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Voorwoord

De loonvonning is ongetwijfeld het belangrijkste thema uit het werk van
mijn leermeester prof. dr. D.B.J. Schouten. De aanleiding tot het schrijven
van deze dissertatie was zijn pleidooi voor een systeem van 'anoniem kapita-
lisme', waarin de lonen het karakter van restinkomen hebben. In deze studie
wordt niet alleen ingegaan op een aantal systemen waarbij de loonvorming
(voor een deel) afhankelijk is van het bedrijfsresultaat, maar tevens op een
aantal overheidsmaatregelen die de werking van de arbeidsmarkt kunnen
verbeteren dan wel de overheid in ieder geval in staat stellen om invloed op
de ontwikkeling van de loonkosten uit te oefenen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan prof. dr. D.B.J. Schouten. Zijn colleges
en de talloze gesprekken die wij over het thema van deze studie met elkaar
hebben gevoerd vormden een belangrijke bron van inspiratie. Mijn dank
gaat tevens uit naar mijn promotor prof. dr. A.H.J. Kolnaar. Hij heeft mij
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terzijde gestaan. Verder wil ik danken dr. R.J. Mulder, die een eerdere versie
van het manuscript van zijn kritisch commentaar heeft voorzien. Ik ben hem
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september 1993 Jan Donders
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1 Inleiding

Als de prijzen van goederen, diensten en produktiefactoren perfect flexibel
zijn, is een voortdurend evenwicht op alle markten mogelijk. Treden er
bovendien geen systematische verschillen op tussen de door de marktpartijen
verwachte en de feitelijke prijzen, dan is voldaan aan de uitgangspunten
van het algemene-evenwichtsmodel. De prijzen verschaffen de economische
subject en onder deze omstandigheden de informatie op grond waarvan zij
hun beslissingen op een juiste wijze kunnen nemen en zorgen tevens voor een
zodanige coordinatie van hun activiteiten dat doorlopend van een Pareto-
optimale situatie sprake is. De beleidsmakers hebben het in dit geval erg
gemakkelijk. Zij bewijzen de economie de grootste dienst door zich, anders
dan louter voorwaardenscheppend, niet te veel met haar te bemoeien.

Hoewel de bedoelde erg optimistische visie op de werking van een markt-
economie in de literatuur veel a.andacht krijgt, is in de praktijk niet aan de
veronderstellingen van het algemene-evenwichtsmodel voldaan. Vooral op
de arbeidsmarkt is de prijsvorming onvoldoende flexibel om tot een voort-
durende gelijkheid van vraag en aanbod te kunnen leiden. Verschillende
omstandigheden beperken in ons land de flexibiliteit van de loonvorming.
De prijzen op (de verschillende deelmarkten van) de arbeidsmarkt komen
niet via tussenkomst van een Walrassiaanse veilingmeester tot stand, maar
zijn in belangrijke mate de uitkomsten van periodieke onderhandelingen over
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) tussen werkgevers(organisaties) en
vakbonden. Het periodieke karakter van deze onderhandelingen vormt op
zich al een belemmering voor een snelle aanpassing van de arbeidsvoorwaar-
den aan gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat
beide partijen belang kunnen hebben bij een beperkte Hexibiliteit van de
loonvorming. Zo is voor de werknemersorganisaties de ontwikkeling van de
koopkracht van de werknemers een belangrijke variabele. De door hen na-
gestreefde (ontwikkeling van de) koopkracht ka.n strijdig zijn met behoud
of herstel van het evenwicht op de arbeidsmarkt. Ook de door werkge-
verseorganisaties) nagestreefde loonontwikkeling is niet noodzakelijkerwijs
gelijk aan de evenwichtige. Zij houden namelijk rekening met de effecten
van de loonontwikkeling op de motivatie van de werknemers (en daarmee
op de arbeidsproduktiviteit) en op de arbeidsrust binnen de ondernemingen.
Ook het optreden van de overheid draagt bij aan het ontbreken van voldoen-
de flexibiliteit van de prijsvorming op de arbeidsmarkt. In dit verband ka.n
bijvoorbeeld worden gewezen op het sociale-zekerheidsstelsel alsmede op ver-
schillende wettelijke regelingen, zoals het wettelijk minimumloon en de wet
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op het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van col1ectieve
arbeidsovereenkomsten.

