijven ongewijzigd. Dat geldt niet voor
relatie (6-22). De inkomensvceten van de gezinnen mceten in dit model
immers gedefleerd worden met de prijs van het totale konsumptiepakket
(p„), dat bestaat uit zowel formele als zwarte konsumptiegcederen:

(6-22') we - P[ - pv - t~ tt.1 - t~

De relaties (6-23) en (6-24) blijven ook in dit model van kracht.
De inkomsten van de overheid omvatten in dit model tevens het - zeer

geringe - bedrag dat de overheid van zwartwerkers ontvangt uit hoofde van
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haar fraudebeleid (Tz). Derhalve wordt vergelijking (6-25) vervangen door
het volgende verband:

(6-25') T-TtTifTrTrfTpTpfTzTz.
T T T T

Uit de nationale boekhouding kan worden afgelezen dat in het basisjaar geldt
dat Tt - 160, T,. - 28, TP - 48 en Tz - 0.5~, zodat T - 236.5~.

De vergelijkingen (6-26) en (6-27) hceven niet te worden gewijzigd. Dit

geldt daarentegen wel voor relatie (6-28). Deze wordt vervangen door:

(6-28') Tp - c PP tP c ,f oPP tP 0~ pp f tp,
Tp Ty

omdat nu ook de onderlinge leveringen een rol spelen bij de bepaling van
de indirekte belastingopbrengsten. In de uitgangssituatie geldt dat c pp ty -
38.9~ en ópP tp - 1. '

De vergelijkingen (6-29) en (6-30) hceven niet wezenlijk te worden aan-
gepast, maar de numerieke invulling wijkt wel af van hetgeen in de vorige
paragraaf is vermeld. Uit tabel 6-3 blijkt namelijk dat g p - 48.5~, n,~ y„ - 8,
U - 248.5~ en, zoals zojuist vermeld, T- 236.5~.

Tot zover de veranderingen in de relaties uit de vorige paragraaf die nodig
zijn nu in het model rekening wordt gehouden met het bestaan van een
zwarte sektor. Zoals eerder aangegeven, voegen we hieraan bovendien nog
eens 15 relaties tce. Aansluitend op de voorgaande relaties met betrekking
tot de belastingontvangsten, gaan we allereerst in op de opbrengsten uit het
fraudebeleid. Uitgangspunt daarbij is het volgende verband:

Tz - ~s (Pls - t06~ pv).

Hierin stellen PZ, pt, en wb~ p„ achtereenvolgens de zwarte werkgelegenheid,
de nominale primaire loonvcet in de zwarte sektor en de gemiddelde nomi-
naal-beschikbare zwarte loonvcet weer. In gekumuleerde extra grceivceten
kan vervolgens worden gesteld dat:

(6-31) T: - ~: f pt~ ~ ~bs 9v ~Ptz - (w6~ } P„ )] .
Pt, - wbs pv

In de uitgangssituatie gaan we uit van wb: p„ - 0.727 en pt, - 0.75.
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Het arbeidsaanbod in de zwarte sektor wordt - in het geval van een flexi-
bele formele arbeidstijd - beschreven door de relaties (2-2), (2-3) en (2-5),
waarbij de totale beroepsbevolking wederom wordt verondersteld zich trend-
matig te ontwikkelen en de uitkeringen worden geacht gekoppeld te zijn aan
de loonvcet in de marktsektor. We hanteren de volgende drie relaties voor
het individuele zwarte arbeidsaanbod van werkenden (~;~ ) respektievelijk
formele werklozen (~;~ ) en het totale zwarte arbeidsaanbod (e,~ ):

(6-32) ~;~ - B2 (wb~ - wb),

(6-33) Cá~ - Bg (wb~ - wb) en

,
(6-34) ~a, - 1 - ~ ttu -~ (1 - zG) ~ds f ~ ~á~.

Hierin stellen p en z~i wederom het formele werkloosheidspercentage respek-
tievelijk het aandeel van werklozen in het zwarte arbeidsaanbod voor. In de
uitgangssituatie geldt ~c - 0.04 en ~- 0.041~. Verder nemen we aan dat
82 - 2.22 en 93 - 1.83, konform cijfervoorbeeld 1 in tabel 2-1.

De zwarte werkgelegenheid wordt in het onderhavige model geacht gelijk te
zijn aan de vraag naar zwartwerkers. Op deze plaats wordt dus (vooralsnog)
afgezien van de mogelijkheid dat sprake is van een dusdanige krapte op de
zwarte arbeidsmarkt dat het aanbod van arbeid eenzijdig de werkgelegenheid
bepaalt. Meer konkreet gaan we op deze plaats uit van een uitermate flexi-
bele zwarte loonvorming, zodat de zwarte arbeidsmarkt steeds in evenwicht
is. De desbetreffende vergelijking wordt later gepresenteerd. We kunnen nu
al met al, overeenkomstig relatie (2-21), stellen dat:

(6-35) ~z - yz~

uitgaande van een trendmatig verloop van de arbeidsproduktiviteit in de
zwarte sektor. Daarbij stelt yz de zwarte produktie-ontwikkeling voor.

De onderlinge leveringen en de zwarte produktie zijn beide afhankelijk van
enerzijds het verloop van de zwarte afzet (cZ) en anderzijds de ontwikkeling
van de relevante prijsverhouding (p-py~ ). Deze prijsverhouding speelt in dit
verband een rol omdat bij de totstandkoming van de zwarte afzet een zekere
mate van substitutie mogelijk wordt geacht tussen de eigen inspanning van
zwartwerkers en het verwerken van formele toeleveringen. De relaties (2-19)
en (2-20) geven een en ander weer. De modelrelaties luiden:

(6-36) yz - c: -f- ~9 (1 - s') (p - Pv~ ) en

(6-37) o- cZ - ~9 t' (P - Py~ )-
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Daarbij representeren ~9 en s' achtereenvolgens de relevante substitutie-elas-
ticiteit en de tcegevoegde waardequote van de zwarte afzet. We gaan in het
model uit van ~9 - 0.25 en S' - 0.75. Dit laatste kan worden afgelezen uit
tabel 6-3. Beide vemnderstellingen zijn in overeenstemming met geval 1 in
tabel 2-3.

Evenals de formele konsumptie, waarvan het verloop door relatie (6-13')
wordt weergegeven, is ook de zwarte konsumptie afhankelijk van het reëel-
beschikbare inkomen van de gezinnen aan de ene kant en de prijsverhouding
tussen de beide konsumptiekategorieën aan de andere kant. Dit komt overeen
met relatie (2-15):

(6-38) cr - y6 -~ ~P Q~ (P - pz )-

Voor de zwarte afzetprijs, de prijs van het totale konsumptiepakket en de
zwarte produktieprijs gelden, konform de relaties (2-18), (2-13) en (2-22), de
volgende verbanden:

(6-39) pZ - s~ py~ f(1 - c~) p,

(6-40) p„ - Q' p-}~ (1 - ~3') p: en

(6-41) Py~ - pts ,

met betrekking tot de laatste relatie wederom uitgaande van een trendmatige
ontwikkeling van de zwarte arbeidsproduktiviteit. Zoals hierboven al werd
aangestipt, veronderstellen we in dit model dat de zwarte loonvcet dusda-
nig flexibel is dat potentiële onevenwichtigheden op de zwarte arbeidsmarkt
meteen uit de weg worden geruimd. Dit is in overeenstemming met relatie
(2-23), welke we op deze plaats als volgt formuleren:

(6-42) pt~ zorgt voor Pz - P,s.

Zoals we in paragraaf 2.4 reeds naar voren brachten, kan ter ondersteuning
van deze hypothese worden aangevcerd dat in de zwarte sektor machtsvor-
ming en regulering niet te verwachten zijn, hetgeen de prijsflexibiliteit zeer
ten gcede zal komen. Daar staat evenwel tegenover dat de zwarte sektor
waarschijnlijk niet bijzonder transparant is ten gevolge van het risiko dat
zwartwerkers lopen om gepakt te worden. In het onderhavige model laten
we het eerstgencemde argument prevaleren. In de volgende subparagraaf,
alwaar de modelresultaten worden gepresenteerd, zal in het kader van een
beknopte onzekerheidsanalyse overigens worden nagegaan welke invlced de-
ze keuze heeft op de belangrijkste konklusies. Daarbij zal tevens rekening
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worden gehouden met de mogelijkheid dat de zwarte werkgelegenheid niet
gelijk is aan de vraag naar zwarte arbeid doch eenzijdig bepaald wordt door
het aanbod hiervan, hetgeen een aanpassing van onder meer relatie (6-35)
impliceert.

De resterende modelrelaties betreffen de reëel-beschikbare zwarte loonont-
wikkeling voor formeel werkenden (wb: ) respektievelijk voor formele werklo-
zen (wb~ ) en het verloop van het overeenkomstige gemiddelde bedrag (wb~ ).
De volgende twee vergelijkingen zijn konsistent met de relaties (2-8) en (2-9)
in kombinatie met (2-12), terwijl de laatste relatie van dit model overeen-
komt met vergelijking (2-16):

(6-43) wbs - Pt. - p„ -
T t~ (tt } T)~

1-Ttt

~ T ~ tt(6-44) wbs - Pc~ - p„ - t-f- T) en
1 - T~ t'r (~r

(6-45) wb: - ( 1 - ez) wb~ -~ ez wbs - SZ (nu } P`,~ - Q,s ).

In de relaties (6-43) en (6-44) stellen T t~ en T 't~ achtereenvolgens het ge-
deelte van het zwarte inkomen van werkenden respektievelijk werklozen voor
dat zij gemiddeld dienen af te dragen aan de overheid ten gevolge van de
ontdekking van hun zwarte aktiviteiten. Allereerst speelt daarbij het frau-
debeleid, tot uitdrukking komend in enerzijds de pakkans en anderzijds de
strafmaat, een rol (T en T'). Daarnaast is de marginale druk die voor de
beide kategorieën zwartwerkers geldt van belang ( t~ en tl), omdat deze mede
bepalend is voor de mate van belastingontduiking respektievelijk uitkerings-
fraude. In de uitgangssituatie geldt T t~ - 0.0~ en T' ti - 0.20, hetgeen
overeenkomt met de aannamen in de eerste twee cijfervoorbeelden van tabel
2-1 op dit punt. Bij relatie (6-45) hoort nog de vermelding dat ez weer het
aandeel van werklozen in het re~el-beschikbare zwarte inkomen voorstelt,
terwijl ~z staat voor het inkomensnadeel dat zwartwerkende werklozen ten
gevolge van hun hogere risiko hebben ten opzichte van zwartwerkers met een
formele baan, uitgedrukt in het totale reëel-beschikbare zwarte inkomen. In
het model geldt dat er ~ 0.034 en ~z ~:. 0.008. Men ziet hieraan dat de ge-
middelde reëel-beschikbare zwarte loonvoet grotendeels wordt bepaald door
de reëel-beschikbare loonvoet die geldt voor zwartwerkers met een formele
baan. Deze zijn dan ook fors in de meerderheid, gegeven het feit dat in
de uitgangssituatie de formele werkloosheid niet erg hoog is. Tot zover de
beschrijving van het model inklusief zwarte sektor.
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6.3.3 Enkele varianten

De belangrijkste aandachtspunten van deze subparagraaf sluiten aan bij
de analyse in de hoofdstukken 4 en 5. In het eerstgencemde hoofdstuk
werd getracht een zeker inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de zwarte
bedrijvigheid zou kunnen worden beïnvloed door een drietal vormen van
overheidsbeleid, terwijl in het vijfde hoofdstuk van deze studie de mogelijke
invlced van de zwarte sektor op de formele gang van zaken werd onderzocht.
In beide hoofdstukken was sprake van een partiële benadering. Op deze
plaats wordt daarentegen gebruik gemaakt van het zojuist gepresenteerde
meer komplete model.

Tabe1ó-4 geeft de resultaten van de modelanalyse bij de hierboven gespeci-

ficeerde koëfficiëntwaarden weer. Wat betreft de formele ekonomie is daarbij

sprake van een aanbodmodel met een gedeeltelijke afwenteling van direkte

tariefmutaties en geen afwenteling van indirekte lastenstijgingen (et~ - 0.25

en ety - 0). De drie gepresenteerde spoorboekjes betreffen de effekten die

in dit model uitgaan van achtereenvolgens een direkte respektievelijk een

indirekte tariefverhoging en een aanscherping van het fraudebeleid. De im-

pulsen zijn in de eerste twee gevallen, konform tabel 6-2, dusdanig gekozen

dat sprake is van een initiële nominale lastenverzwaring van 2.4. Ten einde

ditzelfde te bereiken door middel van het fraudebeleid, zou echter een uit-

zonderlijk hoge mutatie benodigd zijn. Gezien het zeer geringe bedrag dat

- naar onze inschatting in overeenstemming met de realiteit - in de uit-

gangssituatie met het fraudebeleid gemceid is, te weten 0.5~ oftewel minder

dan een kwart procent van de overheidsinkomsten in de uitgangssituatie, zou

een exogene toename van dit bedrag met 2.4 een fraudebeleid vereisen dat

5.5 maal zo stringent is, een tcename dus met 450~0. Een dusdanig grote

impuls ligt onzes inziens echter buiten elke realiteit. Bovendien zou in een
dergelijk geval zeker geen sprake meer zijn van een interne oplossing van het
individuele arbeidsaanbodprobleem van formele werklozen. Dezen zouden

ten gevolge van een dergelijke verscherping van het fraudebeleid namelijk
gekonfronteerd worden met een negatieve reëel-beschikbare zwarte loonvoet.

Van het bestaan van interne oplossingen voor de onderscheiden individue-

le maximeringsproblemen zijn we in hoofdstuk 2 echter wel steeds expliciet
uitgegaan. Om deze twee redenen kiezen we in het laatste spoorboekje van
tabel 6-4 dan ook voor een tien maal zo geringe impuls, dat wil zeggen een
verscherping van het fraudebeleid met 45010. Ter verhoging van de illustratie-

ve waarde van de resulterende cijfers hebben we deze, in samenhang hiermee,

echter niet afgerond op 0.05 maar op 0.005.
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Tabel 6-4: Aanbodmodel met zwarte sektor: een
drietal vormen van overheidsbeleid.

t~-1.5 tp-ó r-45

k m 1 k m 1 k m 1

y~ -0.25 -0.45 -0.80 -0.15 -0.30 -0.55 -0.015 -0.025 -0.050
y -0.25 -0.45 -0.80 -0.15 -0.30 -0.55 -0.015 -0.025 -0.050
l -0.35 -0.50 -0.80 -0.20 -0.30 -0.55 -0.020 -0.030 -0.050
l, 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 -0.010 -0.010 -0.010
{~ nu 0.30 0.45 0.70 0.20 0.30 0.45 0.005 0.015 0.030
c -0.65 -0.70 -0.80 -0.95 -1.00 -1.05 -0.085 -0.090 -0.100
o -0.55 -0.55 -0.65 -0.75 -0.75 -0.80 -0.295 -0.300 -0.305
i -0.85 -0.80 -0.75 -0.60 -0.60 -0.55 -0.060 -0.055 -0.050
Sg 0.30 0.20 0.10 0.45 0.35 0.25 0.040 0.035 0.025
Sb 0.30 0.20 0.10 0.40 0.35 0.25 0.040 0.035 0.025
p~ 0.15 0.35 0.65 -0.35 -0.20 0.00 -0.035 -0.020 0.000
wb -0.60 -0.60 -0.65 -0.85 -0.90 -0.90 -0.070 -0.075 -0.075
py -0.20 0.00 0.35 -0.40 -0.25 0.00 -0.040 -0.025 0.000
w~ 0.35 0.25 0.05 0.20 0.15 0.00 0.020 0.010 0.000

l;~ -0.35 -0.35 -0.45 -0.45 -0.50 -0.55 0.175 0.175 0.170
l',~ -0.90 -0.95 -1.00 -0.40 -0.40 -0.45 -18.570 -18.570 -18.575
lz -0.35 -0.35 -0.40 -0.45 -0.45 -0.50 -0.570 -0.575 -0.580

cz -0.40 -0.40 -0.50 -0.50 -0.55 -0.60 -0.505 -0.505 -0.510
p~~ -0.95 -0.80 -0.50 -0.55 -0.45 -0.25 1.070 1.080 1.100
wb~ -0.75 -0.80 -0.85 -1.05 -1.10 -1.15 0.010 0.005 -0.000
wb~ -1.05 -1.10 -1.20 -1.05 -1.10 -1.15 -10.220 -10.220 -10.225
wb~ -0.80 -0.85 -1.00 -1.10 -1.15 -1.25 -0.205 -0.210 -0.220
pZ -0.75 -0.60 -0.30 -0.25 -0.15 0.05 0.795 0.805 0.825

yb -0.65 -0.70 -0.80 -0.90 -0.95 -1.00 -0.125 -0.130 -0.135

Laten we nu in eerste instantie eens kijken naar de effekten die in het
model met zwarte sektor van een direkte respektievelijk een indirekte tarief-
verhoging uitgaan op de formele gang van zaken. Deze resultaten kunnen
worden afgezet tegen de effekten van de bedoelde vormen van overheidsbe-
leid onder afwezigheid van een zwarte sektor, zoals die zijn weergegeven in
achtereenvolgens het vierde en het derde spoorboekje in tabel 6-2, alwaar
is uitgegaan van een aanbodmodel met respektievelijk zonder afwenteling.
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Daarbij springt vrijwel meteen in het oog dat het bestaan van een zwarte
sektor nauwelijks invlced heeft op de betrokken modeluitkomsten. 5lechts
enkele resultaten, waarop we aanstonds terugkomen, vertonen uberhaupt
enig verschil. Deze konstatering is in lijn met de konklusie op dit punt die
we in hoofdstuk 5 trokken.

De invlced van de zwarte sektor op de formele gang van zaken loopt in ons
model in de eerste plaats via het fraudebeleid. De initiële opbrengst hiervan
- anders gezegd het lek dat de overheid in de uitgangssituatie aanbrengt in
de zwarte sektor - is, zoals zojuist al werd opgemerkt, zeer gering. Van een
substantieel effekt zal dus geen sprake kunnen zijn. Een tweede invlced komt
voort uit de beïnvloeding van het formele arbeidsaanbod. Indien de formele
loonvcet niet geacht mag worden erg flexibel te zijn, waarvan we in het ge-
hanteerde model uitgaan door te abstraheren van het Phillipsmechanisme,
heeft dit een direkte invlced op het niveau van de werkloosheid, waarvan
vervolgens weer een vraageffekt uitgaat. De relatieve betekenis hiervan is
echter wederom zeer beperkt, gezien het feit dat van grote mutaties in het
formele arbeidsaanbod geen sprake is. Het effekt van de zwarte sektor op de
meeste formele variabelen is daarom te verwaarlozen. Het verschil valt met
andere woorden meestal binnen de afrondingsmarge van 0.05. Overigens kan
in dit verband gesteld worden dat de effekten veelal zelfs minder dan 0.01
bedragen. Daaraan kan bovendien nog worden toegevoegd dat dit beeld ook
naar voren komt indien wordt gekozen voor een van de andere modellen die
we in tabel 6-2 besproken hebben. Vraag- of aanbodmodel, met of zonder
afwenteling: steeds is de aanwezigheid van de zwarte sektor voor de meeste
variabelen geen faktor van enig belang. De enige variabelen die in de tabel
zichtbaar beïnvlced worden zijn de reëel-beschikbare formele loonvcet ener-
zijds en, zoals reeds gemeld, het arbeidsaanbod en in samenhang hiermee de
werkloosheid anderzijds.

In het model met zwarte sektor is - om met de laatstgencemde varia-
belen te beginnen - sprake van een mutatie in het formele arbeidsaanbod,
terwijl dit in het model waarin de zwarte sektor afwezig is niet het geval
is. In subparagraaf 2.2.2 werd aangetoond dat in het één sektor-geval, in
casu bij afwezigheid van een zwarte sektor, een substitutie-elasticiteit tus-
sen vrije tijd en inkomen van één in kombinatie met het ontbreken van een
arbeidsloos inkomen leidt tot een konstant individueel arbeidsaanbod. Ab-
straherend van mutaties in de beroepsbevolking ten opzichte van de basispro-
jektie, hebben we dan te maken met een onveranderlijk makro-ekonomisch
arbeidsaanbod. Indien echter rekening wordt gehouden met het bestaan van
een zwarte arbeidsmarkt, leidt dezelfde kombinatie van veronderstellingen
tot een individueel - en daardoor makro-ekonomisch - arbeidsaanbod dat
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afhangt van de beloningsverhouding tussen de onderscheiden sektoren. Dit
werkt uiteraard door in de ontwikkeling van de werkloosheid.