Ret recente verleden .illustreert duidelijk de beperkte flexibiliteit van de
loonvorming in ons land. De sterke stijging van de werkloosheid in de jaren
zeventig en het begin van de jaren tachtig is voor een belangrijk deel te wij-
ten aan de bovenmatige loonkostenstijging waarvan in de periode 1964-1981
- getuige de geleidelijke stijging van de arbeidsinkomensquote - sprake
was. De werkloosheid 1eidde pas na geruime tijd - vanaf 1982 - tot een
matiging van de loonkostenontwikkeling, die tot uitdrukking kwam in een
geleidelijke daling van de arbeidsinkomensquote. Mede dank zij deze loon-
matiging vertoonde de werkloosheid van 1985 tot 1992 een dalende lijn. Ret
aantal werklozen bleef echter veel te hoog, zeker indien men rekening houdt
met de verborgen componenten van de werkloosheid. In de loop van 1992
begon het aantal werklozen weer sterk te stijgen. De omslag in de ontwik-
keling van de werkloosheid hangt behalve met de internationale terugslag
in de economische groei samen met een - in het licht van de economische
omstandigheden - veel te uitbundige loonkostenontwikkeling. Terwijl de ar-
beidsinkomensquote in 1990 nog 80,2% bedroeg, was deze in 1992 gestegen
tot 84,8%. Volgens de CPB-raming uit de Macro Economische Verkenning
1994 stijgt de arbeidsinkomensquote dit jaar (1993) verder tot 85,75%.

Niet alleen de flexibiliteit van de macro-loonvoet schiet in ons land te
kort, maar ook - en wel1icht in nog sterkere mate - de flexibiliteit van de
loonstructuur. Ret ontbreken van voldoende differentiatie in de ontwikkeling
van de loonkosten blijkt uit het feit dat van de huidige werkloosheid een
onevenredig groot deel op laaggekwalificeerde werknemers betrekking heeft.

In deze studie staat de vraag centraal of er overheidsmaatregelen en/of
veranderingen in de instituties van het proces van loonvorming mogelijk
zijn, die tot een betere werking van de arbeidsmarkt leiden. Teneinde de-
ze vraag te kunnen beantwoorden gaan wij in op verschillende vormen van
overheidsoptreden die de flexibiliteit van de prijsvorming op de arbeidsmarkt
beinvloeden. Tevens komen enkele vormen van overheidsbeleid aan de orde
die weliswaar de werking van de arbeidsmarkt niet veranderen, maar die
de overheid mogelijk wel in staat stellen invloed op de loonkostenontwikke-
ling uit te oefenen. Tot de categorie overheidsmaatregelen die de flexibiliteit
van de loonvorming kunnen vergroten behoort bijvoorbeeld afschaffing van
het wettelijk minimumloon. Tot de maatregelen die de flexibiliteit van de
loonvorming niet vergroten maar weI invloed op de ontwikkeling van de 100n-
kosten hebben behoort bijvoorbeeld de verstrekking van loonkostensubsidies.
Daarnaast besteden wij aandacht aan enkele alternatieve loonpolitieke stel-
sels, waarin de loonvorming (mede) afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.
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Eerst analyseren wij echter de effecten die een niet-marktconforme loonvor-
ming onder uiteenlopende omstandigheden heeft. Deze analyses verschaffen
niet alleen inzicht in de gevolgen van een beperkte flexibiliteit van de loon-
vorming, maar bieden tevens een vertrekpunt voor de analyse van de door
ons te bespreken overheidsmaatregelen en alternatiev~ loonpolitieke stelsels.

Met betrekking tot de goederenmarkt gaan wij in de door ons gehanteerde
modellen uit van volledige mededinging. Voor de individuele onderneming
is het prijspeil van de produktie hierbij een gegeven. Indien de onderne-
ming een hogere prijs vraagt dan de concurrenten, is de vraag naar haar
produkten bij volledige mededinging gelijk aan nul. De desbetreffende (po-
sitief gedefinieerde) prijselasticiteit van de vraag heeft voor een individuele
onderneming in dit geval met andere woorden een tot oneindig naderende
waarde.

Wil het prijsmechanisme op de goederenmarkt goed kunnen werken, dan
moet een door een vraagoverschot op de goederenmarkt veroorzaakte rna-
cro-prijsstijging tot een vermindering van dit vraagoverschot leiden. Ervan
uitgaande dat een prijsstijging op korte termijn geen verandering in het reele
aanbod op de goederenmarkt tot stand brengt, betekent dit dat een prijs-
stijging op korte termijn de vraag in reele termen moet verminderen.

De theoretische analyses in deze studie steunen op de veronderstelling van
een perfecte werking van het prijsmechanisme op de goederenmarkt. Aan
het hanteren van deze veronderstelling liggen verschillende overwegingen ten
grondslag. Om te beginnen is de flexibiliteit van de prijzen op de goede-
renmarkt veel groter dan op de arbeidsmarkt, omdat op de goederenmarkt
minder omstandigheden afbreuk doen aan de beweeglijkheid van de prijzen.
Een prijsvorming die niet tot een volledige benutting van de rendabele pro-
duktiecapaciteit leidt, heeft bovendien een ongunstig effect op de winsten
van de ondernemingen. Een dergelijke niet-marktconforme prijsvorming ligt
daarom niet voor de hand. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat de
aanpassing van de goederenprijzen na een of andere impuls enige tijd vergt.
Indien er evenwel een verband bestaat tussen de ontwikkeling van de goe-
derenprijzen en het verschil tussen het niveau van de bezettingsgraad en de
evenwichtswaarde daarvan en voldaan is aan de zojuist genoemde conditie
voor een goede werking van het prijsmechanisme op de goederenmarkt, be-
reikt de bezettingsgraad op den duur altijd de evenwichtswaarde. Door in
onze analyses eenvoudshalve van een perfecte flexibiliteit van de prijzen op
de goederenmarkt uit te gaan, concentreren wij ons in feite op de gevolgen
die impulsen, waarmee de economie kan worden geconfronteerd, op middel-
lange en lange termijn hebben. Dit is ook de reden waarom wij in onze mo-
dellen uitgaan van een relatief eenvoudige vertragingsstructuur. Overigens
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verschaft de economische theorie geen inzicht in de feitelijke vertragings-
structuur, maar biedt zij wel verklaringen voor het bestaan van bepaalde
vertragingen. Wij houden in onze modellen rekening met drie soorten ver-
tragingen. In de eerste plaats hebben deze betrekking op het verband dat
bestaat tussen voorraadgrootheden (zoals de kapitaalgoederenvoorraad) en
de desbetreffende stroomgrootheden (zoals de investeringen). In de tweede
plaats houden wij met betrekking tot de techniekkeuze van ondernemers re-
kening met een vertraging, die lean worden verklaard uit het bestaan van
aanpassingskosten. Ten derde introduceren wij in de modellen waarin re-
kening wordt gehouden met een positief verband tussen de loonkostenont-
wikkeling en de arbeidsmarktsituatie (het zogenoemde Phillipsmechanisme)
een gestaffelde vert raging ten aanzien van dit positieve verband, omdat wij
ervan uitgaan dat het effect van een bepaalde onevenwichtigheid op de ar-
beidsmarkt op de loonkostenontwikkeling toeneemt naarmate deze oneven-
wichtigheid langer voortduurt.

Indien de economie onder invloed van forse deflatoire schokken in een si-
tuatie met een grote rendabele overcapaciteit en een daarmee samenhangen-
de werkloosheid belandt, kunnen economische analyses niet laager worden
gebaseerd op.de hypothese van een perfecte flexibiliteit van de prijzen op
de goederenmarkt. De ondernemers staan in een dergelijke keynesiaanse
situatie namelijk huiverig tegenover een verlaging van de prijzen. De win-
sten zijn dan namelijk al tamelijk Iaag als gevolg van de onderbezetting.
Bovendien zijn de ondernemers in zo'n situatie bang voor een prijzenoor-
log. Zouden alle ondernemers hun prijzen verlagen, dan nemen de winsten
- op voorwaarde dat aan de zojuist genoemde conditie voor een goede wer-
king van het prijsmechanisme op de goederenmarkt is voldaan - echter toe,
omdat de rendabele overcapaciteit en de daarmee gepaard gaande onderbe-
zettingsverliezen dan verdwijnen. Dit geeft het irrationele karakter van een
keynesiaanse situatie aan.