Ook de reëel-beschikbare formele loonvoet wordt, zoals gezegd, beïnvlced
door de aanwezigheid van een zwarte sektor. De oorzaak hiervan is gelegen
in het feit dat het prijsverloop in de zwarte sektor afwijkt van dat in de
formele ekonomie. Aangezien de gezinnen een gedeelte van hun inkomen in
de zwarte sektor aanwenden, hebben ze dus te maken met een deflator van
hun konsumptiepakket die afwijkt van de formele konsumptieprijs. Dit is
van invlced op de ontwikkeling van de reëel-beschikbare formele loonvcet.

We zullen nu de verschillende spoorbcekjes wat meer nauwgezet bekijken,
beginnend bij de effekten van een loonbelastingverhoging. Daarbij koncen-
treren we ons op de gevolgen voor de zwarte sektor. De effekten op de formele
gang van zaken werden immers in subparagraaf 6.2.3 reeds vrij uitgebreid
besproken. We beschouwen in eerste instantie de korte termijn-resultaten.
Zoals in hoofdstuk 4 al aan de orde kwam, leidt het koopkrachtverlies voor
de gezinnen waarmee het onderhavige overheidsbeleid gepaard gaat ceteris
paribus tot een afnemende vraag naar zwarte konsumptiegcederen, hetgeen
doorwerkt in de vraag naar zwarte arbeid. De daling van het totale reëel-
beschikbare inkomen van de gezinnen is daarbij, met name ten gevolge van
de gedeeltelijke afwenteling van de lastenverzwaring door de gezinnen op de
winstgerechtigden en op de overheid enerzijds en de op korte termijn optre-
dende daling van de formele afzetprijs anderzijds, overigens geringer dan het
partiële model in het gencemde hoofdstuk zou suggereren. Sprake is echter
nog steeds van een ex ante-daling van de zwarte arbeidsvraag. Daar staat
een ex ante-tcename van het aanbod van zwarte arbeid tegenover. De sek-
torale beloningsverhouding wijzigt zich immers, zoals in hoofdstuk 4 reeds
werd gesteld, ceteris paríbus ten gunste van de zwarte sektor. De direkte
belastingverhoging leidt rechtstreeks tot een afname van de reëel-beschikba-
re formele loonvcet. De reëel-beschikbare beloningsvcet in de zwarte sektor
daalt ceteris paribus weliswaar ook uit hoofde van het feit dat een hogere
loonbelastingdruk een hoger risiko met zich brengt, maar deze daling is - ze-
ker voor formeel werkenden, maar ook voor werklozen - relatief gering. De
endogene invlced van de formele sektor op het zwarte arbeidsaanbod wordt
met name gevormd door de stijging van de formele loonvoet ten gevolge van
de gemaakte afwentelingsaanname. Hierdoor wordt de ex ante-tcename van
het aanbod van zwarte arbeid tegengewerkt, doch niet in die mate dat deze
omslaat in een daling. A1 met al treedt dus een initieel aanbodoverschot aan
zwarte arbeid op. Gegeven het veronderstelde evenwichtsherstellende me-
chanisme, leidt dit tot een daling van de zwarte loonvoet. Het resulterende
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evenwicht blijkt bij de gekozen - naar ons idee niet implausibele - mo-
delspecifikatie een afname van de zwarte werkgelegenheid te impliceren. De
omvang van de zwarte sektor wordt dus negatief beïnvlced door een toename
van de loonbelastingdruk. Op deze mogelijkheid werd in hoofdstuk 4 reeds
gewezen. Later in deze subparagraaf, te weten in tabel 6-6, zal overigens
een geval worden gepresenteerd waarvoor het tegenovergestelde geldt. De
aannamen die daartce dienen te worden gemaakt komen ons echter minder
realistisch voor dan de huidige veronderstellingen.

Gesteld kan worden dat het ex ante-aanbodoverschot in het gehanteerde
model, waarin in tegenstelling tot in het partiële model van hoofdstuk 4 re-
kening wordt gehouden met de endogene invloed van de formele sektor op de
gang van zaken in de zwarte sektor, naar verhouding van beperkte omvang
is. De oorzaak is voornamelijk gelegen in het feit dat in het sanbodmo-
del met afwenteling de formele loonvcet toeneemt naar aanleiding van een
direkte lastenverzwaring, terwijl de formele afzetprijs op korte termijn een
daling laat zien. Een kleiner initieel aanbodoverschot leidt uiteraard tot een
relatief geringe afname van de zwarte loonvoet. De invloed van de forme-
le loonstijging en afzetprijsdaling op de uiteindelijke mutatie in de zwarte
werkgelegenheid is echter niet a priori bekend. Deze blijkt in het onderhavi-
ge geval positief te zijn. Dit kan worden afgelezen uit tabeló-5. Daarin staat
voor een aantal modellen - te weten voor het meer komplete model met een
vraag- of een aanbodregime in de formele ekonomie en wel of geen afwente-
ling alsmede voor een partieel (en daardoor statisch) model à la hoofdstuk
4- de beïnvlceding van de zwarte werkgelegenheid en de zwarte loonvcet
door de onderscheiden vormen van overheidsbeleid vermeld. Naar deze tabel
zal hieronder nog af en toe verwezen worden.

Terugkerend nu naar het eerste spoorboekje van tabel 6-4, wijzen we nog
op het feit dat het teruglopen van de zwarte bedrijvigheid gepaard gaat met
een toename van het aandeel van de zwarte sektor in de totale ekonomie.
Het individuele arbeidsaanbod door zowel werkenden als werklozen neemt,
zoals men ziet, af. Het geaggregeerde aanbod door werkenden neemt zelfs
nog extra af doordat de werkgelegenheid in de formele sektor door de di-
rekte tariefstijging wordt aangetast. De resulterende stijging van het aantal
werklozen zorgt daarentegen voor een tcename van het totale zwarte ar-
beidsaanbod door werklozen. Per saldo treedt, zoals vermeld, een daling op
van de zwarte werkgelegenheid.

Het zojuist geschetste beeld geldt ook voor de wat langere termijn. Daarbij
lopen de zwarte aktiviteiten nog iets verder terug. De daling van de nominale
zwarte loonvcet wordt echter ten dele teruggedraaid. Deze ontwikkelingen
hangen samen met het verloop van de nominale loonvcet en de afzetprijs in de
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Tabel 6-5: Het efiekt van een drietal vormen van
overheidsbeleid op de gang van zaken in de zwarte sektor: de invloed

hierop van de modellering van de formele ekonomie.

t~-1.5 tp-ó r-45

k m 1 k m 1 k m 1

Vraagmodel lZ -0.45 -0.45 -0.50 -0.40 -0.45 -0.50 -0.570 -0.570 -0.580
zonder afwenteling p~s -0.95 -1.00 -1.20 0.00 -0.05 -0.25 1.125 1.120 1.100

Vraagmodel lZ -0.30 -0.35 -0.50 -0.30 -0.35 -0.45 -0.570 -0.570 -0.580
met afwenteling p~~ -0.50 -0.60 -0.95 0.45 0.35 0.00 1.125 1.120 1.100

Aanbodmodel lZ -0.45 -0.50 -0.50 -0.45 -0.45 -0.50 -0.570 -0.575 -0.580
zonder afwenteling p~~ -1.50 -1.40 -1.20 -0.55 -0.45 -0.25 1.070 1.080 1.100

Aanbodmodel lz -0.35 -0.35 -0.40 -0.30 -0.35 -0.40 -0.570 -0.575 -0.580
met afwenteling p~s -0.95 -0.80 -0.50 0.00 0.20 0.45 1.070 1.080 1.100

Partieel l~ -0.50 -0.55 -0.570
model pl~ -1.20 -0.20 1.105

formele sektor. Beide grootheden nemen in de loop der tijd steeds verder toe,
totdat hun lange termijn-waarde bereikt is. Daarbij slaat de aanvankelijk
optredende formele afzetprijsdaling op den duur om in een prijsstijging. De
endogene invloed van de formele gang van zaken op het zwarte arbeidsaanbod
neemt ten gevolge van deze ontwikkelingen in betekenis tce - de ex ante-
tcename wordt met andere woorden in elke periode verder tegengegaan -
terwijl de endogene beïnvloeding van de vraag naar zwartwerkers niet veel
verandert. Het resultaat is de geschetste dynamiek.

Zoals men uit het tweede spoorboekje van tabel 6-4 kan aflezen, leidt ook
een toename van de indirekte belastingdruk bij de gekozen parameterwaar-
den tot een vermindering van de zwarte bedrijvigheid. Zwarte konsumptie-
gcederen worden weliswaar relatief gcedkoper ten gevolge van de exogene
tcename van de formele konsumptieprijs, maar het koopkrachtverlies waar-
mee de opgelegde lastenverzwaring gepaard gaat overschaduwt dit effekt,
zodat ceteris paribus een afname van de vraag naar zwarte goederen en
dus naar zwarte arbeid optreedt. In het partiële model van hoofdstuk 4
bleef daarbij het zwarte arbeidsaanbod ex ante onveranderd. In het meer
komplete model van dit hoofdstuk zien we echter een daling van de forme-
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le loonvcet optreden, waardoor het zwarte arbeidsaanbod ex ante positief
beïnvloed wordt. Bovendien zorgt deze neerwaartse loonmutatie, die ook in
de overige formele inkomensbestanddelen van de gezinnen doorwerkt, voor
een additionele ex ante-daling van de vraag in de zwarte sektor, welke echter
weer ten dele wordt tegengewerkt door de eveneens optredende daling van
de formele afzetprijs. A1 met al leidt de formele gang van zaken tot een nog
forser ex ante-aanbodoverschot op de zwarte arbeidsmarkt dan reeds zou
zijn ontstaan bij afwezigheid van een formele loonmatiging. Ten einde een
evenwicht te bewerkstelligen dient de zwarte loonvoet dan ook sterker af te
nemen dan het geval zou zijn onder verwaarlozing van de endogene invlced
van de formele sektor op de zwarte gang van zaken. Het effekt van de endo-
gene formele ontwikkeling op de zwarte werkgelegenheid is, zo kan uit tabel
6-5 worden afgelezen, positief. De vraag naar zwarte arbeid wordt dan ook
slechts in relatief geringe mate neerwaarts beïnvlced doordat de loon- en de
afzetprijsdaling elkaar tegenwerken.

Resultaat van een indirekte tariefverhoging is bij de gekozen modelspeci-
fikatie, zoals gezegd, een inkrimping van de zwarte sektor. De zwarte kon-
sumptie neemt echter minder af dan de konsumptie van formele gcederen. In
het geval van een indirekte belastingverhoging worden de reëel-beschikbare
zwarte beloningsvceten van formeel werkenden respektievelijk van mensen
zonder formele werkkring uiteraard op dezelfde wijze beïnvlced. De werk-
lozen kennen echter een iets grotere arbeidsaanbodelasticiteit, zodat hun
individuele arbeidsaanbod relatief verder terugloopt dan dat van werkende
subjekten. Gezien de tcename van het aantal werklozen, neemt de door deze
grcep mensen verrichte zwarte arbeid echter wederom toe. Het dynamische
verloop van de verschillende zwarte variabelen is analoog aan de ontwikke-
ling in de tijd die we hierboven bespraken voor het geval van een stijging van
de direkte lastendruk, gegeven het feit dat de aanvankelijke formele loon- en
prijsdaling langzaam maar zeker wegebt.

De effekten van een stringenter fraudebeleid staan vermeld in het derde
spoorboekje van tabel 6-4. De omvang van deze impuls is, zoals eerder tce-
gelicht, 10 maal zo gering in termen van het initiële efFekt op de koopkracht
van de gezinnen als de eerder besproken impulsen. Van wezenlijk belang is
de konklusie dat een aanscherping van het fraudebeleid schadelijk is voor
de formele ontwikkeling. Zoals in subparagraaf 5.2.4 ook reeds werd ge-
steld, heeft een dergelijk beleid - dat waarschijnlijk wordt ingegeven door
de gedachte dat de zwarte sektor nadelig is voor de formele ontwikkeling
en uit dien hoofde dient te worden tegengegaan - een volkomen averechtse
uitwerking. Het valt daarbij op dat de resultaten van een dergelijk beleid
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op de formele gang van zaken op veel punten in de buurt komen van de
effekten van een indirekte belastingverhoging van dezelfde omvang, dat wil
zeggen tp - 0.6. Dat ligt ook voor de hand. Beide impulsen impliceren im-
mers een koopkrachtdaling voor de gezinnen die niet wordt afgewenteld. De
uiteindelijke omvang van de lastenverzwaring is echter in het onderhavige ge-
val wat geringer omdat zwartwerkers met betrekking tot hun arbeidsaanbod
worden geacht vrij scherp te reageren op mutaties in de reëel-beschikbare
beloningsverhouding. Dit verkleint de `grondslag' waarover de overheid de
opbrengsten van haar fraudebeleid verkrijgt, zodat de uiteindelijke toename
hiervan geringer is dan verwacht zou mogen worden op grond van de `tarief-
mutatie' sec. In het geval van een indirekte belastingverhoging treedt een
dergelijk forse grondsla,gvermindering niet op. Een wat geringere uiteindelij-
ke lastenverzwaring impliceert vervolgens een wat minder sterk effekt op de
formele ekonomische gang van zaken. Zoals gezegd, is het verschil evenwel
beperkt. Een opvallend punt van verschil betreft het formele arbeidsaanbod
en daarmee samenhangend de formele werkloosheid. Hierop komen we zo
dadelijk nog terug.

Een extra overheidsinspanning op het gebied van de fraudebestrijding
heeft een duidelijk negatieve invlced op de omvang van de zwarte sektor.
Het optredende koopkrachtverlies geeft aanleiding tot een zekere vraagdaling
op de zwarte arbeidsmarkt, die nog wordt aangescherpt door de negatieve
formele loonontwikkeling die in het begin optreedt, ook al gaat deze gepaard
met een formele afzetprijsdaling. De ex ante-mutatie in de sektorale belo-
ningsverhouding ten nadele van de zwarte sektor leidt ceteris paribus tot een
afname van het zwarte arbeidsaanbod door zowel werkenden als werklozen.
Voor deze laatste kategorie zwartwerkers komt de klap uiteraard veel harder
aan dan voor mensen met een formele baan. Werklozen lopen immers in de
uitgangssituatie reeds grotere risiko's wanneer zij zwarte arbeid verrichten
dan werkenden. De formele loonmatiging biedt enig tegenwicht ten opzich-
te van de geschetste ex ante-aanboddaling, doch kan deze bij lange na niet
ongedaan maken. Gezien het feit dat de zwarte arbeidsmarkt derhalve ge-
kenmerkt wordt door een ex ante-afname van zowel vraag als aanbod, zal
duidelijk zijn dan ook ex post een daling van de totale zwarte werkgelegen-
heid optreedt. Het verloop van de zwarte loonvcet staat daarentegen strikt
genomen niet op voorhand vast. Dit is immers afhankelijk van de relatieve
omvang van de initiële vraag- en aanbodverschuiving. De negatieve ex an-
te-aanbodmutatie overheerst echter verreweg, zodat we de zwarte loonvcet
fors zien tcenemen om voor evenwicht op de desbetreffende arbeidsmarkt te
zorgen. De endogene invloed van de formele sektor op de zwarte werkgele-
genheid is evenmin a priori duidelijk. Het effekt op de vraag naar zwarte



Model met zwarte sektor 205

arbeid is immers negatief, terwijl het aanbod positief wordt beïnvloed. In
het onderhavige geval, zo blijkt uit tabel 6-5, wegen de beide effekten op
korte termijn exakt tegen elkaar op. Het endogene effekt van de formele ont-
wikkeling op de zwarte loonvoet is daarentegen eenduidig negatief. Zowel
een extra vraagdaling als een aanbodstijging impliceert immers een minder
grote stijging van de zwarte loonvcet. De toename van de zwarte loonvcet
heeft overigens tot gevolg dat de reëel-beschikbare loonvcet die werkenden
in de zwarte sektor kunnen verdienen uiteindelijk niet daalt maar stijgt.
Hun arbeidsaanbod zal ex post dan ook toenemen. Dit wordt evenwel meer
dan gekompenseerd door het verminderde aanbod door werklozen. Het ef-
fekt van de uiteindelijke toename van de reëel-beschikbare zwarte loonvcet
van formeel werkenden is echter wel dat het formele arbeidsaanbod niet tce-
maar afneemt. Op deze mogelijke ontwikkeling werd in paragraaf 5.3 reeds
gewezen.

Wederom verandert het beeld op de wat langere termijn niet of nauwe-
lijks. De geringe dynamiek die optreedt wordt, evenals in het voorafgaande,
voornamelijk bepaald door het verloop van de formele loonvcet en de for-
mele afzetprijs. Beide variabele komen langzaam maar zeker terug van hun
aanvankelijke daling. Dientengevolge neemt de zwarte werkgelegenheid in
de tijd nog wat af, terwijl de zwarte loonvcet wat verder toeneemt.

Hiermee zijn de spoorboekjes in tabel 6-3 naar onze mening voldcende
besproken. De numerieke modelspecifikatie die aan de desbetreffende resul-
taten ten grondslag ligt komt ons, zoals eerder gemeld, niet onrealistisch
voor. Daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat we meer dan een illustra-
tieve waarde toekennen aan de exakte omvang van de modeluitkomsten. Wel
geven de gepresenteerde resultaten naar onze smaak een zekere indikatie van
de richting waarin de verschillende ekonomische variabelen waarschijnlijk
door de onderscheiden vormen van overheidsbeleid zullen worden beïnvlced.
Om aan te geven in welke mate bepaalde modelveronderstellingen aan het
hierboven geschetste beeld bijdragen, zullen we hieronder echter nog wel een
beknopte onzekerheidsanalyse uitvceren.

Voor de gevolgen die van het bestaan van de zwarte sektor uitgaan op
de formele ontwikkeling is uiteraard onder meer de relatieve omvang van
deze sektor van belang. In de subparagrafen 2.2.6 en 2.3.3 is daarom steeds
een cijfervoorbeeld opgenomen waa.rin de zwarte sektor geacht wordt 50oI'o
groter te zijn dan hierboven werd aangenomen. In tabel 2-1 is dit geval 5,
dat korrespondeert met geval 4 in de tabellen 2-2 en 2-3. Doorrekening van
het model aan de hand van de hieraan te ontlenen numerieke specifikatie
levert echter nauwelijks enig verschil op ten aanzien van de gevolgen die van
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de onderscheiden vormen van overheidsbeleid uitgaan op de meeste formele
variabelen.

Tot een soortgelijke konklusie komen we indien we, in tegenstelling tot
wat hierboven gebeurde, uitgaan van een standaardarbeidstijd in de formele
ekonomie, aannemende dat deze in de uitgangssituatie overeenkomt met de
door de subjekten gewenste arbeidstijd. Uit tabel 2-1 kan worden afgele-
zen dat het zwarte arbeidsaanbod door formeel werkenden in dat geval naar
verhouding wat minder gevcelig is voor mutaties in de reëel-beschikbare be-
loningsverhouding tussen de twee sektoren. In relatie (6-32) dient B2 - 2.22
vervangen te worden door 94 - 1.96. Verder is onder deze omstandigheden
uiteraard - evenals in het model zonder zwarte sektor - relatie (6-7) ak-
tueel in plaats van relatie (6-7'). Zoals gezegd, blijken de modeluitkomsten
slechts in geringe mate te veranderen. Eén uitzondering is het effekt op
de formele werkloosheid, hetgeen voor de hand ligt. Dit effekt komt onder
de geschetste omstandigheden meer dan voorheen overeen met de invloed
die in het model zonder zwarte sektor van de onderscheiden vormen van
lastenverzwaring uitgaat op de formele werkloosheid.

Verder zou uiteraard een grotere invlced van de zwarte sektor op de formele
gang van zaken uitgaan dan welke we in het bovenstaande hebben beschreven
indien de initiële opbrengsten uit het fraudebeleid omva,ngrijker zouden zijn
dan is aangenomen. Dit lijkt echter al snel in strijd te komen met de realiteit.
De pakkans die zwartwerkers lopen mag - zeker indien zij tevens een formele
werkkring hebben - nu eenmaal niet geacht worden zeer groot te zijn. Tot
slot herinneren we aan het feit dat steeds is geabstraheerd van besparingen
uit zwart inkomen. Introduktie hiervan zou de formele ontwikkeling in hogere
mate afhankelijk maken van de zwarte gang van zaken dan thans het geval is.
Het lijkt ons echter bepaald niet realistisch om van substantiële besparingen
door zwartwerkers uit te gaan.

Ook is het in dit verband nuttig te kijken naar de invloed op de resultaten
met betrekking tot de zwarte sektor zelf die uitgaat van de specifieke wijze
waarop de formele sektor wordt gemodelleerd. De hierboven gepresenteerde
tabel 6-5 geeft aan dat deze faktor in de meeste van de door ons onderschei-
den gevallen niet bepalend is voor de kwalitatieve beïnvloeding van de zwarte
werkgelegenheid en de zwarte loonvcet. Er is één uitzondering, te weten de
ontwikkeling van de zwarte loonvoet in het geval van een verhoging van het
indirekte belastingtarief. Indien wordt afgezien van afwentelingstendenties
vertoont de zwarte loonvcet, konform hetgeen het partiële model aangeeft,
een daling. Gaat men daarentegen uit van een gedeeltelijke afwenteling van
de optredende indirekte lastenverzwaring (in casu etP - 0.25), dan zal dit -
ten gevolge van de opwaartse druk die hiervan uitgaat op de formele lonen,
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waardoor het zwarte arbeidsaanbod ex ante reeds negatief beïnvloed wordt
- niet meer het geval hceven te zijn. Een dergelijke afwentelingsa.anname
lijkt ons echter minder voor de hand te liggen.

Voor sommige modeluitkomsten met betrekking tot de zwarte sektor zijn
verder de substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte konsumptie (cp)
respektievelijk tussen zwarte produktie en leveringen van de formele aan de
zwarte sektor (~9) van groot belang. Het betreft hier met name de gevol-
gen die van een direkte dan wel een indirekte lastenverzwaring uitgaan op
de zwarte bedrijvigheid. We rcepen de partiële analyse van hoofdstuk 4 in
de herinnering. In het geval van een stijging van het direkte belastingtarief
treedt ex ante een aanbodoverschot op de zwarte arbeidsmarkt op. Hoe gro-
ter nu de waa.rde is die de elasticiteiten cp en ~9 aannemen, des te gevceliger
zal de vraag naar zwartwerkers zijn voor zwarte loonmutaties. Naarma-
te deze elasticiteiten een hogere waarde aannemen zal dus deze vraag ex
post in toenemende mate terugkomen van zijn ex ante-daling ten einde een
evenwicht te bewerkstelligen. De kans dat de zwarte werkgelegenheid wordt
gestimuleerd door een direkte tariefverhoging neemt daarmee toe. De zwarte
loonvoet zal daarbij uiteraard minder afnemen naarmate de bedoelde elas-
ticiteiten groter zijn. Het zwarte werkgelegenheidseffekt van een indirekte
tariefstijging wordt in dezelfde richting beïnvlced door een toename van ~p
en ~9. Het mechanisme dat hierachter schuil gaat is echter geheel anders.
Een dergelijke tariefmutatie gaat enerzijds gepaard met een negatief inko-
menseffekt op de vraag in de zwarte sektor. Anderzijds verbetert echter de
konkurrentiepositie van de zwarte sektor ten op zichte van de formele bedrij-
vensektor, hetgeen een positief substitutie-effekt impliceert. Hoe hoger nu de
elasticiteiten cp en ~9 zijn, des te groter ook het substitutie-effekt zal uitval-
len. Het substitutie-effekt blijft in ieder geval achter bij het inkomenseffekt
zolang de beide elasticiteiten een waarde van minder dan één aannemen.

We hebben echter ook nog te maken met de endogene doorwerking van
de formele op de zwarte gang van zaken. De invlced van optredende loon-
mutaties verandert uiteraard niet indien de beide elasticiteiten een andere
waarde aannemen, doch het effekt van veranderingen in de formele afzetprijs
is hiervan wel afhankelijk. Van een dergelijke mutatie gaat immers evenzeer
zowel een inkomens- als een substitutie-effekt uit op de zwarte arbeidsvraag,
zodat bijvoorbeeld een formele prijsdaling hierop in ieder geval een positieve
invlced heeft zolang de substitutie-elasticiteiten cp en ~9 beide kleiner zijn
dan één.

We merken nog op dat de kwalitatieve konklusies ten aanzien van het
fraudebeleid los staan van de exakte waarde van de gencemde elasticiteiten.
In het voorafgaande hebben we aangenomen dat cp en ~9 achtereenvolgens
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0.5 en 0.25 bedragen. Deze waarden zijn bewust kleiner dan één gekozen,
terwijl we eveneens bewust hebben aangenomen dat cp 1~9. In subparagraaf
3.3.2 hebben we deze keuzes beredeneerd. In tabel 6-6 wordt evenwel nage-
gaan hce de belangrijkste uitkomsten ten aanzien van de zwarte sektor, te
weten het effekt op de zwarte werkgelegenheid en de zwarte loonvcet, door
de onderscheiden vormen van overheidsbeleid worden beïnvlced indien met
betrekking tot de beide substitutie-elasticiteiten andere veronderstellingen
worden gemaakt.

Tabel 6-6: Het effekt van een drietal vormen van
overheidsbeleid op de gang van zaken in de zwarte sektor: de

invloed hierop van de substitutie-elasticiteiten cp en ~9.

t~-1.5 tp-ó r-45

k m 1 k m 1 k m 1

~p - 0.50 ls -0.35 -0.35 -0.40 -0.45 -0.45 -0.50 -0.570 -0.575 -0.580
~9 - 0.25 pl~ -0.95 -0.80 -0.50 -0.55 -0.45 -0.25 1.070 1.080 1.100

cp - 1.00 l: -0.05 -0.05 -0.10 -0.00 -0.00 -0.05 -0.995 -0.995 -0.995
~9 - 1.00 p~~ -0.80 -0.65 -0.35 -0.35 -0.25 -0.00 0.880 0.890 0.910

~p - 2.00 lz 0.15 0.15 0.15 0.25 0.30 0.30 -1.275 -1.275 -1.275
~9 - 0.25 p~s -0.75 -0.55 -0.25 -0.20 -0.10 0.10 0.760 0.765 0.785

Allereerst onderzceken we het Cobb-Douglas-geval (cp - ~9 - 1~. Zoals te
verwachten, is de invlced van een indirekte tariefstijging op de zwarte werk-
gelegenheid in dit geval zeer gering. Dit blijkt eveneens te gelden voor het
effekt dat uitgaat van een stijging van de direkte druk, zij het dat de zwarte
werkgelegenheidsdaling in dat geval nog iets forser is. In beide gevallen is al
met al nog steeds sprake van een geringe afname van de zwarte bedrijvig-
heid. Stel nu echter dat we de elasticiteit cp een stuk hoger stellen, te weten
op 2, terwijl we ~9 weer zijn oude waarde laten aannemen. Dit laatste om-
dat een hoge mate van substitueerbaarheid tussen de eigen produktie door
zwartwerkers en onderlinge leveringen bij de totstandkoming van de zwarte
afzet in onze ogen alleen al vanwege het technische karakter hiervan niet erg
realistisch is. Uit de tabel blijkt dat de beide vormen van lastenverzwaring
onder de geschetste omstandigheden een positieve invloed uitcefenen op de
zwarte bedrijvigheid. Niet ontkend kan echter worden dat een waarde van
2 voor de subsitutie-elasticiteit tussen de beide konsumptiekategorieën wel
erg hoog is. Naar ons inzicht valt een toename van de omvang van de zwarte
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sektor dan ook werkelijk niet te verwachten indien de overheid de indirekte
dan wel de direkte belastingdruk verhoogt.

Aangetekend dient te worden dat we tot nu toe steeds zijn uitgegaan van
een perfekt werkend marktmechanisme in de zwarte sektor. Ook dat blijkt
in dit verband echter geen kruciale aanname te zijn. Hieronder zal namelijk
worden aangetoond dat ook indien een alternatieve zwarte loonvormings-
funktie wordt verondersteld - waardoor de mogelijkheid ontstaat dat het
aanbod van zwazte arbeid dan wel de vraag hiernaar gerantsceneerd wordt
- onze kwalitatieve konklusies kunnen worden gehandhaafd. Op zich ach-
ten we de aanname dat de zwarte loonvcet erg flexibel is, waardoor vraag en
aanbod op de zwarte azbeidsmarkt snel tot elkaar worden gebracht, overigens
zeker niet onrealistisch. Zoals in pazagraaf 2.4 van deze studie reeds werd
gesteld, mag de invlced van regulering en machtsvorming op deze mazkt im-
mers geacht worden afwezig te zijn. Daaz staat evenwel tegenover dat het
illegale karakter van zwarte arbeid - met name op korte termijn - zou
kunnen leiden tot een zekere ondoorzichtigheid van de marktposities, met
een wellicht wat verminderde marktwerking tot gevolg. Een analyse van de
mogelijke invlced hiervan lijkt dan ook zeker op haar plaats. In hoofdstuk
4 werd een dergelijke analyse reeds op paztiële wijze uitgevoerd. Daarbij
maakten we een onderscheid tussen situaties waarin de vraag naar zwart-
werkers bepalend is voor de zwarte werkgelegenheid en situaties waarin de
vraag juist gerantsoeneerd wordt en het aanbod van zwart arbeid derhalve
het zwarte werkgelegenheidsniveau bepaalt. Tevens hanteerden we een twee-
tal mogelijke alternatieve zwarte loonvormingsfunkties, te weten de relaties
(2-23') en (2-23"). In het eerste geval wordt de zwarte beloningsvcet dusda-
nig vastgesteld dat sprake is van een konstante reëel-beschikbare sektorale
beloningsverhouding voor formeel werkenden, gekorrigeerd voor verschillen
in de sektorale azbeidsproduktiviteitsontwikkeling, terwijl in het tweede ge-
val wordt uitgegaan van een volledige nominale loonstazheid in de zwarte
sektor. De desbetreffende exercitie van hoofdstuk 4 zullen we op deze plaats
ten dele herhalen, doch nu uiteraard met gebruikmaking van het in dit hoofd-
stuk ontwikkelde meer komplete model. Omdat we de veronderstelling van
een volledig starre loonvcet in de zwarte sektor, met name voor de iets lan-
gere termijn, niet bijzonder realistisch achten, blijft een dergelijke situatie
in deze subparagraaf echter onbesproken. We vervangen daarom de hier-
boven gehanteerde zwarte loonvormingsfunktie (6-42) door relatie (2-23'),
onder de veronderstelling dat de zwarte azbeidsproduktiviteit zich volgens
het basispad ontwikkelt:

P[, -(Pl - 1 tl ~l tl)-(y - e) ~ 1
T t~ tt (,f f t1).
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Indien we uitgaan van aanbodrantscenering zijn geen verdere modelaanpas-
singen nodig. Wanneer echter sprake is van een situatie waarin het aanbod
op de zwarte arbeidsmarkt eenzijdig bepalend is voor het desbetreffende
transaktieniveau, dient een aantal verbanden te worden herzien. Allereerst
geldt in een dergelijk geval natuurlijk dat:

~z - ~a, .

In de relaties (6-35) en (6-36) dienen vervolgens overigens het linker- en het
rechterlid te worden omgewisseld, zodat door middel van deze vergelijkin-
gen bepaald wordt welke hceveelheid zwarte konsumptiegcederen de konsu-
menten tot hun beschikking hebben bij een gegeven aanbod op de zwarte
arbeidsmarkt. Uitgaande van deze `maximale' zwarte konsumptie, zullen de
subjekten het resterende deel van hun inkomen in de formele sektor besteden:

1 1-(3'
c - ~, ye - R~ cz.

Dit verband komt in de plaats van vergelijking (6-13'). Daarmee zijn de
noodzakelijke modelaanpassingen weergegeven.

In hoofdstuk 4 werd voor elk van de onderscheiden vormen van over-
heidsbeleid de situatie van zowel aanbod- als vraagrantscenering besproken.
Uitgaande van een initieel evenwicht op de zwarte arbeidsmarkt, zal een
bepaalde vorm van overheidsingrijpen echter slechts één van deze situaties
opleveren. Ook op dit punt kunnen we de in het vierde hoofdstuk ontstane
kasuïstiek dus enigermate indammen. Tabel 6-7 geeft aan dat, bij de veron-
derstelde alternatieve zwarte loonvorming, zowel een direkte als een direkte
belastingdrukverhoging tot een situatie leidt waarin het aanbod van zwarte
arbeid gerantsceneerd wordt. De vraag naar zwarte arbeid bepaalt in deze
gevallen met andere woorden eenzijdig de zwarte werkgelegenheid. Hieraan
ligt ten grondslag dat de zwarte loonvoet in beide gevallen een geringere
daling blijkt te vertonen dan voorheen, zodat het ex ante-aanbodoverschot
niet geheel wordt weggewerkt.

Indien de overheid onder de hierboven geschetste omstandigheden daar-
entegen haar fraudebeleid aanscherpt, blijkt een aanbodbepaalde situatie
te resulteren. De vraag naar zwarte arbeid wordt in dit geval met andere
woorden gerantsoeneerd. Het ex ante-aanbodtekort wordt in het geval van
de veronderstelde alternatieve zwarte loonvorming niet geheel opgeheven.
Daarvoor neemt de loonvcet in de zwarte sektor niet genceg toe. Het valt
op dat, zoals reeds aangekondigd, de kwalitatieve konklusies ten aanzien van
de invlced van de drie vormen van overheidsbeleid op de zwarte bedrijvigheid
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Tabel 6-7: Het effekt van een drietal vormen van
overheidsbeleid op de gang van zaken in de zwarte sektor: de

invloed hierop van de prijsvorming in de zwarte sektor.

211

t~-1.5 tp-ó r-45

k m I k m 1 k m 1

Evenwichtige lZ -0.35 -0.35 -0.40 -0.45 -0.45 -0.50 -0.570 -0.575 -0.580
situatie p~r -0.95 -0.80 -0.50 -0.55 -0.45 -0.25 1.070 1.080 1.100

Vraagbepaalde lZ -0.35 -0.40 -0.50 -0.50 -0.55 -0.65
situatie p~s -0.90 -0.70 -0.35 - 0.40 -0.25 0.00

Aanbodbepaalde lZ -0.760 -0.755 -0.745
situatie p~~ 0.985 1.000 1.025

niet hceven te worden aangepast indien niet wordt uitgegaan van een volle-
dig flexibele zwarte loonvorming, doch van een konstante reëel-beschikbare
sektorale beloningsverhouding voor formeel werkenden, gekorrigeerd voor
verschillen in de arbeidsproduktiviteitsstijging in de beide sektoren. Met
deze konstatering sluiten we de onzekerheidsanalyse af.

6.4 Evaluatie
We zetten de belangrijkste konklusies van dit hoofdstuk nog eens op een

rij. Ten eerste lijkt, onder meer uitgaande van een hoge mate van reële loon-
starheid in de formele ekonomie, een substantiële beïnvlceding van de formele
ontwikkeling door de gang van zaken in de zwarte sektor allerminst waar-
schijnlijk. Deze konstatering is in strijd met de gangbare opvatting ter zake.
Niet zelden wordt namelijk gesteld dat de grote vlucht die zwarte arbeid
wordt geacht inmiddels te hebben genomen heeft geleid tot een afbraak van
het aantal formele ba.nen en een versmalling van de financieringsgrondslag
van de kollektieve sektor. In hoofdstuk 5 werd op partiële wijze nagegaan
op welke wijze het bestaan van de zwarte sektor mag worden vemndersteld
een invloed uit te oefenen op de formele bedrijvigheid. Daaruit bleek reeds
dat een grote formele vraaguitval ten gevolge van het feit dat konsumenten
een deel van hun inkomen in de zwarte sektor aanwenden niet te verwach-
ten is zolang in deze sektor geen sprake is van omvangrijke lekken in de
ekonomische kringloop. Voorbeelden van dergelijke lekken zijn de eventuele
besparingen uit zwarte inkomsten enerzijds en de afdracht door zwartwerkers
van nagevorderde belastingbedragen, teruggevorderde uitkeringssommen en
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boetes aan de overheid anderzijds. In dit hoofdstuk hebben we in het geheel
afgezien van zwarte besparingen, hetgeen ons geen erg restriktieve aanname
lijkt. Met het fraudebeleid is wel rekening gehouden, maar globaal-empi-
rische noties geven in dat ook hiermee geen forse bedragen gemoeid zullen
zijn. De invlced van de zwarte sektor op de formele ontwikkeling via de
gcederenmarkt blijft in ons model dan ook vrijwel achterwege. Enige mate
van beïnvlceding mag nog verwacht worden van het effekt dat de zwarte
gang van zaken kan hebben op het formele arbeidsaanbod en daardoor op
de werkloosheid. Bij de veronderstelde afwezigheid van het Phillipsmecha-
nisme gaat hiervan slechts een vraageffekt uit, hetgeen eveneens van naar
verhouding zeer geringe betekenis is.

De tweede belangrijke konklusie die uit onze modelberekeningen kan wor-
den getrokken is dat een toename van de direkte dan wel de indirekte belas-
tingdruk voor de gezinnen waarschijnlijk gepaard zal gaan met een teruglo-
pende zwarte bedrijvigheid. Alleen onder vrij vergaande veronderstellingen
ten aanzien van de substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte konsump-
tiegcederen zal sprake zijn van een positieve beïnvlceding van de omvang van
de zwarte sektor door de bedoelde vormen van overheidsbeleid. Ook deze
konklusie is in strijd met de gangbare mening ter zake. Zoals reeds in para-
graaf 4.4 werd gesteld, kan de geringe onderkenning van de mogelijkheid van
een negatief verband tussen de zwarte bedrijvigheid en de formele lastendruk
wellicht worden verklaard uit het feit dat ten aanzien van de zwarte sektor
te vaak in eenzijdige termen wordt geredeneerd. Daarmee bedcelen we dat
de verwachte invloed van beleidsveranderingen niet zelden wordt afgemeten
aan afzonderlijke deeleffekten, zonder dat andere - eveneens relevante -
aspekten in de beschouwing worden betrokken. Zo meet men de invlced van
een direkte belastingverhoging vaak af aan de richting van de ex ante-ar-
beidsaanbodreaktie in de zwarte sektor, terwijl ten aanzien van de invlced
van een stijging van het indirekte belastingtarief veelal alleen wordt gelet op
het substitutie-effekt hiervan op de vraag naar zwarte arbeid.

Een weinig verrassend resultaat van de in dit hoofdstuk uitgevoerde ana-
lyse is verder dat een aanscherping van het fraudebeleid de zwarte sektor
eenduidig negatief zal beïnvlceden. Hierbij past evenwel de aantekening dat,
gezien de geringe pakkans waarvan naar ons inzicht sprake is, een vrij for-
se beleidsimpuls nodig zal zijn om enigszins merkbare effekten tegemcet te
kunnen zien. Van groot belang is in dit verband bovendien de konklusie dat
de formele bedrijvigheid eveneens negatief za1 worden beïnvloed door een
dergelijk overheidsingrijpen.
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Toelichting:

- De relaties (6-1)-(6-30) vormen het aanbodmodel zonder zwarte sektor. In
het vraagmodel zonder zwarte sektor wordt (6-18) vervangen door (6-18').

- Het aa,nbodmodel met zwarte sektor bestaat uit de relaties (6-1)-(6-6),
(6-7'), (6-8)-(6-10), (6-11')-(6-13'), (6-14)-(6-21), (6-22'), (6-23), (6-24),
(6-25'), (6-26), (6-27), (6-28') en (6-29)-(6-45). In het vraagmodel met
zwarte sektor verschijnt (6-18') in plaats van (6-18).

Endogenen:

Formele produktiekapaciteit:

(6-1) y~ - k-~1 ~~wy

Formele arbeidsplaatsen:

(6-2) ~~ - k - ~ 1 1 ~ wv

Formele werkgelegenheid marktsektor:

(6-3) ~ - ~' -~ ~ (y - y~)

Kapitaalgcederenvoorraad:

(6-4) Ok - I'~ (i - k)-1

Formele werkloosheid in arbeidsjaren:

1 1-~, ê ~(6-5) ~u -
~ ~ - i~ ~}~9

Formele werkloosheid in personen:

(6-6) nu - ~„ - e,
Formeel arbeidsaanbod:

(6-7) ~, - 0

(6-7') Qa - e l (wb - wbs)
Reële bruto winstsom:

(6-8) ~Jr - 1 1~(tJ f py) - 1~~(e f Pt) - Pp
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Reëel-beschikbare bruto winstsom:

(s-s) yr (1 - tr) d tr
yrs - yr ~ - d

yre yre

Afschrijvingsvolume:

(6-10) d - k

Reëel-beschikbaa.r inkomen gezinnen:

(6-11) yb -~wb P~ nu yub
nu f wb

yb yb
9 9

(6-11') yb - ~wbe ~ nu yu, nu } (1 - ~z wbs ) wb f ~Z wb~ (Qz ~- wb, )
yb ye yb yb

Formeel produktievolume:

(6-12) y - 7~cfytifrym(b-m)
(6-12') y - ~Yce-f-'Yoofryi2~-7m(b-m)

Formeel konsumptievolume:

(6-13) c - yb
(6-13') c - yb - ~P (1 - Q~) (P - Pz)

Investeringsvolume:

(6-14) i - yrb

Uitvcervolume:

(6-15) b -

Invcervolume:

-~b Pp

(6-16) m- T y-i- y,,, pp

Saldo lopende rekening:

(6-17) Sb - 'Ym (b f Pp - m)

Formele produktieprijs:

(6-18) py zorgt voor

(6-18') Pu -
y-y~

Ek(efP~-y)

Formele afzetprijs:
1(6-19) Pp - Py1 ~- rym
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Formele konsumptieprijs:

(6-20) P - pp ~ 1~ t tP
P

Nominale formele loonvcet:

(6-21) PL - Ep pp f Eh (y - e) ~~Ett 1 t t t tt ~ Etp 1~- i tP~
1 p

Reëel-beschikbase formele loonvcet:

(6-22) wb -

(6-22') wb -

tt
Pt-P- 1-tttt

tl
Pt-P„- 1-ittt

Reële loonkosten:

(6-23) wy - Pt - Py

Arbeidsinkomensquote:

(6-24) w' - Q~- pt - y- py

Nominale overheidsinkomensten:

(6-25) T- Tt Ti f ~,r Tr ~- ~,p TP

(6-25') T - TtTifTrTr~-TpTpfTzTz
T T T T

Nominale opbrengst loonbelasting:

(6-26) Tt - QPt tt Q~ nu yu tt nu f pt ~~
Tt Tt

Nominale opbrengst winstbelasting:

(6-27) T,. - yr y,. - d d f Pp
yr -d yr -d

Nominale opbrengst indirekte belasting:

(6-28) Tp - c~ tP C~ pp ~ tp
P

(6-28') TP - CPp tp C~ OPp tp ~~ Pp ~ tp
Tp Tp
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Nominale overheidsuitgaven:

(6-29) U

Makro-ekonomisrhe modelexercitie

12u
- ~ P -F. ~1 - ~~ pt ~- ~u nu

Financieringssaldo overheid:

(6-30) S9 -
YT-YU-}.iIYT(y~py)

Nominale opbrengst fraudebeleid:

(6-31) Tz - P: -t- Pt~ f wbj 9v ~Pt~ -(wb: ~ Pv)~
pt, - wb: pU

Individueel zwart arbeidsaanbod door formeel werkenden:

(6-32) P;~ - 62 (wb~ - wb)

Individueel zwart arbeidsaanbod door formele werklozen:

(6-33) 2;: - B3 (wb~ - wb)

Totaal zwart arbeidsaanbod:

(6-34) P,, -
1 - ~

nu -~ (1 - ~) P;~ -1- ~ P;j

Zwarte werkgelegenheid:

(6-35) Pz - yz

Zwart produktievolume:

(6-36) yz - cZ f ~9 (1 - c') (P - Py~ )
Volume onderlinge leveringen van de formele aan de zwarte sektor:

(6-37) o - cz - ~9 c' ( P - Py~ )

Zwart konsumptievolume:

(6-38) cz - ~Jb -~ ~PQ' (P - Pz)

Zwarte konsumptieprijs:

(6-39) Pz - c'Pyz f (1 - s~)P

Totale konsumptieprijs:

(6-40) P„ - Q'P-t-(1-Q')Pz

Zwarte produktieprijs:

(6-41) Pyr - Pts
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Nominale zwarte loonvcet:

(6-42) Pt, zorgt voor er - ~,,

Reëel-beschikbare zwarte loonvcet formeel werkenden:

(6-43) wb, - Pt~ - p„ -
T tt

(tt f T-)1 -Ttt

Reëel-beschikbare zwarte loonvcet formele werklozen:

~ T~ ti
(6-44) wb~ - Pt: - Pv - 1- T~ tt (tt } T)

Gemiddelde reëel-beschikbare zwarte loonvoet:

(6-45) wb~ -( 1 - Er) we, f Ez wb~ -~: (n,. f Q;i - e,, )

Exogenen en parameters:

Q' -

ry~ -

7i -

ry9 -
ym -

ryo -

rk -

Eh

Ek

nominaal aandeel formele konsumptie in totale konsumptie

aandeel konsumptie in formele produktie

aandeel investeringen in formele produktie

aandeel materiële overheidsbestedingen in formele produktie

aandeel in- en uitvcer in formele produktie

aandeel onderlinge leveringen in formele produktie

bruto grceivcet van kapitaal gedeeld door één plus netto
groeivoet va.n kapitaal

doorberekening arbeidsproduktiviteitsmutaties in formele
loonvcet

doorberekening kostenmutaties in formele produktieprijs

Ey - doorberekening afzetprijsmutaties in formele loonvoet

Ett

EtD

~
EZ -

afwenteling direkte belastingtariefmutaties in formele
loonvcet

afwenteling indirekte belastingtariefmutaties in formele
loonvcet

aandeel formele werklozen in totaal reëel-beschikbaar
zwart inkomen
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- substitutie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal

~b - prijselasticiteit uitvoer

rt,,, - prijselasticiteit invcer

91 - aanbodelasticiteit van formele azbeid door zwartwerkers
82 - aanbodelasticiteit van zwarte arbeid door formeel werkenden
B3 - aanbodelasticiteit van zwarte arbeid door formele werklozen
~9 - substitutie-elasticiteit tussen zwarte produktie en onderlinge

leveringen

~- produktie-elasticiteit van arbeid en arbeidsinkomensquote

p - formeel werkloosheidspercentage

t' - nominale produktiequote van zwarte afzet

T - fraudebeleid ten aanzien van formeel werkenden (T - T)
T' - fraudebeleid ten aanzien van formele werklozen (T~ - T)
T - inkomenselasticiteit invcer

aandeel reëel-beschikbaaz zwart inkomensnadeel werklozen
ten opzichte van werkenden in totaal reëel-beschikbaar
zwart inkomen

substitutie-elasticiteit tussen formele en zwazte konsumptie

- aandeel formele werklozen in zwart arbeidsaanbod

materiële overheidsbestedingen (g - 0)

werkgelegenheid kollektieve sektor (~y - 0)
loonbelastingtarief (tl - t~)

marginale druk voor werklozen (t~ - tl)
indirekt belastingtazief (tp - tp)

winstbelastingtazief (t,. - 0)

reëel-beschikbare uitkeringsvcet (yu, - wb)



7 Samenvatting en evaluatie

Over de makro-ekonomische oorzaken en gevolgen van de ontwikkeling
van de zwarte sektor van de ekonomie - het centrale onderwerp van de-
ze studie - bestaan enkele opvattingen die door zeer velen worden onder-
schreven. Zo is de gedachtengang dat een hogere direkte dan wel indirekte
belastingdruk de zwarte bedrijvigheid zal stimuleren vrijwel algemeen te
ncemen. Hetzelfde geldt voor de gedachte dat, indien de zwarte aktiviteiten
zich uitbreiden, een negatieve invlced op de formele gang van zaken niet zal
kunnen uitblijven. In het eerste hoofdstuk van deze studie hebben we een
uiterst eenvoudig model gepresenteerd dat de gencemde opvattingen treffend
illustreert. Juist vanwege de konklusies die aan dit model kunnen worden
ontleend, hebben we gesproken van het `volkswijsheden'-model.

Ten einde tot de bedoelde konklusies te geraken - en zodoende de
algemene gedachtengang ten aanzien van de zwarte sektor te kunnen illus-
treren - hebben we echter een aantal stringente veronderstellingen gemaakt.
Zo is in het geval van een belastingverhoging geen rekening gehouden met
de hiermee gepaard gaande koopkrachtoverheveling van de gezinnen naar
de overheid en de ekonomische effekten die daarvan uitgaan. Daarnaast is
aangenomen dat zowel de formele als de zwarte arbeidsmarkt konstant in
evenwicht verkeert ten gevolge van een uiterst flexibele loonvorming. Ver-
der hebben we verondersteld dat een toename van het zwarte arbeidsaanbod
rechtstreeks ten koste gaat van het arbeidsaanbod in de formele ekonomie.
Men kan zich voorstellen dat andere aannamen dan de bovenstaande aan-
leiding zouden kunnen geven tot konklusies die afwijken van de gencemde
`vollcswijsheden'. Om dit te kunnen aantonen, is echter een meer serieuze
analyse van de problematiek benodigd dan welke aan de algemene opvattin-
gen ter zake ten grondslag lijkt te liggen. We hebben in deze studie getracht
hieraan een bijdrage te leveren. Meer specifiek komt dit tot uitdrukking in
de volgende probleemstelling: wat zijn de belangrijkste makro-ekonomische
oorzaken en gevolgen van de ontwikkeling van de zwarte sektor?

Op deze plaats treft men een overzicht aan van de belangrijkste inzichten
die deze studie heeft opgeleverd. Deze konklusies worden daarbij nog eens
geëvalueerd, onder meer aan de hand van de relevante literatuur. Ondanks
het feit dat de probleemstelling van deze studie een duidelijk makro-ekono-
misch karakter draagt, is in het tweede hoofdstuk vrij uitgebreid stilgestaan
bij de wijze waarop het bestaan van de zwarte sektor een rol speelt in de
mikro-ekonomische keuzeprocessen omtrent het aanbod van arbeid en de
vraag naar konsumptiegcederen. Wat betreft de theorie van het individuele
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arbeidsaanbod in de formele en de zwarte sektor is een alternatief geboden
voor de reeds voorhanden zijnde mikro-analyses, aan welke - zo hebben we
geprobeerd aannemelijk te maken - belangrijke nadelen zijn verbonden. In
de min of ineer gangbare aanpak, waarvoor onder meer kan worden verwezen
naar De Gijsel (1984a, 1984b, 1985), wordt uitgegaan van de veronderstelling
dat ekonomische subjekten hun beschikbare tijd op dusdanige wijze zullen
alloceren over de alternatieven vrije tijd, formele arbeid en zwarte arbeid
dat hun verwachte nutsindex gemaximeerd wordt. Op het moment dat ten
aanzien van de bedoelde allokatie een beslissing mcet worden genomen is in
deze gedachtengang de uiteindelijk te bereiken nutsindex namelijk op een
tweetal punten onzeker. Ten eerste lopen zwartwerkers de kans gepakt te
worden, hetgeen een ongewisse opbrengst van participatie in de desbetref-
fende sektor impliceert. In de tweede plaats, zo luidt de redenering, lopen
subjekten de kans dat hun arbeidsaanbod in de formele sektor niet geho-
noreerd zal worden, met de nodige onzekerheid ten aanzien van hun vrije
tijd en hun inkomen tot gevolg. De ekonomische subjekten worden geacht
een kansverdeling te kunnen maken ten aanzien van de vier uiteenlopende
situaties waarin zij aldus zullen kunnen belanden. De nutsindices die aan
de onderscheiden situaties verbonden zijn kunnen zodcende gekombineerd
worden tot een verwachte nutsindex. De verdeling van de beschikbare tijd
over de verschillende aanwendingsmogelijkheden waarvoor de bedoelde index
maximaal is wordt door de subjekten nagestreefd.

Aan deze expected utility-aanpak zit een aantal haken en ogen. Aller-
eerst is onzes inziens de aanname dat de subjekten de allokatie van hun tijd
niet meer kunnen wijzigen indien blijkt dat zij geen formele baan kunnen
bemachtigen niet erg realistisch. Bovendien is aan de wijze waarop aldus
de invloed van formele werkloosheid in de besproken analyse wordt geïn-
korporeerd een aggregatieprobleem verbonden. De kans op werkloosheid in
een volgende periode is in het algemeen immers veel groter voor mensen die
ook nu reeds werkloos zijn dan voor mensen die op het moment een formele
werkkring hebben. Men kan in dat geval moeilijk uitgaan van het bestaan
van een representatief subjekt, hetgeen met het oog op de aggregatie van mi-
kro- naar makro-relaties wenselijk zou zijn. Het aggregatieprobleem wordt
overigens nog enigszins versterkt uit hoofde van het feit dat werklozen mo-
gen worden geacht een groter risiko te lopen in de zwarte sektor dan mensen
met een formele baan. Indien op het moment dat het subjekt zijn zwar-
te arbeidsaanbod vaststelt niet bekend is of hij al dan niet formeel aan de
slag kan, is het extra mceilijk zijn pakkans in de zwarte sektor juist in te
schatten. Een ander nadeel van de besproken mikro-analyse is de mathe-
matische mceilijkheidsgraad, die het vrijwel noodzakelijk maakt uit te gaan
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van een nutsindexrelatie die additief-scheidbaar is in de argumenten vrije
tijd en inkomen. Deze veronderstelling, die men in de relevante literatuur
dan ook zonder uitzondering aantreft, is uit ekonomisch-theoretisch oogpunt
uiteraard weinig aantrekkelijk.

Het in deze studie ontwikkelde alternatief komt aan de gencemde nade-
len tegemcet. Aan onze modellering van de invlced van formele werkloosheid
op het zwarte arbeidsaanbod ligt een aantal aannamen ten grondslag. Zo
wordt het zwartwerkende subjekt dat geen formele baan weet te bemachti-
gen geacht zijn formele arbeidsaanbod desalniettemin in stand te houden.
Verder gaan we er van uit dat hij zijn zwarte arbeidsaanbod opnieuw zal
vaststellen voor de periode dat zijn werkloosheid voortduurt. Mocht hij
evenwel op enig tijdstip alsnog een formele baan bemachtigen, dan brengt
hij zijn zwarte arbeidsaanbod weer terug naar het initieel gewenste niveau,
zo nemen we aan. Overigens hebben we laten zien dat daarbij niet a prio-
ri kan worden gesteld dat formele werklozen meer zwarte arbeid aanbieden
dan mensen met een formele werkkring. Dit is in onze analyse enerzijds af-
hankelijk van de verhouding tussen de werkloosheidsuitkering en het formele
arbeidsinkomen, terwijl hierbij anderzijds de verhouding tussen de reëel-be-
schikbare zwarte loonvcet van formeel werkenden en formele werklozen een
rol speelt. Omdat we in hoofdstuk 2 niet op voorhand zijn uitgegaan van
een volledig flexibele zwarte loonvorming, wordt ook de mogelijkheid dat
het zwarte arbeidsaanbod niet altijd wordt gehonoreerd opengehouden. De
invlced hiervan op het formele arbeidsaanbod is op analoge wijze gemodel-
leerd als het effekt van formele werkloosheid op het aanbod van arbeid in
de zwarte sektor. De pakkans in de zwarte sektor komt in onze analyse tot
uitdrukking in een risikopremie die wordt verbonden aan het verrichten van
zwarte arbeid. Deze is voor werklozen groter dan voor formeel werkenden,
hetgeen in overeenstemming is met enerzijds het relatief grote risiko dat de
eerste grcep zwartwerkers mag worden geacht te lopen om gepakt te worden
en anderzijds de naar verhouding hoge marginale druk waarmee werklozen
gekonfronteerd worden. We hebben aangenomen dat de subjektieve pakkans
gelijk is aan de objektieve kans om in de zwarte sektor gepakt te worden,
zodat de bedoelde risikopremie tevens ten koste gaat van de zwarte koop-
kracht.

Een additioneel element in de in deze studie ontwikkelde mikro-theorie is
de mogelijkheid om op eenvoudige wijze rekening te houden met het uiteen-
lopende intrinsieke nut dat subjekten kunnen hechten aan de onderscheiden
kategorieën arbeid. Daarenboven kan expliciet uitdrukking worden gegeven
aan het idee dat subjekten waarschijnlijk op voorhand een maximum zullen
stellen ten aanzien van de arbeidstijd in de beide sektoren. Hierbij kan met
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name gedacht worden aan een subjektieve bovengrens die naar verwachting
zal worden verbonden aan de individuele participatie in de zwarte sektor.
Met dergelijke overwegingen wordt in de bestaande literatuur ter zake geen
rekening gehouden.

Gesteld kan worden dat onze analyse, ondanks het fundamentele ver-
schil in aanpak, globaal gesproken dezelfde konklusies oplevert als de metho-
de van onder anderen De Gijsel. Onze analyse geeft aan dat een stijging van
het zwarte arbeidsaanbod ceteris paribus te verwachten is indien de loon-
belastingdruk stijgt, het fraudebeleid wordt verscepeld, de formele loon-
respektievelijk uitkeringsvcet afneemt dan wel de zwarte loonvcet tceneemt.
De invloed van een stijging van de formele werkloosheid op het zwarte ar-
beidsaanbod is uiteraard afhankelijk van de vraag of werklozen zich al dan
niet meer zwart aanbieden dan formeel werkenden. Zoals zojuist werd op-
gemerkt, hangt dit in onze analyse af van zowel de verhouding tussen de
formele loonvcet en de uitkeringssom als de verhouding tussen de reëel-be-
schikba.re zwarte loonvoet voor werklozen en werkenden. Indien ten slotte
in de formele sektor sprake is van een standaardarbeidstijd, is het zwarte
arbeidsaanbod negatief afhankelijk van de lengte hiervan.

Onze konklusies stemmen eveneens grotendeels overeen met de resulta-
ten van de alternatieve methode die op het CPB ontwikkeld is door Graafland
(1987). Deze auteur gaat uit van een beslissingsproces in twee fasen. In eer-
ste instantie worden de subjekten geacht een afweging te maken tussen het
al dan niet aanvaarden van een baan in de formele sektor voor een gegeven
aantal uren. Modelmatig wordt daarbij aangenomen dat alle subjekten net-
jes kunnen worden gerangschikt op grond van hun relatieve voorkeur voor
vrije tijd en inkomen, zodat de `marginale' aanbieder van formele arbeid kan
worden aangewezen en de formele participatiegraad kan worden berekend. In
de tweede fase bepaalt elk individu vervolgens - mede afhankelijk van zijn
arbeidsaanbodgedrag in de eerste fase en de vraag in hceverre zijn eventuele
formele arbeidsaanbod gehonoreerd wordt - zijn huishoudelijke aktiviteiten,
zijn gewenste vrije tijd en zijn arbeidsaanbod in de zwarte sektor.

Onze kritiek op de methode van Graafland betreft met name de veron-
derstelde mogelijkheid de beroepsgeschikte bevolking te ordenen naar rela-
tieve voorkeur voor vrije tijd en inkomen. Hcewel we uiteraard niet willen
beweren dat deze relatieve voorkeur voor een ieder gelijk is, achten we de
aanname van het bestaan van een representatief subjekt in dezen meer plau-
sibel dan de veronderstelling dat elk subjekt een volstrekt unieke relatieve
voorkeur voor vrije tijd en inkomen heeft. Daarbij kan bovendien worden
opgemerkt dat deze aanname door Graafland in de tweede fase weer enigs-
zins wordt losgelaten wanneer hij overgaat op grcepsgemiddelden, hetgeen



Samenvatting en evaluatie 223

ten koste gaat van de konsistentie van zijn methode. Zoals gezegd, zijn de
kwalitatieve bevinden van Graafland evenwel niet fundamenteel in strijd met
onze eigen bevindingen.

De in deze studie gepresenteerde mikro-ekonomische analyse van de
vraag naar zwarte arbeid sluit aan bij de standaardtheorie van het ratio-
nele konsumentengedrag. De konsumenten oefenen vraag uit naar zwarte
gcederen, hetgeen uiteraard tevens een vraag naar zwarte arbeid impliceert.
Ook de vraag die vanuit de zwarte sektor wordt uitgecefend naar formele
leveringen hangt hiermee natuurlijk samen, waarbij een zekere technische
substitutiemogelijkheid met zwarte arbeid onzes inziens niet op voorhand
mag worden uitgesloten. Onze analyse van de vraag naar zwarte arbeid lijkt
veel op de analyse van Graafland, zij het dat deze auteur binnen de formele
sektor een aantal subsektoren onderscheidt, waa.rbij de zwarte sektor uiter-
aard meer konkurreert met de ene sektor dan met de andere, terwijl wij de
formele sektor in deze studie als makro-ekonomische entiteit hebben opge-
vat. De gencemde auteur houdt overigens geen rekening met de geopperde
mogelijkheid dat zwartwerkers - gegeven de technische mogelijkheden hier-
toe - een zekere afweging maken tussen de eigen produktie en de a.anschaf
van bepaalde gcederen in de formele sektor.

In de onderhavige studie wordt weinig aandacht besteed aan de mo-
gelijke vraag naar zwarte arbeid door bedrijven, waarop onder anderen De
Gijsel (1984b, 1985) zich richt. Wij hebben hiervoor een aantal redenen.
Ten eerste rekenen we bedrijven die gebruik maken van zwarte arbeid ex
definitione niet tot de formele sektor. Verder lijkt het desbetreffende ver-
schijnsel in de praktijk niet representatief te zijn voor een groot deel van
de formele bedrijven. Het inschakelen van zwarte arbeid is immers slechts
mogelijk in een beperkt aantal (met name relatief arbeidsintensieve) formele
subsektoren. Tot slot spelen, zo hebben we laten zien, bij de vraag naar
zwartwerkers door bedrijven in beginsel overeenkomstige faktoren een rol als
bij de afweging die `zelfstandige' zwartwerkers maken tussen de eigen pro-
duktie en het bercep op toeleveringen vanuit de formele sektor, waardoor
gesteld zou kunnen worden dat de zwarte arbeidsvraag door bedrijven ten
dele reeds impliciet in de analyse is opgenomen.

Wat betreft de loon- en prijsvorming in de zwarte sektor zijn we in deze
studie, zoals reeds opgemerkt, niet a priori uitgegaan van een volledige flexi-
biliteit. Daarmee houden we dus, in tegenstelling tot de meeste auteurs, de
mogelijkheid van een vraag- of aanbodoverschot op de zwarte arbeidsmarkt
expliciet open. Het bestaan van een zeer flexibele zwarte loonvoet lijkt ons,
met name ten gevolge van de afwezigheid van regulering en machtsvorming
in de zwarte sektor, weliswaar een zeer plausibele optie, maar daar staat te-
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genover dat de zwarte sektor, zeker in verhouding tot de formele ekonomie,
waarschijnlijk weinig transparant is doordat aan deelname aan het zwar-
te produktieproces risiko's verbonden zijn en de bereidheid tot participatie
daarom niet altijd meteen aan de grote klok zal worden gehangen.

Samenvattend biedt het tweede hoofdstuk van deze studie een alterna-
tief voor bepaalde uit de literatuur bekende mikro-ekonomische zienswijzen
waaraan naar onze smaak zekere nadelen zijn verbonden, terwijl daarnaast
enkele additionele elementen zijn aangebracht in theorieën die in principe
wel door ons onderschreven kunnen worden.

Aansluitend hebben we ons in hoofdstuk 3 gekoncentreerd op de grcei-
theoretische aspekten van het bestaan van de zwarte sektor. De evenwich-
tige lange termijn-ontwikkeling in zowel de formele als de zwarte ekonomie
stond derhalve centraal. We hebben onderzocht hce deze ontwikkeling er zou
kunnen uitzien indien wordt aangenomen dat sprake is van een relatief ach-
terblijvende arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in de zwarte sektor dan wel
indien wordt verondersteld dat de preferenties van de ekonomische subjekten
zich - zowel wat betreft de vraag naar konsumptiegcederen als wat betreft
het arbeidsaanbod - gestaag wijzigen ten gunste van de zwarte sektor. Een
naar verhouding trage ontwikkeling van de zwarte arbeidsproduktiviteit lijkt
daarbij voor de hand te liggen gezien het relatief arbeidsintensieve karakter
van de zwarte produktie. Een toenemende voorkeur voor zowel de konsump-
tie van zwarte gcederen als het verrichten van zwarte arbeid lijkt evenmin
onwaarschijnlijk. Zo luidt een door velen aangehangen opvatting dat de
voorkeuren van de konsumenten zich, naarmate het inkomen per hoofd van
de bevolking toeneemt, meer en meer zullen verplaatsen in de richting van
relatief arbeidsintensieve produkten (zeg: diensten), waaronder zwarte pro-
dukten in het algemeen zeker gerekend kunnen worden. Daarnaast zou de
naar onze mening duidelijk waarneembare vermindering van de maatschap-
pelijke weerstand tegen participatie in de zwarte sektor de bereidheid van
mensen om zich als zwartwerker aan te bieden zeer gced kunnen versterken.

Uitgaande van het bovenstaande, hebben we in het bedoelde hoofdstuk
enerzijds onderzocht in hoeverre de formele lange termijn-ontwikkeling beïn-
vlced zou kunnen worden door de aanwezigheid van de zwarte sektor, terwijl
we anderzijds zijn nagegaan hce de evenwichtige ontwikkeling van de zwar-
te sektor er zelf zou kunnen uitzien. Zowel qua probleemstelling als qua
konklusies sluit dit hoofdstuk globaal genomen aan bij de algemene theo-
rie over de lange termijn-ontwikkeling van bepaalde sektoren onder invlced
van een verschil in de sektorale arbeidsproduktiviteitsontwikkeling enerzijds
en optredende preferentieverschuivingen anderzijds, waarvoor verwezen kan
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worden naar onder anderen Fourastié (1949). In enkele opzichten wijkt onze
analyse echter af van hetgeen men meestal aantreft is in de bedoelde lite-
ratuur. Zo wordt normaliter aangenomen dat op lange termijn, ten gevolge
van een grote arbeidsmobiliteit tussen de onderscheiden sektoren, geen spra-
ke zal kunnen zijn van mutaties in de sektorale beloningsverhouding. Dit
lijkt ons in het geval van formele subsektoren inderdaad plausibel, maar de
mobiliteit tussen de formele en zwarte sektor zal naar onze inschatting -
gegeven het uiterst specifieke karakter van de laatstgencemde sektor - veel
minder groot zijn. In samenhang hiermee hebben we, zoals gezegd, tevens
de invlced onderzocht van een tcenemende voorkeur van de subjekten om
zwarte arbeid te verrichten. In de literatuur koncentreert men zich daaren-
tegen op analyses van preferentieverschuivingen met betrekking tot de vraag
naar produkten uit de onderscheiden sektoren.

We herhalen op deze plaats enkele belangrijke konklusies omtrent de
gang van zaken op lange termijn. Ten eerste kan een en ander opgemerkt
worden over de invlced van de aanwezigheid van de zwarte sektor op de
evenwichtige formele ontwikkeling. In een tweetal gevallen is deze invlced
afwezig. Allereerst is dit uiteraard het geval indien, bij afwezigheid van muta-
ties in de sfeer van de preferenties, de zwarte arbeidsproduktiviteit hetzelfde
verloop kent als de arbeidsproduktiviteit in de formele ekonomie. Deze optie
lijkt echter, zoals hierboven beargumenteerd werd, niet erg waarschijnlijk.
Daarnaast zal het bestaan van de zwarte sektor de formele lange termijn-
ontwikkeling niet beïnvloeden indien in de formele sektor sprake is van een
standaardarbeidstijd. Ook dit lijkt ons, vooral op lange termijn, niet erg
realistisch. Zelfs indien bijvoorbeeld de formele arbeidstijd voor de meeste
werknemers in principe institutioneel bepaald wordt, komt een arbeidstijd
die niet in overeenstemming is met de preferenties ons met betrekking tot de
lange termijn niet waarschijnlijk voor. Op den duur zullen de institutionele
bepalingen zich immers kunnen aanpassen aan de voorkeuren van de werk-
nemers. Uitgaande daarom van een flexibele formele arbeidstijd, kan gesteld
worden dat, bij een volgens ons niet onrealistische invulling van de model-
parameters, een negatieve invlced uitgaat van het bestaan van de zwarte
sektor op de formele lange termijn-ontwikkeling. Zowel het naar verhouding
trage tempo waarmee in de zwarte sektor arbeidsproduktiviteitsverbeterin-
gen plaatsvinden als de mogelijke verschuiving van de preferenties ten gunste
van de zwarte sektor draagt hieraan bij.

In de tweede plaats hebben we een aantal konklusies getrokken ten aan-
zien van de lange termijn-ontwikkeling van de zwarte sektor zelf. We beper-
ken ons op deze plaats tot een opsomming van de belangrijkste inzichten,
wederom uitgaande van onzes inziens plausibele waarden van de kruciale mo-
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delparameters. De zwarte produktiegroei wordt negatief beïnvloed door een
relatief trage zwarte arbeidsproduktiviteitsstijging, terwijl van preferentie-
verschuivingen ten gunste van zwarte gcederen en zwarte arbeid een positief
effekt op de zwarte produktie uitgaat. Over de lange termijn-ontwikkeling
van deze grootheid valt dus apriori weinig te zeggen. De invloed op de zwar-
te werkgelegenheid is daarentegen in alle gevallen positief. Het ligt daarom
voor de hand dat de grote vlucht die de participatie in de zwarte sektor
wordt geacht te hebben genomen met name samenhangt met de gencemde
strukturele faktoren. Op de eventuele invloed van het overheidsbeleid, waar-
aan in de literatuur veelvuldig wordt gerefereerd, zijn we in de hoofdstukken
4 en 6 ingegaan. De inzichten die deze hoofdstukken hebben opgeleverd wor-
den hieronder besproken. Op deze plaats kan reeds gemeld worden dat de
bedoelde analyses de mogelijke betekenis van de gencemde strukturele fak-
toren voor de uitbouw van de zwarte sektor bepaald niet afzwakken, doch
hieraan zelfs nog extra reliëf geven. Verder kan nog opgemerkt worden dat
zowel een sektoraal verschil in arbeidsproduktiviteitsverbetering als een toe-
nemende voorkeur voor zwarte konsumptiegcederen een relatieve verbetering
van de zwarte beloningsvcet impliceert, terwijl een toenemende subjektieve
waardering van zwarte arbeid in de tegengestelde richting uitwerkt.

Zoals aangegeven, kunnen bepaalde konklusies veranderen indien de nu-
merieke waarde van enkele kruciale parameters anders wordt ingeschat dan
door ons is gebeurd. Met name zijn de substitutie-elasticiteiten tussen de
beide konsumptiegcederen respektievelijk tussen de eigen produktie door
zwartwerkers en onderlinge leveringen in dit verband van belang. We heb-
ben aangenomen dat deze elasticiteiten beide kleiner zijn dan één. Aan deze
keuze ligt een aantal gedachten ten grondslag. Zo is de mate waarin zwarte
produktie en onderlinge leveringen bij de totstandkoming van de zwarte af-
zet onderling substitueerbaar zijn een technische kwestie. Gezien het relatief
arbeidsintensieve karakter van de zwarte sektor, lijken de mogelijkheden tot
vervanging van zwarte produktie door de meer kapitaalintensieve leveringen
vanuit de formele sektor en omgekeerd beperkt. De onderlinge uitwisselbaar-
heid van zwarte en formele konsumptiegcederen zal dan ook waarschijnlijk
wat groter zijn, maar mag volgens ons ook weer niet worden overschat. Som-
mige formele gcederen casu quo diensten mogen weliswaar geacht worden een
sterke konkurrentie te ondervinden van zwarte gcederen casu quo diensten,
maar dit geldt uiteraard lang niet voor alle formele produkten. Vandaa.r
dat de substitutie-elasticiteit tussen de zwarte goederen en het totaal van de
formele gcederen, dat in onze analyse tot uitdrukking komt in het makro-
ekonomische formele gced, verondersteld mag worden relatief bescheiden te
zijn.
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Het vierde hoofdstuk van deze studie bevat een analyse van de invloed
van de overheid op de ontwikkeling van de zwarte sektor. De veronderstelde
grcei van deze sektor wordt namelijk vaak aan het overheidsbeleid tcege-
schreven. Met name direkte dan wel indirekte belastingdrukverhogingen
worden als belangrijke determinanten aangemerkt. Een en ander hebben
we in het gencemde hoofdstuk onderzocht, terwijl op die plaats tevens aan-
dacht is besteed aan de invloed die het fraudebeleid heeft op de zwarte gang
van zaken. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een partieel model van
de zwarte sektor, dat wil zeggen een model dat alleen de zwarte sektor be-
schrijft en waarin derhalve de endogene invlced van de formele op de zwarte
sektor wordt verwaarloosd. Het voordeel van deze aanpak is gelegen in de
relatieve eenvoud van het model, hetgeen de onderzochte problematiek in-
zichtelijk houdt. Een meer kompleet model hebben we pas in hoofdstuk 6
gepresenteerd. Hierop komen we later uiteraard terug.

Ten aanzien van de wijze waarop de loonvoet in de zwarte sektor be-
paald wordt is binnen deze analyse een slag om de arm gehouden. Een uiterst
plausibele veronderstelling lijkt ons, zoals hierboven aangegeven, dat spra-
ke is van een sterk evenwichtsherstellend mechanisme in de zwarte sektor.
In dat geval kunnen de vraag naar en het aanbod van zwarte arbeid niet
van elkaar afwijken. We hebben echter eveneens betoogd dat, met name op
korte termijn, een minder flexibele zwarte loonvorming niet kan worden uit-
gesloten. We hebben daarbij een tweetal mogelijkheden opengehouden. In
het eerste geval wordt de zwarte loonvoet geacht op een dusdanig niveau te
worden vastgesteld dat steeds sprake is van een konstante reëel-beschikbare
beloningsverhouding tussen de beide sektoren. De tweede alternatieve wijze
van loonvorming in de zwarte sektor die we hebben onderscheiden betreft
het geval van volledige starheid, waarmee met name gerefereerd wordt aan
de zeer korte termijn.

Indien aldus het marktmechanisme in de zwarte sektor geacht wordt
uitgeschakeld te zijn, kunnen vraag en aanbod op de zwarte arbeidsmarkt
uiteraard van elkaar afwijken. De kortste zijde van de markt bepaalt on-
der dergelijke omstandigheden de zwarte werkgelegenheid. We hebben ten
aanzien hiervan aangenomen dat reeds in de uitgangsstuatie sprake is van
vraag- dan wel aanbodrantscenering, waarbij de zwarte werkgelegenheid dus
eenzijdig bepaald wordt door het aanbod van respektievelijk de vraag naar
zwarte arbeid. Het veronderstelde aanbod- of vraagtekort wordt bovendien
geacht dusdanig fors te zijn dat geen regimewisselingen optreden.

De analyse van hoofdstuk 4 heeft enkele belangrijke inzichten opgele-
verd. Allereerst is gebleken dat de invlced van een direkte belastingverhoging
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op de zwarte werkgelegenheid apriori erg onzeker is. Aan de ene kant zal na-
melijk het arbeidsaanbod in de zwarte sektor ceteris paribus tcenemen ten
gevolge van de relatieve verbetering van de reëel-beschikbare zwarte belo-
ningsvoet. Anderzijds heeft de hogere direkte lastendruk echter een negatief
effekt op de koopkracht van de gezinnen, hetgeen zich ceteris paribus on-
der meer uit in een teruglopende vraag naar zwarte gcederen en dus naar
zwarte arbeid. De uiteindelijke beïnvloeding van de zwarte werkgelegenheid
is daarbij mede afhankelijk van de loonvorming in de zwarte sektor. Stel
dat deze volledig flexibel is. Ook in dat geval staat de richting waarin de
werkgelegenheid zal muteren nog niet op voorhand vast. Deze is afhanke-
lijk van een aantal faktoren. Allereerst speelt uiteraard de relatieve omvang
van de beschreven initiële aanbod- en vraagreaktie een rol, terwijl daarnaast
de mate waarin de vraag en het aanbod reageren op mutaties in de zwarte
loonvcet van belang is. Gegeven het ex ante-aanbodoverschot op de zwarte
arbeidsmarkt, zal deze loonvoet immers mceten afnemen om evenwicht te
bewerkstelligen. Indien de vraag naar zwarte arbeid hierop relatief sterk rea-
geert, ligt een uiteindelijke zwarte werkgelegenheidstcename uiteraard meer
voor de hand dan wanneer het evenwicht op de zwarte arbeidsmarkt voor-
namelijk tot stand wordt gebracht door middel van een terugvallend zwart
arbeidsaanbod.

Indien daarentegen sprake is van een konstante reëel-beschikbare belo-
ningsverhouding tussen de onderscheiden sektoren, neemt de zwarte loonvcet
in dusdanige mate af dat het zwarte arbeidsaanbod ex post niet muteert.
Wanneer in een dergelijk geval gesproken kan worden van een aanbodbe-
paalde situatie, zal de zwarte werkgelegenheid dus in het geheel niet beïn-
vlced worden door een direkte belastingdrukstijging. Wanneer echter de
vraag naar zwarte arbeid eenzijdig bepalend is voor de werkgelegenheid in
de zwarte sektor, hangt het uiteindelijke werkgelegenheidseffekt af van de-
zelfde vier faktoren als in het geval van een flexibele zwarte loonvorming.
Indien de initiële aanbodstijging bijvoorbeeld naar verhouding fors is, zal de
zwarte loondaling die nodig is om de sektorale reëel-beschikbare belonings-
verhouding konstant te dcen zijn en daarmee het aanbod ex post op het
initiële niveau te houden eveneens relatief sterk mceten zijn. Dit vergroot
de kans dat de vraag naar zwarte arbeid en dus de zwarte werkgelegenheid
uiteindelijk positief uitvalt. Een relatief geringe gevceligheid van het zwarte
arbeidsaanbod voor zwarte loonmutaties heeft een soortgelijk effekt.

Indien de loonvcet in de zwarte sektor geheel star is, zoals bijvoorbeeld
ten aanzien van de zeer korte termijn zou kunnen worden verwacht, is de
richting van het zwarte werkgelegenheidseffekt slechts afhankelijk van de
vraag- en aanbodverhouding in de uitgangssituatie. Zo is in het geval van



Samenvatting en evaluatie 229

vraagrantscenering de initiële zwarte arbeidsaanbodstijging bepalend voor
de invloed op de werkgelegenheid in de zwarte sektor. Indien daarentegen
sprake is van een vraagbepaalde situatie, zien we de zwarte werkgelegenheid
afnemen naar aanleiding van een stijging van het loonbelastingtarief.

Een indirekte lastenverzwaring beïnvloedt in het gehanteerde model ce-
teris paribus alleen de vraag naar zwarte arbeid. Het zwarte arbeidsaanbod
is hiervan ex ante niet afhankelijk. Dit komt voort uit het feit dat de reëel-be-
schikbare beloningsverhouding tussen de zwarte en de formele sektor initieel
geen effekt ondervindt van een toename van het indirekte belastingtarief.
Een en ander impliceert tevens dat de twee onderscheiden vormen van zwar-
te loonvorming waarin het marktmechanisme geen rol krijgt toebedeeld in
dit geval op hetzelfde neerkomen, te weten op een volledige loonstarheid in
de zwarte sektor. De richting waarin de zwarte arbeidsvraag ex ante mu-
teert naar aanleiding van een indirekte drukstijging is niet a priori duidelijk.
Enerzijds wordt namelijk de prijsverhouding tussen zowel zwarte en formele
konsumptiegcederen als de eigen produktie door zwartwerkers en onderlinge
leveringen vanuit de formele sektor neerwaarts beïnvlced, waarvan een posi-
tieve invlced op de vraag naar zwartwerkers uitgaat, maar anderzijds treedt
een koopkrachtverlies voor de gezinnen op, hetgeen juist een negatief effekt
heeft op de vraag naar zwarte konsumptiegcederen en daarmee op de zwar-
te arbeidsvraag. Of het substitutie- dan wel het inkomenseffekt overheerst
is in principe uiteraard niet op een theoretisch niveau uit te maken. Er
evenwel van uitgaande dat de twee relevante substitutie-elasticiteiten beide
kleiner zijn dan één, waarvoor we eerder enkele argumenten hebben aange-
vcerd, zal het eerstgencemde effekt domineren, zodat een toename van de
indirekte belastingdruk de vraag naar zwarte arbeid ceteris paribus zal dcen
afnemen. Meestal zal de uiteindelijke werkgelegenheidsmutatie in de zwarte
sektor in dat geval eveneens negatief zijn. Alleen indien sprake is van een
starre zwarte loonvcet, terwijl tevens een aanbodbepaalde situatie bestaat,
is dit niet het geval. Onder dergelijke omstandigheden ondervindt de zwarte
werkgelegenheid in ons partiële model geen enkel effekt van het bedoelde
overheidsbeleid.

Een aanscherping van het fraudebeleid zal volgens dit model vríjwel
altijd negatief uitwerken op de zwarte werkgelegenheid. Het aanbod van
zwarte arbeid wordt uiteraard ceteris paribus ontmoedigd, terwijl ook de
vraag naar zwarte gcederen en dus de vraag naar zwarte arbeid initieel een
zekere afname vertoont ten gevolge van het feit dat het strengere fraudebe-
leid een inkomensverlies voor zwartwerkers impliceert. Alleen indien sprake
is van een konstante reëel-beschikbare beloningsverhouding tussen de twee
sektoren en bovendien de vraag naar zwarte arbeid gerantsoeneerd wordt,
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zal de zwarte werkgelegenheid niet hceven af te nemen. Onder dergelij-
ke omstandigheden zal de zwarte loonvoet immers een dusdanige stijging
vertonen dat de sektorale reëel-beschikbare beloningsverhouding uiteindelijk
geen verandering ondergaat, waardoor de ex ante-aanbodreaktie en daarmee
de potentiële zwarte werkgelegenheidsdaling teniet wordt gedaan.

A1 met al zijn de wijze van loonvorming in de zwarte sektor en, indien de
flexibiliteit hiervan te wensen overlaat, de initiële verhouding tussen de vraag
naar en het aanbod van zwarte arbeid in een aantal gevallen van groot be-
lang voor de invloed van het overheidsbeleid op de zwarte werkgelegenheid.
Voor deze kasuïstiek bestaat in de bestaande literatuur geen enkele aan-
dacht. Dit komt wellicht voort uit het feit dat de meeste auteurs een grote
loonflexibiliteit in de zwarte sektor zeer realistisch achten. Naar onze smaak
is hiervoor - zeker in verhouding tot de formele ekonomie - inderdaad veel
te zeggen. Toch mag evenwel de mogelijkheid van een zekere starheid, met
name op korte termijn, volgens ons niet op voorhand worden uitgesloten.
Maar zelfs indien wel degelijk sprake is van een zeer flexibele zwarte loon-
vorming, staat - zo hebben we beredeneerd - de uiteindelijke invloed van
de onderscheiden vormen van belastingverhoging op de zwarte werkgelegen-
heid nog niet op voorhand vast. De min of ineer algemene opvatting over
de rol die de overheid speelt ten aanzien van de ontwikkeling van de zwarte
sektor gaat dus slechts onder bepaalde voorwaarden op. Overigens werd de
bedoelde opvatting in Mulder (1986) alsook in Graafland (1987, 1988) reeds
in twijfel getrokken. Het is a priori al met al geenszins duidelijk of de in het
verleden gekonstateerde toename van direkte en indirekte belastingtarieven
een bijdrage hebben geleverd aan de grcei van de zwarte aktiviteiten. Deze
konklusie versterkt onze mening dat veeleer de in het derde hoofdstuk van
deze studie geanalyseerde strukturele faktoren mceten worden aangemerkt
als de belangrijkste determinanten hiervan.

Hoofdstuk 5 behandelt de invloed van de zwarte sektor op de formele
ekonomische ontwikkeling. De algemene opvatting op dit punt is dat een
tcename van de zwarte sektor ten koste gaat van de formele gang van zaken,
hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in een verlies aan formele banen.
Hiermee worden vervolgens meestal de nodige negatieve gevolgen voor de
overheidsfinanciën geassocieerd. In deze studie hebben we wat betreft de
invlced van de zwarte sektor op de formele gang van zaken een analytisch
onderscheid aangebracht tussen de invlced die in eerste instantie via de goe-
derenmarkt tot stand komt en de invloed die primair via de arbeidsmarkt
gestalte krijgt. Met betrekking tot de gcederenmarkt lijkt een zeker nega-
tief verband tussen de formele effektieve vraag en de omvang van de zwarte
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sektor ceteris paribus inderdaad voor de hand te liggen. Indien de konsu-
menten immers besluiten zich voor een bepaald gced of een bepaalde dienst
tot de zwarte sektor te wenden, zullen zij het desbetreffende geldbedrag ce-
teris paribus niet meer formeel kunnen aanwenden. In eerste instantie gaat
dit ten koste van de formele effektieve vraag. Maar dit zegt uiteraard niets
over de uiteindelijke beïnvloeding van de vraag naar formele gcederen. In
de eerste plaats zullen zwartwerkers behoefte hebben aan onderlinge leverin-
gen vanuit de formele ekonomie, hetgeen de initiële vraaguitval onmiddellijk
enigermate kompenseert. Bovendien leidt de opgetreden vraag naar zwarte
gcederen uiteraard tot extra zwarte koopkracht. Ook hiervan gaat weer een
positief effekt uit op de formele gcederenvraag. Aangetoond kan nu worden
dat indien geen sprake is van lekken in de zwarte sektor - zodat het bedrag
dat met de zwarte afzet gemceid is ofwel aan onderlinge leveringen dan wel
aan konsumptie door zwartwerkers ten gcede komt - de formele effektieve
vraag uiteindelijk in het geheel niet wordt beïnvlced door de omvang van de
zwarte sektor, hetgeen bovendien volledig los staat van het relatieve belang
van de onderlinge leveringen bij de totstandkoming van de zwarte afzet. On-
der dergelijke omstandigheden zal sprake kunnen zijn van een tcename van
het aandeel van zwarte produkten in het budget van de konsumenten, zon-
der dat dit ten koste gaat van de formele gcederenvraag. Evenzeer zal een
relatieve stijging van de uitgaven aan onderlinge leveringen ten behceve van
de totstandkoming van de zwarte afzet een daling van het zwarte inkomen
en daarmee een afname van de formele konsumptievraag veroorzaken die
precies van dusdanige omvang is dat de formele effektieve vraag uiteindelijk
ongewijzigd blijft.

Indien echter wèl lekken in de zwarte sektor aanwezig zijn, zal de forme-
le ontwikkeling wel degelijk via de gcederenmarkt een negatief effekt kunnen
ondervinden van een tcenemende omvang van de zwarte sektor. Dit kan
bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat zwartwerkers een deel van hun
inkomen besparen. Naar onze inzichten zullen besparingen uit zwarte inkom-
sten evenwel minimaal zijn, zodat dit mogelijke lek in praktijk niet geacht
mag worden substantiële vormen aan te nemen. Daarnaast mcet worden ge-
wezen op de mogelijkheid dat extra besparingen een positieve invloed hebben
op de partikuliere investeringen. De uiteindelijke formele vraaguitval wordt
hierdoor gemitigeerd. Bovendien zou in dat geval een positief kapaciteitsef-
fekt kunnen optreden, met alle potentiële positieve gevolgen van dien. Ook
het fraudebeleid van de overheid veroorzaakt een lek in de zwarte sektor. De
overheid roomt via dit beleid immers een stukje van de zwarte koopkracht
af. Aangezien de pakkans die zwartwerkers lopen geacht mag worden gering
te zijn, zal het relatieve belang hiervan echter niet zeer groot zijn. Toch is
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de konklusie op dit punt duidelijk: de overheid rcept door haar fraudebe-
leid, dat juist bedoeld zal zijn om de negatieve gevolgen die in het algemeen
aan de zwarte sektor worden toegeschreven te bestrijden, zelf een negatieve
invlced in het leven. Zoals gezegd, zal deze invlced in kwantitatief opzicht
echter van weinig belang zijn. Ook een aanscherping van het fraudebeleid zal
hierdoor pas merkbare vraageffekten in de formele sektor genereren indien
sprake is van een forse beleidsimpuls. Los daarvan, kunnen we het belang
van dit lek in de zwarte sektor ook uit anderen hoofde relativeren. Allereerst
is het natuurlijk mogelijk dat de overheid de opbrengsten uit het fraudebe-
leid zelf weer uitgeeft, waardoor het desbetreffende bedrag alsnog ten gcede
komt aan de formele effektieve vraag. Stel echter dat hiervan geen sprake is.
In dat geval is het uiteraard niet uitgesloten dat een verminderd overheids-
tekort gepaard gaat met een stimulering van de paztikuliere investeringen,
met de hierboven reeds geschetste effekten tot gevolg. Een toename van
de zwarte aktiviteiten zou verder - gegeven de fraudebestrijdingskapaciteit
van de overheid - kunnen leiden tot een afname van de individuele pak-
kans, hetgeen de mate waarin de additionele zwarte inkomsten weglekken
naar verhouding zou kunnen verminderen.

We hebben in hoofdstuk 5 tevens gewezen op de mogelijke sektorale
gevolgen van een toename van de zwarte sektor. Deze treden op indien het
relatieve belang van konsumptiegcederen respektievelijk onderlinge leverin-
gen aan de zwazte sektor niet in alle formele subsektoren gelijk is. Indien
de betrokken subsektoren bovendien een afwijkende ekonomische struktuur
kennen - bijvoorbeeld wat betreft de azbeidsintensiteit van de produktie -
kan dit vervolgens ook makro-effekten tot gevolg hebben. Naar onze smaak
valt hierover echter a priori weinig zinnigs te melden.

In deze studie hebben we overigens de formele sektor steeds als ma-
kro-ekonomische entiteit opgevat, zodat we aan sektorale verschuivingen en
dergelijke hce dan ook voorbij gaan. Van mogelijke besparingen uit zwar-
te inkomsten is eveneens geabstraheerd. Wel houden we uiteraard rekening
met het fraudebeleid van de overheid. In het model van hoofdstuk 2, dat
ten grondslag ligt aan de makro-ekonomische modelexercitie in het zesde
hoofdstuk, loopt de invloed van de zwarte sektor op de formele gang van
zaken dan ook voornamelijk via dit kanaal. Gezien de geringe pakkans in de
zwarte sektor, stelt de invloed van de zwarte sektor op de formele effektieve
vraag dan ook niet zoveel voor, behalve in het geval dat de overheid haar
fraudebeleid op een rigoureuze wijze aanscherpt. Ook in Mulder (1986) en in
Graafland (1987, 1988) wordt het negatieve vraageffekt van de zwazte sektor
op de formele ekonomie overigens al gerelativeerd.

Tot zover de mogelijke formele effekten die lopen via de gcederenmazkt.
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De zwarte sektor konkurreert daarenboven uiteraard met de formele sek-
tor op de arbeidsmarkt. Bij de invloed die een uitbreiding van de zwarte
aktiviteiten uit dien hoofde kan uitcefenen op de formele gang van zaken
hebben we in het derde hoofdstuk van deze studie reeds stilgestaan. Binnen
het aldaar geschetste grceitheoretische kader hebben we zelfs afgezien van
enige beïnvlceding via de goederenmarkt. We deden dit door te abstraheren
van het fraudebeleid van de overheid. Zoals uit het bovenstaande blijkt,
hadden we hiertce echter even gced kunnen aannemen dat de overheid haar
financieringstekort op het evenwichtige grceipad kontant houdt - hetgeen
voor de hand ligt - waardoor de opbrengsten uit hoofde van het fraudebe-
leid door haar zelf weer worden teruggesluisd in de ekonomische kringloop.
Ook in dat geval cefent de zwarte sektor via de gcederenmarkt geen enkele
invlced uit op de formele grcei. Gekozen is echter voor de eenvoudigste me-
thode: abstraktie van het fraudebeleid. Hierdoor werd de analyse wat meer
doorzichtig gehouden.

Ook indien we buiten het evenwichtige grceikader treden, kan de zwarte
sektor een zekere invlced uitcefenen op de formele ontwikkeling via de ar-
beidsmarkt. Uiteraard blijft steeds gelden dat hiervan geen sprake is indien
de subjekten te maken hebben met een standaardarbeidstijd in de formele
ekonomie. Laten we echter aannemen dat de formele arbeidstijd flexibel is.
In dat geval zou intuïtief wellicht voor de hand liggen dat een stijging van het
aanbod van zwarte arbeid altijd ten koste gaat van het formele arbeidsaan-
bod. Toch hceft dit niet het geval te zijn. Een voorbeeld hiervan is de situatie
waarin de reëel-beschikbare zwarte beloningsvoet voor werkenden en werklo-
zen uiteenloopt ten gevolge van een aanscherping van het fraudebeleid. Een
dergelijk beleid zal in eerste instantie het zwarte arbeidsaanbod van zowel
werkenden als werklozen terugdringen, terwijl ook de zwarte arbeidsvraag
enigszins negatief zal worden beïnvloed. Hoogstwaarschijnlijk zal daarbij een
ex ante-aanbodtekort optreden. Stel nu dat sprake is van een flexibele zwar-
te loonvoet. Deze zal onder de geschetste omstandigheden mceten toenemen
om het potentiële aanbodtekort weg te werken. Aangezien de aanscherping
van het fraudebeleid in eerste instantie een grotere daling in de reëel-beschik-
bare zwarte loonvoet betekent voor werklozen dan voor werkenden, kan de
bedoelde toename van de primaire zwarte loonvcet er gemakkelijk tce leiden
dat de reëel-beschikbare zwarte loonvcet voor de laatstgencemden uiteinde-
lijk stijgt, terwijl deze voor werklozen blijft afnemen. Indien we even afzien
van mogelijke mutaties in de formele beloningsvceten, kan vervolgens ge-
steld worden dat het zwarte arbeidsaanbod door werkenden ex post niet
meer daalt maar zelfs stijgt, in tegenstelling uiteraard tot het aanbod door
werklozen en in tegenstelling ook tot het totale zwarte arbeidsaanbod. Deze
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laatste grootheid mcet immers afnemen omdat ook de vraag naar zwarte
arbeid ex ante is gedaald en ex post zelfs nog een grotere daling te zien
zal geven uit hoofde van de optredende zwarte loon- en prijsstijging. Ten
gevolge van de toegenomen reëel-beschikbare beloningsvcet voor zwartwer-
kers die tevens een formele werkkring hebben, zal de daling van het totale
arbeidsaanbod in de zwarte sektor gepaard gaan met een eveneens afnemend
arbeidsaanbod in de formele ekonomie.

We kunnen nog enkele andere voorbeelden geven van situaties waarin
het formele en het zwarte arbeidsaanbod simultaan kunnen stijgen respektie-
velijk dalen, maar het hierboven geschetste geval lijkt wel het meest relevant.
In de meeste andere gevallen zal een stijging van het zwarte arbeidsaanbod
dan ook waarschijnlijk ten koste gaan van het arbeidsaanbod in de formele
ekonomie. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de formele ontwikkeling? Bij de
beantwoording van deze vraag is de flexibiliteit van de formele loonvorming
van het grootst mogelijke belang. Indien onevenwichtigheden op de formele
arbeidsmarkt geen enkele invlced hebben op de formele loonvorming, zal een
afname van het zwarte arbeidsaanbod leiden tot een daling van het aantal
werklozen, hetgeen te kwalificeren is als een gunstige ontwikkeling. Mogelijk
gaat hiervan echter wel weer een negatief vraageffekt uit in zowel de formele
als de zwarte sektor. Ceteris paribus valt immers een deel van de koop-
kracht van de gezinnen weg indien de overheid minder werkloosheidsgelden
hceft uit te keren. Indien evenwel sprake is van een zekere werking van
het prijsmechanisme op de formele arbeidsmarkt, zal een verminderd for-
meel arbeidsaanbod een loonstijging impliceren, met alle negatieve gevolgen
voor de ekonomische ontwikkeling van dien. A1 met al kan gekonkludeerd
worden dat de invloed van de zwarte sektor op de formele gang van zaken
via de arbeidsmarkt a priori erg onzeker is. Allereerst kan een stijging van
het zwarte arbeidsaanbod, zoals gezegd, gepaard gaan met zowel een af- als
een tcename van het formele arbeidsaanbod. Daarnaast hangt de ekono-
mische doorwerking van de resulterende mutatie hierin kruciaal af van de
mate waarin het Phillipsmechanisme in de formele ekonomie aktueel is. In
praktijk lijkt dit mechanisme op het moment nauwelijks een rol te spelen.

In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we, zoals gemeld, gebruik gemaakt
van partiële modellen. De reden hiervoor is dat op een dergelijke wijze
de onderzochte deelproblemen het meest duidelijk uit de verf konden ko-
men. Tevens kon op deze wijze een bepaalde kasuïstiek worden opgebouwd,
hetgeen uit analytisch oogpunt zeker interessant te ncemen is. Het zesde
hoofdstuk bevat, in aanvulling hierop, een numerieke modelanalyse van de
makro-ekonomische gang van zaken, waarbij expliciet rekening wordt ge-



Samenvattíng en evaluatie 235

houden met de interdependenties die in de voorgaande twee hoofdstukken
bewust buiten beschouwing zijn gelaten. Aan de numerieke invulling van
het model liggen globale inzichten ten aanzien van de verschillende model-
parameters ten grondsla.g. Op deze wijze wordt de gencemde kasuïstiek weer
wat ingedamd en worden voorzichtige uitspraken ten aanzien van de waar-
schijnlijkheid waarmee bepaalde verbanden tussen de formele en de zwarte
ontwikkeling mogen worden verwacht mogelijk gemaakt. We hebben ons
daarbij wederom voornamelijk op een tweetal kwesties gekoncentreerd, te
weten de vraag in hceverre de formele gang van zaken wordt beïnvloed door
de zwarte sektor enerzijds en de vraag welke invlced de hierboven reeds be-
sproken vormen van overheidsbeleid geacht mogen worden uit te oefenen op
de zwarte bedrijvigheid anderzijds. Met het oog op de eerstgenoemde vraag-
stelling, hebben we in hoofdstuk 6 allereerst een model ontwikkeld waarin
de zwarte sektor niet voorkomt. Vervolgens is een hiermee konsistent mo-
del met zwarte sektor geformuleerd. De modelrelaties die samenhangen met
het bestaan van de zwarte sektor zijn daarbij ontleend aan de mikro~ko-
nomische analyse van het tweede hoofdstuk van deze studie. De numerieke
invulling ter zake is bovendien konsistent met een aantal van de in het be-
dcelde hoofdstuk gepresenteerde cijfervoorbeelden, waaraan de methode der
kalibratie ten grondslag ligt. Ten aanzien van de zwarte loon- en prijsvor-
ming is in eerste instantie uitgegaan van volledige flexibiliteit.

In het model zonder zwarte sektor hebben we aandacht besteed aan zo-
wel het vraag- als het aanbodmodel, waarin de formele produktieprijs wordt
bepaald aan de hand van de kostentheorie van de inflatie respektievelijk
dusdanig wordt vastgesteld dat de bezettingsgraad van de rendabele pro-
duktiekapaciteit konstant op zijn evenwichtige uitgangsniveau blijft. Om
een aantal redenen hebben we in het model met zwarte sektor in principe
gekozen voor het aanbodmodel. Naast het feit dat zulks, zeker indien men
ook de resultaten voor de iets langere termijn van belang acht, theoretisch
gced te verdedigen is, lijkt het aanbodmodel voor de tweede helft van de
jaren '80 en het begin van de jaren '90 een grotere aktualiteitswaarde te
bezitten dan het vraagmodel. We hebben in het model zonder zwarte sektor
tevens geëxerceerd met de mate van afwenteling van lastenverzwaringen voor
de gezinnen. Met het oog op de globale empirie, hebben we in het model
met zwarte sektor ten aanzien hiervan gekozen voor een gedeeltelijke afwen-
teling van direkte belastingverhogingen, terwijl indirekte lastenverzwaringen
geacht worden niet te kunnen worden afgewenteld. Ten aanzien van de for-
mele arbeidsmarkt nemen we in ons model aan dat het prijsmechanisme is
uitgeschakeld.

Uitgaande van een naar onze inschatting niet onrealistische numerieke



236 Samenvatting en evaluatie

invulling van het model, hebben we in hoofdstuk 6 een aantal konklusies
kunnen formuleren. Daarbij kan worden opgemerkt dat gebleken is dat de
aanpak die in de hoofdstukken 4 en 5 is gevolgd - dat wil zeggen het bewust
verwaarlozen van bepaalde interdependenties ten einde het kernprobleem zo
duidelijk mogelijk naar voren te dcen komen - vrij adequaat is geweest. De
meeste uitkomsten van het meer komplete model kunnen namelijk berede-
neerd worden aan de hand van de inzichten die de desbetreffende partiële
analyses ons hebben geboden. Een belangrijke konklusie is in de eerste plaats
dat het bestaan van de zwarte sektor onder de gemaakte veronderstellingen
nauwelijks enig effekt heeft op de formele gevolgen van een direkte dan wel
een indirekte belastingverhoging. Het model met zwarte sektor genereert
met andere woorden nagenceg dezelfde resulaten als het model waarin de
zwarte sektor niet aanwezig is. Verder blijkt volgens ons model zowel een
direkte als een indirekte belastingverhoging een negatieve invloed uit te oe-
fenen op de zwarte bedrijvigheid. Deze bevindingen zijn in strijd met de
min of ineer gangbare opvattingen op dit gebied. Een aanscherping van
het fraudebeleid zal verder - in lijn met de algemene verwachting - de
zwarte sektor kunnen terugdringen, zij het dat de beleidsimpuls, gegeven
de geringe pakkans in de uitgangssituatie, vrij omvangrijk dient te zijn om
kwantitatief relevante effekten te sorteren. Van belang bij de vaststelling
van de wenselijkheid van een dergelijk beleid is overigens het feit dat van
een aanscherping van het fraudebeleid eveneens een negatief effekt uitgaat
op de formele ontwikkeling. Hierop wezen we reeds eerder.

In hoofdstuk 6 hebben we uiteraard eveneens een onzekerheidsanalyse
uitgevcerd. Deze tast de bovenstaande konklusies niet of nauwelijks aan.
De effekten van een direkte dan wel indirekte lastenverzwaring op de zwarte
bedrijvigheid worden pas positief indien wordt uitgegaan van een zeer hoge
waarde voor de substitutie-elasticiteit tussen formele en zwarte konsump-
tiegcederen, hetgeen onzes inziens niet realistisch is. De mate van loon- en
prijsflexibiliteit in de zwarte sektor beïnvlcedt de getrokken konklusies even-
min indien mag worden aangenomen dat een direkte dan wel een indirekte
lastenverzwaring voor de gezinnen in een dergelijk geval leidt tot een situatie
van aanbodrantsoenering, terwijl een aanscherping van het fraudebeleid juist
aanleiding geeft tot een aanbodbepaalde situatie. Dit wordt door het model
wordt ingegeven indien we aannemen dat in de uitgangssituatie sprake is van
een evenwichtige zwarte arbeidsmarkt.

Deze studie afsluitend, zullen we een poging wagen om de in het eerste
hoofdstuk geformuleerde probleemstelling nog eens van een kort en bondig
antwoord te voorzien. Als de belangrijkste makro-ekonomische determinan-
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ten van de ontwikkeling van de zwarte sektor zijn naar onze mening struktu-
rele faktoren als de bevolkingsgrcei, de arbeidsproduktiviteitsontwikkeling in
de formele en de zwarte sektor alsmede het te verwachten verschil hiertussen
en de mogelijke verschuiving van de preferenties in de richting van zwarte
konsumptiegcederen enerzijds en het verrichten van zwarte arbeid anderzijds
aan te merken. De in het verleden waargenomen stijging van de direkte en
indirekte lastendruk heeft waarschijnlijk niet of nauwelijks bijgedragen aan
de grcei die de zwarte sektor geacht wordt in dezelfde periode te hebben
doorgemaakt.

Indien we er van uitgaan dat op het lange termijn-groeipad sprake is van
een flexibele formele arbeidstijd alsmede van adequaat werkende markten, is
het waarschijnlijk dat het bestaan van de zwarte sektor negatief uitwerkt op
de lange termijn-ontwikkeling van de formele ekonomie doordat het formele
arbeidsaanbod ten gevolge hiervan struktureel onderdcet voor de grcei van
de beroepsbevolking. Indien we daarentegen kijken naar de heel wat minder
evenwichtige alledaagse werkelijkheid, waarbij met name op de arbeidsmarkt
de werking van het prijsmechanisme veel te wensen overlaat, lijkt de ontwik-
keling van de zwarte sektor nauwelijks enig effekt te hebben op de formele
gang van zaken.
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Summary and evaluation

THE MACROECONOMIC
ASPECTS

OF THE BLACK SECTOR

There are a number of views on the macrceconomic causes and conse-
quences of the development of the black sector of the economy - the central
subject of this study - which have very widespread support. Consensus on
the idea that higher direct or indirect taxation will stimulate black activities
can be described as virtually universal. The same applies to the idea that,
if black activities grow, a negative impact on formal business activities will
be inevitable. In the first chapter of this study, we presented an extremely
simple model which strikingly illustrates these views. Precisely because of
the conclusions which can be drawn from this model, it has been referred to
as the `conventional wisdom' model.

However, in order to reach these conclusions - and thus to be able to
illustrate the general views on the black sector - we have made a number of
uncompromising assumptions. In the case of a tax increase, for example, the
related transfer of purchasing power from households to the public sector and
the economic effects of this were not taken into account. It was also assumed
that both the formal and the black labor market aze always in balance as a
result of a highly flexible wage formation. In addition, we assumed that any
increase in black labor supply will be directly at the expense of the labor
supply in the formal economy. One can imagine that alternative assumptions
would lead to conclusions which differ from `conventional wisdom'. However,
demonstration of this demands a more serious analysis of the problems than
that on which general opinion appeazs to be based. In this study, we have
attempted to contribute towazds such an analysis. More specifically, this
is expressed in the following definition of the problem: what aze the most
important macrceconomic causes and consequences of the development of
the black sector?

This section provides a review of the main insights provided by this
study. These conclusions are evaluated, partly on the basis of the relevant
literature. Although the definition of the problem of this study has a clear
macroeconomic chazacter, Chapter 2 discusses in some detail the way in
which the existence of a black sector plays a role within the micrcecono-
mic choice processes relating to labor supply and the demand for consumer
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goods. With regard to the theory of individual labor supply in the formal and
the black sector, an alternative is presented for the existing micrceconomic
analyses which, as we have attempted to show, have serious disadvantages.
The more or less common approach, for which we refer to De Gijsel (1984a,
1984b, 1985), among others, assumes that economic agents will divide their
available time over the alternatives of leisure, formal labor and black labor
in a way which maximizes their expected utility index. In this theory, when
a decision has to be taken on this allocation, the ultimate utility index is
uncertain on two points. Firstly, black workers run the risk of being caught,
which implies an uncertain revenue from participation in the sector con-
cerned. Secondly, so it is argued, agents run the risk that their labor supply
will not be accepted in the formal sector, with the consequent uncertainty
regarding their leisure and income. It is assumed that economic agents are
capable of making a probability distribution regarding the four different situ-
ations in which they could thus find themselves. The utility indices relating
to these situations can therefore be combined to form an expected utility
index. The agents aim to distribute their available time over the different
possibilities in a way which maximizes this index.

This `expected utility' approach has a number of snags. First a.nd fore-
most, we regard the assumption that agents can no longer alter the allo-
cation of their time if they are unable to find formal employment as fairly
unrealistic. Moreover, there are aggregation problems involved in the way
in which the effects of formal unemployment are thus incorporated in the
analysis. The risk of future unemployment is, after all, far greater for those
who are already unemployed at the moment than for those who currently
hold a formal job. In this situation, it is difficult to assume the existence of
a representative individual, which would be desirable in view of the aggre-
gation from micrceconomic to macrceconomic relationships. Furthermore,
the aggregation problem is reinforced to some extent by the fact that the
unemployed can be assumed to run a greater risk in the black sector than
those in formal employment. If it is not known, at the time when the agent
ofïers his services on the black market, whether he will be able to find formal
employment, it becomes even more difficult to assess his risk of being caught
in the black sector with any accuracy. Another disadvantage of this micro-
economic analysis is the degree of mathematical complexity, which makes
it almost essential to assume a utility index relation which is additively-
separable in the leisure and income arguments. This assumption, found
without exception in the relevant literature, is naturally not very attractive
from the economic-theoretical point of view.
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The alternative developed in this study avoids these disadvantages. Our
modelling of the effects of formal unemployment on black labor supply is
based on a number of assumptions. It is assumed that an agent working
on the black market, who is unable to find formal employment, nevertheless
continues to offer his labor on the formal market. We also assume that he will
reconsider his black labor supply during his period of unemployment, and
that, should he at any time succeed in finding formal employment after all, he
will change his black labor supply to the originally desired level. Incidentally,
we have shown that it cannot be said a priori that the formally unemployed
offer more black labor than those in formal employment. In our analysis,
this depends partly on the ratio of the unemployment benefit to formal
income, while the ratio between the real disposable black wage rate of the
formally employed and the formally unemployed also plays a role. Because
we do not presume an entirely flexible black wage formation in Chapter 2, the
possibility remains open that black labor supply will not always be accepted.
The modelling of the effect of this on the formal labor supply is analogous
to that of the effect of formal unemployment on black labor supply. In our
analysis, the risk of being caught is expressed by a risk premium related to
black activity. This premium is higher for the unemployed than for those in
formal employment, which corresponds to the relatively high risk of being
caught which the former category of black workers can be considered to run,
and the comparatively high marginal `tax' incidence which they face as a
result of high transfer benefit reduction rates. We have assumed that the
subjective risk of being caught in the black sector equals the objective risk,
so that this risk premium is also at the expense of black purchasing power.

An additional element in the micrceconomic theory developed in this
study is the possibility of taking into account, in a simple way, the varying
intrinsic utility which agents can attach to the different categories of labor.
The idea that agents will probably set a maximum on the working time in
each sector in advance can also be explicitly expressed. This could include
a subjective upper limit which is expected to be related to individual par-
ticipation in the black sector. The existing literature in this field dces not
take such considerations into account. Despite the fundamental difference
in approach, our analysis can be said to produce the same conclusions, gen-
erally speaking, as the methods of De Gijsel and others. Our analysis shows
that, all other things being equal, an increase in black labor supply is to be
expected if income tax rate rises, fraud control is relaxed, the formal wage
rate or unemployment benefit falls or if the black wage rate rises. The effect
of a rise in formal unemployment on black labor supply is, of course, depen-
dent on whether or not the unemployed offer more black labor than those in
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formal employment. As already said, in our analysis this depends on both
the ratio of the formal wage rate to the level of unemployment benefit and
the ratio between the real disposable black wage rate of the unemployed and
the employed. Finally, if there are standard working hours in the formal
sector, black labor supply will be negatively dependent on the level of this.

Our conclusions likewise largely concur with the results of the alterna-
tive method developed at the Dutch Central Planning Bureau by Graafland
(1987). This suthor assumes a two-stage decision-making process. Firstly,
the agents are assumed to consider whether or not to accept formal employ-
ment for a given number of hours. In this model, it is in this respect assumed
that all agents can be neatly categorized according to their relative prefer-
ences for leisure and income, so that the `marginal' supplier of formal labor
can be identified and the level of participation in the formal sector can be
calculated. In the second stage, each individual then determines his domes-
tic activities, his desired leisure and his labor supply on the black market,
depending partly on his labor supply decision in the first stage and on the
question whether his formal labor supply is accepted.

Our criticism of Graafland's method relates mainly to the assumed pos-
sibility of categorizing the employable population in accordance with relative
preferences for leisure and income. Although we would not, of course, wish
to claim that these relative preferences are the same for everyone, we regard
the assumption of the existence of a representative agent in this respect more
plausible than the assumption that every agent will have an entirely unique
preference for leisure and income. Moreover, Graafland can be said to aban-
don this assumption somewhat in the second phase, when he moves to group
averages, which is at the expense of the consistency of this method. How-
ever, as already said, Graafland's qualitative findings do not fundamentally
conflict with our own.

The micrceconomic analysis of demand for black labor, as presented
in this study, conforms to the standard theory of rational consumer behav-
ior. Consumers demand black goods, which naturally also implies demand
for black labor. Of course, black demand for formal intermediary goods
is also related to this, with regard to which, in our view, a certain degree
of technical substitution cannot be ruled out in advance. Our analysis of
demand for black labor is very similar to Graafland's, albeit that this au-
thor distinguishes a number of sub-sectors of the formal economy, with the
black sector, of course, competing more with one sector than with another,
while in our own study, we regard the formal sector as a macrceconomic
entity. Moreover, Graafland dces not take into account the possibility that
black workers - given the technical opportunities - will to a certain extent
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choose between their own production and the purchase of certain goods in
the formal sector.

This study pays little attention to possible demand for black labor by

firms, a subject considered by De Gijsel (1984b, 1985), among others. We
have a number of reasons for this. Firstly, we do not, by definition, include
firms which use black labor in the formal sector. ~rthermore, in practice
this phenomenon dces not appear to be representative of a large proportion
of the formal sector. After all, the use of black labor is possible only in a

limited number of formal sub-sectors (specifically, relatively labor-intensive

ones). Finally, so we have shown, the factors which play a role in demand for

black labor by firms are, in principle, the same as those involved in the choice

which `independent' black workers make between their own production and

buying formal intermediary goods, which means one could argue that, to

some extent, demand for black labor by firms is already implicitly included

in the analysis.

In respect of black wage and price formation, this study dces not, as
already mentioned, a priori assume full flexibility. Unlike most authors,
therefore, we explicitly keep open the possibility of a supply or demand
surplus on the black market. The existence of a highly flexible black wage
rate dces seem to us a very plausible option, particularly because of the
absence of regulation and power formation in the black sector, but this is
opposed by the fact that the black sector is probably fairly untransparent,
certainly in relation to the formal economy, because of the risks entailed in
participation in the black production process and the fact that willingness
to do so will therefore not always be loudly advertised.

In summary, Chapter 2 of this study offers an alternative to certain
micrceconomic approaches familiar from the literature, which in our view
have certain disadvantages, and includes some additional elements to theo-
ries to which we do subscribe in principle.

In Chapter 3, we then concentrated on growth theoretical aspects of
the existence of the black sector. Balanced long-term development in both
the formal and the black economy was therefore the key issue. We stud-
ied the features of such a development if we assume relatively slow labor
productivity growth in the black sector and a gradual shift in the prefer-
ences of economic agents in favor of the black sector, both in respect of
demand for consumer goods and in respect of the labor supply. R,elatively
slow black labor productivity growth seems very likely in view of the rela-
tively labor-intensive nature of black production. A growing preference for
both black goods and black employment also appears quite feasible. There
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is a widely-held view that, as per capita income rises, consumer preferences
will increasingly shift towards relatively labor-intensive products (services),
among which, in general, black products can certainly be ranked. Moreover,
the clearly observable reduction in social opposition to participation in the
black sector could very easily strengthen willingness to supply black labor.

On the basis of the above, in Chapter 3 we examined the extent to
which long-term development in the formal sector could be affected by the
existence of the black sector and also how the balanced development of the
black sector itself would appear. In terms of both the definition of the
problem and the conclusions, this chapter largely corresponds to the general
theory on the long-term development of certain sectors under the influence
of discrepancies in sectoral movements in labor productivity and a shift
in preferences, for which we refer to Fourastié (1949), among others. In
some respects, however, our analysis differs from that usually found in the
literature. It is normally assumed that there can be no changes in sectoral
wage ratios in the longer term, because of high labor mobility between the
sectors. We do indeed regard this as plausible in the case of formal sub-
sectors, but in view of the highly specific character of the black sector, we
would expect mobility between the formal and black sectors to be much
lower. As already said, in this connection we also studied the effect of a
growing preference among agents for black employment. In the literature,
however, most authors concentrate on analyzing shifts of preference relating
to demand for products from the different sectors.

We repeat here a number of important conclusions regarding long-term
growth. In the first place, some remarks can be made on the effect of the
existence of the black sector on balanced development in the formal sector.
In two cases, this has no effect. Firstly, this will, of course, be the case if, in
the absence of changes of preference, black labor productivity runs parallel
to that in the formal economy. However, as explained above, this option
dces not appear very probable. Secondly, the existence of the black sector
will not affect the long-term development of the formal sector if there are
standard working hours in the latter sector. Again, particularly in the long
term, this dces not seem to us to be a very realistic prospect. Even if, for
example, formal working hours are in principle institutionally determined for
most employees, working hours which a.re not in line with preferences seem
unlikely to us in the long term. Ultimately, after all, institutional regulations
could adjust to employee preferences. Assuming, therefore, flexible formal
hours of employment, the existence of the black sector can be said to have a
negative impact on the long-term development of the formal economy if the
model is parameterized in what seems to us a not-unrealistic fashion. Both
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the relatively slow rate at which black labor productivity improves and the
possible shift in preferences in favor of the black sector contribute towards
this.

We have also drawn a number of conclusions in respect of the long-term
development of the black sector itself. We shall confine ourselves here to
a summary of the most important points, again assuming what we regard
as plausible values for the key model parameters. Black production growth
is negatively affected by a relatively slow increase in black labor productiv-
ity, while the shift in preference towards black goods and black labor has
a favorable effect on black production. Little can therefore be said a pri-
ori about the long-term development of this variable. The effect on black
employment, by contrast, is positive in all cases. It seems likely, therefore,
that the assumed sharp increase in the participation in the black economy is
related primarily to these structural factors. We have gone into the possible
impact of government policy, which is frequently referred to in the literature,
in Chapters 4 and 6. The insights produced by these chapters are discussed
below. We can say here that these analyses certainly do not detract from
the possible significance of the aforementioned structural factors for the ex-
pansion of the black sector, but in fact give them even greater emphasis.
It can also be noted that both a sectoral difference in labor productivity
growth and a growing preference for black consumer goods imply a relative
improvement in the black wage rate, while growing subjective appreciation
of black labor has the opposite effect.

As already indicated, certain conclusions can change if estimates dif-
fering from our own are used for the numerical values of certain crucial pa-
rameters. Particularly, the substitution elasticities between consumer goods
in the two sectors, and between formal sector supplies and production by
black workers themselves, are of importance here. We have assumed that
these elasticities are both less than one. This choice is based on a number
of considerations. The extent to which black production and formal sector
supplies can be substituted for each other in the realization of black sales
is a technical question. In view of the relatively labor-intensive nature of
the black sector, the possibilities for replacing black production with more
capital-intensive supplies from the formal sector, and vice versa, would ap-
pear to be limited. The interchangeability of formal and black consumer
goods will probably be somewhat greater, but in our view, should not be
overestimated. Some formal sector goods or services may be considered to
face stiff competition from their black counterparts, but this is, of course,
far from being the case with all formal sector products. For this reason,
the substitution elasticity between black goods and the total of formal sec-
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tor goods, which is expressed in our analysis by the macrceconomic formal
product, can be assumed to be relatively modest.

The fourth chapter of this study contains an analysis of the government's
impact on the development of the black sector. The presumed growth of
this sector is often attributed to the government. In particular, increases
in the incidence of direct or indirect taxation are identified as important
determinants. We examine these issues in Chapter 4, and also consider the
effects of fraud control policy on black activities. We use a partial model
of the black sector here, which is to say a model which describes only the
black sector and which therefore ignores the endogenous impact of the formal
sector on it. The advantage of this approach lies in the relative simplicity
of the model, which preserves the clarity of the problems studied. A more
complete model is presented in Chapter 6. Of course, we shall return to this
at a later stage.

The analysis leaves the question of wage formation in the black sector
open. As mentioned above, we regard a strong equilibrating mechanism in
the black sector as a highly plausible assumption. In this case, black labor
supply and demand cannot differ. However, we have also argued that less
flexible black wage formation cannot be ruled out, particularly in the short
term. In this respect, we have kept two possibilities open. In the first case,
the black wage rate is assumed to be determined at a level which ensures
a constant real disposable wage ratio between the two sectors. The second
alternative method of black wage formation we distinguish relates to the case
of complete rigidity, referring specifically to the very short term.

If the market mechanism is regarded as inoperative in the black sector,
labor supply and demand in this sector could, of course, differ. In these
circumstances, the short side of the market will determine black employment.
We have, in this connection, assumed that there is already a certain degree
of demand or supply rationing in the base period, so that black employment
will be determined solely by the supply of, or the demand for, black labor.
Moreover, the assumed shortage of supply or demand is regarded as severe
enough to prevent changes of regime.

The analysis in Chapter 4 provided a few important insights. First, it
showed that the effect of an increase in direct taxation on black employment
is a priori very uncertain. All other things being equal, black labor supply
will rise as a result of the relative improvement in the real disposable black
wage rate. However, the higher incidence of direct taxation will have a
negative impact on consumer purchasing power, which will be reflected, all
other things being equal, in falling demand for black goods and therefore for
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black labor, among other things. The ultimate effect on black employment
depends partly on the wage formation in that sector. Let us assume that this
is completely flexible. Even in that case, the direction in which employment
will move will not be known in advance. It will depend on a number of
factors. Firstly, of course, the relative size of the initial supply and demand
reaction described will play a role. The extent to which supply and demand
respond to changes in the black wage rate is also important. Given the ex
ante black labor supply surplus, the black wage rate will have to fall in order
to maintain an equilibrium. If demand for black labor shows a relatively
sharp response to this, an ultimate increase in black employment will, of
course, be more likely than if equilibrium of black labor supply and demand
is achieved primarily by a decline in the labor supply.

If, on the other hand, there is a constant real disposable wage ratio
between the two sectors, the black wage rate will fall to the point where
ex post black labor supply remains unchanged. In this case, if there is a
supply-determined situation, black employment will not be affected by an
increase in the incidence of direct taxation at all. However, if demand for
labor is the sole determinant of employment in the black sector, the ultimate
effect on employment will depend on the same four factors as in the case of
flexible black wage formation. If, for instance, the initial increase in supply is
relatively sharp, the fall in the black wage rate needed to retain the sectoral
real disposable wage ratio at a constant level, and thus to maintain supply ex
post at the initial level, will have to be relatively sharp, too. This increases
the chance that demand for black labor, and therefore black employment,
will ultimately show a rise. A relatively low sensitivity of black labor supply
to black wage fluctuations will have a similar effect.

If the black wage rate is completely rigid, as could be expected in the
very short run, the direction of the effect on black employment depends
solely on the proportion of supply to demand in the base period. In the case
of demand rationing, the initial increase in black labor supply determines
the effect on black employment. If, on the other hand, the situation is
determined by demand, we see black employment falling as a result of rising
rates of income tax.

In the model used, an increase in the incidence of indirect taxation
affects only the demand for black labor, all other things being equal. The
black labor supply is not dependent on this ex ante. This is due to the
fact that the ratio between the real disposable wage rate in the formal and
the black sector is not initially affected by a rise in the rate of indirect
taxation. This also implies that, in this case, the two different forms of
black wage formation in which the market mechanism is assigned no role
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amount to the same thing, that is, to complete wage rigidity in the black
sector. The ex ante movement in black labor demand as a result of an
increase in indirect taxation is not clear a priori. The price ratio between
both black and formal consumer goods and between production by black
workers and formal sector supplies is depressed, which has a positive impact
on demand for black labor, but at the same time, consumers lose purchasing
power, which has a negative impact on demand for black consumer goods
and therefore on black labor demand. In principle, of course, whether the
substitution or the income effect will predominate cannot be determined at
the theoretical level. Nevertheless, on the assumption that the two relevant
substitution elasticities are both smaller than one, for which we have already
presented some arguments, the former effect will domina.te, which means, all
other things being equal, that an increase in the incidence of indirect taxation
will cause demand for black labor to fall. In that case, the final movement in
black employment will usually likewise be negative. Only if there is a rigid
black wage rate together with a supply-determined situation, will this not
be the case. In such circumstances, the aforementioned government policy
has no effect at all on black employment in our partial model.

Tighter fraud control, according to the model, will almost always have
a negative impact on black employment. Naturally, all other things being
equal, the supply of black labor will be discouraged, while demand for black
goods and therefore for black labor will also initially show a certain decline,
due to the fact that stricter fraud control implies a loss of income for black
workers. Only in the event of a constant ratio of real disposable wage rates
between the two sectors, coupled with rationing of demand for black labor,
will black employment not have to fall. In such circumstances, the black
wage rate will, after all, increase to the point where there is ultimately no
change in the sectoral real disposable wage ratio, which will negate the ex
ante supply reaction and thereby the potential fall in black employment.

All in all, wage formation in the black sector and, if its flexibility leaves
much to be desired, the initial proportion of black labor supply to demand,
are in a number of cases of major importance to the effect of government
policy on black employment. Nowhere in the existing literature is this casu-
istry discussed. This is probably due to the fact that most authors regard
high wage flexibility in the black sector as a very realistic assumption. We,
too, think that there is much to say for this argument, certainly in relation
to the formal economy. Nevertheless, we do not think that the possibility
of a certain degree of rigidity, particularly in the short term, can be ruled
out in advance. Furthermore, we have argued that even where black wage
formation is very flexible, this does not mean that the ultimate effect of
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the different forms of tax increase on black employment can be known in
advance. The more or less general consensus on the government's role in
the development of the black sector therefore applies only in certain cir-
cumstances. Earlier doubts on this view, by the way, have been cast by
Mulder (1986~ and Graafland (1987, 1988). All in all, it is in no way clear a
priori whether past increases in direct and indirect taxation contributed to
the growth of black activities. This conclusion reinforces our view that it is
far rather the structural factors analyzed in Chapter 3 of this study which
should be identified as the most important determinants of this.

Chapter 5 deals with the influence of the black sector on the develop-
ment of the formal economy. The general view on this point is that growth
of the black sector will be at the expense of formal economic performance,
expressed, among other things, in the loss of formal sector jobs. This is then
usually linked to negative consequences for the public finance. In this study,
we have made an analytical distinction, in respect of the effect of the black
sector on the formal economy, between the effect which initially comes about
through the goods market and the effect which is primarily felt through the
labor market. With respect to the goods market, a certain negative connec-
tion between effective demand in the formal sector and the size of the black
sector dces indeed, all other things being equal, appear to be self-evident. If
consumers decide to buy a particular good or service on the black market,
all other things being equal, they will no longer be able to spend the amount
of money involved in the formal sector. In the first instance, this will be
at the expense of formal sector effective demand. Naturally, however, this
says nothing about the ultimate impact on demand for formal sector goods.
Firstly, black workers will need supplies from the formal economy, which will
immediately, to some extent, offset the initial loss of demand. Moreover, the
growth in demand for black goods will, of course, increase black purchas-
ing power. This, too, will have a positive effect on demand for formal sector
goods. It can now be shown that, if there are no leakages in the black sector,
so that the sum involved in black sales benefits either inter-sectoral formal
supplies or consumption by black workers, effective demand in the formal
sector will ultimately not be affected at all by the size of the black sector,
which, moreover, is entirely unrelated to the relative importance of formal
sector supplies in the realization of black sales. In such circumstances, there
could be an increase in the share of black products in consumer budgets,
without this leading to a loss of demand for formal goods. Likewise, a rela-
tive rise in expenditure on formal sector supplies in behalf of the realization
of black sales will lead to a fall in black income and thus cause a fall in de-
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mand for formal sector consumption of exactly the size to ensure that formal
sector effective demand is ultimately unchanged.

However, if leakages do exist in the black sector, the development of
the formal economy could indeed suffer a negative effect through the goods
market as a result of an increase of the size of the black sector. This could
result, for instance, from the fact that black workers save a portion of their
income. In our view, however, savings of black income will be minimal,
which means that, in practice, this possible leakage cannot be expected to
take on substantial proportions. In addition, the possibility that additional
savings could have a positive effect on private investment should be pointed
out. This would mitigate the ultimate loss of formal sector demand. More-
over, this could produce a positive effect on capacity, with all the potentially
favorable consequences. Government fraud control policy also creates a leak-
age in the black sector. After all, the government creams off a portion of
black purchasing power through this policy. However, since the risk of black
workers being caught can be regarded as small, the relative importance of
this will not be very great. Nevertheless, the conclusion on this point is
clear: through its fraud control policy, which is intended to control the neg-
ative consequences generally ascribed to the black sector, the government
itself creates a negative influence. As already said, however, in quantitative
terms, this effect will be of little significance. A tighter fraud control policy
will consequently not generate a notable impact on formal sector demand
unless the policy effort is fairly strong. Apart from this, the importance of
this leakage in the black sector can also be placed in perspective on other
grounds. Firstly, it is, of course, possible that the government will spend the
revenues generated by its fraud control policy itself, which means that these
amounts will ultimately benefit effective demand in the formal sector after
all. However, let us assume that this is not the case. It is then, of course,
possible that a reduced government deficit will be coupled with stimulation
of private investment, producing the effects described above. Growth in
black activity could also, given the government's fraud control capacity, lead
to a reduction in the individual risk of being caught, which could reduce the
relative rate at which additional black income drains away.

In Chapter 5 we also pointed out the possible sectoral consequences
of black sector growth. These would occur if the relative importance of
consumer goods and intermediary supplies to the black sector, respectively,
were not equal in all sub-sectors of the formal economy. If the economic
structure of these sub-sectors varies as well, for instance in respect of the
labor intensity of production, this could also have macroeconomic effects.
However, we feel that almost nothing sensible can be said on this matter a
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priori.

The formal sector has continually been regarded as a macrceconomic
entity in this study, which means that sectoral shifts and the like are ignored
anyway. We have likewise abstracted from possible savings of black income.
Of course, government fraud control policy has indeed been taken into ac-
count. In the model in Chapter 2, on which the macrceconomic model in
Chapter 6 is based, the effect of the black sector on the formal economy
therefore occurs largely through this channel. In view of the limited risk
of being caught in the black sector, the effect of this sector on formal sec-
tor effective demand is therefore of little significance unless the government
rigorously tightens its fraud control policy. Incidentally, Mulder (1986) and
Graafland (1987, 1988) have already placed the negative impact of the black
sector on formal sector demand in some perspective, too.

So far, we have discussed the possible effects on the formal sector
through the goods market. The black sector, of course, also competes with
the formal sector on the labor market. In Chapter 3 of this study, we have
already discussed the effect which a growth in black activity can have in this
respect on the formal economy. Within the growth theoretical framework
outlined in that chapter, we actually left out any effect through the goods
market, by abstracting from government fraud control policy. As the above
shows, we could just as well have assumed that the government keeps its
budget deficit constant on the path of balanced growth course - as is likely
- which would have meant that the revenues from fraud control are fed
back into the economy by the government itself. In this case, too, the black
sector has no impact whatscever on the growth of the formal sector through
the goods market. However, the simplest method was chosen: abstraction
from fraud policy. This kept the analysis somewhat clearer.

If we step outside the balanced growth framework, the black sector can
also exert some influence on the development of the formal sector through
the labor market. Naturally, this will not be the case if the agents encounter
standard working hours in the formal economy. However, let us assume that
formal working hours are flexible. In this case, it might seem intuitively
obvious that an increase in black labor supply will always be at the expense
of formal sector labor supply. Nevertheless, this need not be the case. An
example is provided by the situation in which the real disposable black wage
rate for the formally employed and for the formally unemployed diverge as a
result of a tightening up of fraud control policy. Such a policy will initially
reduce the black labor supply of both employed and unemployed persons,
while black labor demand will also be negatively effected to some extent.
Very probably, this will lead to an ex ante supply shortage. Let us now as-



258 Summary and evaluation

sume that there is a flexible black wage rate. This will, in the circumstances
outlined above, have to increase in order to remove the potential supply
shortage. As the tighter fraud control policy will initially mean a sharper
fall in the real disposable black wage rate for the unemployed than for the
employed, the rise in the primary black wage rate could easily mean an ul-
timate increase in the real disposable blaclc wage rate for the latter, while
it continues to fall for the unemployed. Disregarding possible movements in
the formal wage rate for the moment, it can then be argued that the black
labor supply of the employed would no longer fall ex post, but would in fact
increase, in contrast, of course, to the supply of the unemployed and also in
contrast to the total black labor supply. The latter will have to fall, because
demand for black labor has also fallen ex ante and will show an even sharper
fall ex post, due to the rising black wage rate and price. As a result of the
increased real disposable wage rate for black workers who also have a formal
job, the fall in the total black labor supply will be coupled with a likewise
falling formal labor supply.

We could give a few additional examples of situations in which formal
and black labor supply simultaneously rise or fall, but the above case appears
to be the most relevant. In most other cases therefore, an increase in black
labor supply will probably be at the expense of the labor supply in the formal
economy. What are the consequences of this for formal sector development?
In the reply to this question, the flexibility of formal sector wage formation
is of the utmost importance. If imbalances on the formal labor market have
no effect on the wage formation in the formal sector, a fall in the black labor
supply will lead to a reduction in unemployment, which can be described
as a favorable development. However, this could have a negative effect on
demand in both the formal sector and the black sector. All other things
being equal, some consumer purchasing power will, after all, disappear if
the government has to pay less unemployment benefit. If, however, the
price mechanism dces work to some extent on the formal labor market, a
reduction in the formal labor supply will imply a wage rise, with all the
attendant negative consequences for economic growth. All in all, one can
conclude that the effect of the black sector on the formal economy through
the labor market is very uncertain a priori. As already said, a rise in black
labor supply could be coupled with both an increase and a fall in the labor
supply in the formal sector. Moreover, the economic effect of the resulting
formal labor supply changes is critically dependent on the extent to which
the Phillips mechanism is operative in the formal economy. In practice, this
mechanism seems to play a very minor role at the moment.
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As already mentioned, in Chapters 4 and 5 we made use of partial mod-
els. The reason for this is that, in this way, the specific problems studied
could be illustrated most clearly. This also allowed the construction of a
certain casuistry, which can certainly be described as interesting from an
analytical point of view. Chapter 6 complements these discussions with a
numerical model analysis of the macrceconomic course of things, explicitly
taking into account the interdependences which were deliberately ignored
in the preceding two chapters. The numerical specification of the model is
based on broad insights regarding the different parameters. This allows the
aforementioned casuistry to be contained somewhat and cautious statements
to be made regarding the expected probability of certain links between de-
velopments in the formal and the black sector. In this chapter, we again
concentrated primarily on two issues, namely the extent to which the for-
mal economic development is affected by the black sector and the influence
which the different forms of government policy discussed above can be con-
sidered to have on black activity. In the light of the first question, we first
of all developed a model in Chapter 6 which dces not include a black sec-
tor. A consistent model with a black sector was subsequently formulated.
The model equations concerning the existence of the black sector are in
this respect derived from the micrceconomic analysis in Chapter 2 of this
study. The relevant numerical specification is also consistent with a number
of the examples presented in that chapter, which are based on the calibra-
tinn mP4}ind, In 1}ie firc4 inetanrP~ ~, rnmtn,letely flexible black wage and price

formation was assumed.

In the model without a black sector, we considered both the so-called
demand and supply model, in which formal production prices are either
determined on the basis of the cost theory of inflation or in a way which
ensures that the utilization rate of profitable production capacity constantly
remains at its balanced initial level. For a number of reasons, we in principle
chose the supply model when we introduced the black sector. Apart from the
fact that this is justifiable on theoretical grounds, particularly if results in the
somewhat longer term are also regarded as being of importance, the supply
model appears to have a higher relevance value for the second half of the
1980s and the beginning of the 1990s than the demand model. In the model
with no black sector, we also conducted some exercises with respect to the
extent to which tax increases can be shifted forward by wage earners. With
a view to broad empiricism, in the model with a black sector we opted for a
partial shifting forward of direct tax increases, while indirect tax increases
were assumed not to be shifted forward. We assume in our model that the
price mechanism is inoperative with regard to the formal labor market.
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On the basis of an, in our view, not-unrealistic numerical specification
of the model, we were able to formulate a number of conclusions in Chapter
6. It could be mentioned here that the approach followed in Chapters 4 and
5- that is, the deliberate disregard for certain interdependences in order to
bring the key problem to the fore as clearly as possible - proved to be quite
adequate. Most of the outcomes of the more complete model can be deduced
from the insights provided by the relevant partial analyses. An important
conclusion is that, firstly, under the assumptions made, the existence of the
black sector has virtually no effect on the formal consequences of an increase
in direct or indirect taxation. In other words, the model with a black sector
generates virtually the same results as the one without a black sector. Our
model also shows that increases in both direct and indirect taxation have a
negative impact on black activity. These findings contradict the more or less
general consensus in this respect. In line with general expectations, a tighter
fraud control policy reduces the black sector, although, given the limited
chances of being caught in the base period, the policy impetus needs to be
fairly extensive to produce quantitatively relevant effects. In establishing
the desirability of such a policy, by the way, it is important to note that
tighter fraud control also has a negative impact on the development of the
formal economy, as mentioned earlier.

Of course, an uncertainty analysis was also conducted in Chapter 6.
This detracts little or nothing from the above conclusions. The effects of
an increase in both direct and indirect taxation on black activity become
positive only when a very high value is assigned to the substitution elasticity
between formal and black consumer goods, which in our view is not realistic.
The level of wage and price flexibility in the black sector likewise dces not
affect the conclusions drawn, if it can be assumed that an increase in the
incidence of direct or indirect taxation for households in such a case leads to
a situation of supply rationing, while a tighter fraud control policy creates
a supply-determined situation. This is indicated by the model if we assume
a balanced black labor market in the base period.

To conclude this study, we shall attempt to provide a brief and concise
answer to the problem defined in the first chapter. In our view, the most
important macrceconomic determinants of the development of the black sec-
tor can be identified as structural factors such as population growth, labor
productivity growth in the formal and the black sector, the expected differ-
ence between these two, and the possible shift in preferences towards black
consumer goods and black labor supply. The increase in the incidence of
direct and indirect taxation observed in the past probably made little or
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no contribution to the growth which the black sector is considered to have
undergone in the same period.

If we assume that in the course of long-term growth, there will be flex-
ible working hours in the formal sector, as well as adequately-functioning
markets, it is probable that the existence of the black sector will have a neg-
ative impact on the long-term development of the formal economy, as formal
labor supply will, as a result, structurally fall short of the growth of the
working population. If, on the other hand, we consider the substantially less
well-balanced everyday reality, in which the working of the price mechanism
leaves much to be desired, particularly on the labor market, the development
of the black sector appears to have vírtually no effect on formal economic
development.



fl
Bibliotheek K. U. Brabantuu u A

~ 7 000 O ~ 335735 6
u ~ i u i V ll ll ~ ~i

ISBN 90-9003304-1


	Inhoud
	1 Inleiding
	2 Een mikro-ekonomische analyse van de zwarte sektor
	2.1 Inleiding
	2.2 Het aanbod van zwarte arbeid
	2.2.1 Inleiding
	2.2.2 De basisanalyse van het arbeidsaanbod in de twee sektoren
	2.2.3 De invloed van werkloosheid
	2.2.4 De invloed van de pakkans in de zwarte sektor
	2.2.5 Een standaardarbeidstijd in de formele sektor
	2.2.6 Enkele cijfervoorbeelden
	2.3 De vraag naar zwarte arbeid
	2.3.1 Inleiding
	2.3.2 De vraag naar zwarte goederen en zwarte arbeid
	2.3.3 Enkele cijfervoorbeelden
	2.3.4 De vraag door bedrijven
	2.4 De loon- en prijsvorming in de zwarte sektor
	2.5 Evaluatie
	Appendix
	3 De groeitheoretische aspekten van de zwarte sektor
	3.1 Inleiding
	3.2 Een evenwichtige groei van de formele ekonomie
	3.3 Een evenwichtige groei van de zwarte sektor
	3.3.1 Inleiding
	3.3.2 Een relatief trage arbeidsproduktiviteits-ontwikkeling in de zwarte sektor
	3.3.3 Verschuivingen van de preferenties
	3.3.4 Enkele cijfervoorbeelden
	3.4 Evaluatie
	4 De invloed van de overheid op de ontwikkeling van de zwarte sektor
	4.1 Inleiding
	4.2 Een partieel model van de zwarte sektor
	4.3 Enkele vormen van overheidsbeleid
	4.3.1 Een verhoging van de direkte belastingdruk
	4.3.2 Een verhoging van de indirekte belastingdruk
	4.3.3 Een aanscherping van het fraudebeleid
	4.4 Evaluatie
	5 De invloed van de zwarte sektor op de formele gang van zaken
	5.1 Inleiding
	5.2 De invloed via de goederenmarkt
	5.2.1 Inleiding
	5.2.2 Geen invloed
	5.2.3 Besparingen uit zwart inkomen
	5.2.4 Het fraudebeleid
	5.2.5 Sektorale gevolgen
	5.2.6 De analyse in relatieve trendafwijkingen
	5.3 De invloed via de arbeidsmarkt
	5.4 Evaluatie
	6 Een makro-ekonomische modelexercitie
	6.1 Inleiding
	6.2 Een model zonder zwarte sektor
	6.2.1 Inleiding
	6.2.2 Het model
	6.2.3 Enkele varianten
	6.3 Een model met zwarte sektor
	6.3.1 Inleiding
	6.3.2 Het model
	6.3.3 Enkele varianten
	6.4 Evaluatie
	Appendix
	7 Samenvatting en evaluatie
	Referenties
	Auteursregister
	Summary and evaluation