De bedoelde keynesiaanse situatie, hoewel onder omstandigheden actueel,
blijft in deze studie buiten beschouwing. De werkloosheid waarmee de ren-
dabele overcapaciteit in dit geval gepaard gaat, is te wijten aan een gebrek
aan voldoende effectieve vraag. De budgettaire en monetaire autoriteiten
kunnen deze keynesiaanse werkloosheid bestrijden door een verruiming van
de bestedingen na te streven via een expansieve budgettaire en/of mone-
taire politiek. De effectiviteit van het budgettaire en het monetaire beleid
is in een kleine open economie echter relatief gering, zodat de autoriteiten
van zo'n volkshuishouding dienen te streven naar een met de belangrijkste
handelspartners gecOOrdineerde bestrijding van een onder omstandigheden
bestaande keynesiaanse werkloosheid. Daaraan moet worden toegevoegd dat
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de beleidsvrijheid van ons land ten aanzien van het budgettaire en het mone-
taire beleid beperkt is. Bij het monetaire beleid is dit heel duidelijk het geval
als gevolg van de koppeling van de gulden aan de Duitse mark. De budget-
taire beleidsvrijheid van ons land wordt in de eerste plaats beperkt door de
in het verleden uit de hand gelopen overheidsfinancien en de noodzaak deze
financien weer op orde te brengen. In de tweede plaats dient ons land thans
rekening te houden met de criteria met be trekking tot het budgettaire beleid
(tekort en schuld) die in het verdrag van Maastricht zijn afgesproken in het
kader van de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Analyses van de effecten van impulsen in het geval van een keynesiaanse
situatie blijven in deze studie derhalve achterwege. Overigens is het voorspel-
len van de wijze waarop de economie in een dergelijke situatie op bepaalde
impulsen reageert een bijzonder hachelijke onderneming. De bereidheid en
de mogelijkheden van de overheid en de sociale partners om bij een gebrek
aan goed functionerende marktmechanismen zelf leiding te geven aan de eco-
nomische ontwikkeling zijn hier namelijk van doorslaggevende betekenis voor
de afloop van het economisch proces.

Ons land heeft de komende jaren behoefte aan een krachtige groei van de
werkgelegenheid, omdat de geregistreerde en verborgen werkloosheid veel te
hoog is. In 1992 stonden tegenover iedere 100 werkenden 44 personen jonger
dan 65 jaar met een (volledige) uitkering en daarnaast ook nog 42 personen
met een AOW-uitkering. Ret aantal inactieven is derhalve naar verhouding
veel te hoog. Vermindering van de inactiviteit is om verschillende redenen
gewenst. Ten eerste is het grote aantal inactieven een belangrijke oorzaak
van de - in vergelijking met onze Europese concurrenten - relatief grote
omvang van de collectieve sector van ons land, die tot uitdrukking komt
in een relatief hoge collectieve-lastendruk. In de tweede plaats gaat het
grote aantal inactieven samen met een onevenwichtige samenstelling van de
collectieve uitgaven: de grote omvang van de inkomensoverdrachten gaat ten
koste van de uitgaven die de economische structuur versterken. Vermindering
van de inactiviteit is ten derde om sociale redenen gewenst.

De noodzakelijke krachtige werkgelegenheidsgroei stelt verschillende eisen
aan het beleid van overheid en sociale partners. Een gematigde loonontwik-
keling maakt daarvan onderdeel uit. Van der Geest (1993) wijst er echter
terecht op dat loonmatiging geen wondermiddel is, dat de noodzaak van
beleid op andere fronten kan wegnemen. Er is daarnaast onder meer een
grotere flexibiliteit van de loonstructuur nodig. Tevens zijn inspanningen
op tal van terreinen (infrastructuur, onderwijs en scholing, technologische
vemieuwing) nodig die niet op de beloning van arbeid betrekking hebben.
Het feit dat in deze studie de aandacht uitgaat naar de betekenis van de
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loonvorming voor de afloop van het economisch proces, betekent niet dat
wij de betekenis van deze inspanningen niet zouden onderkennen.

Hoewel de wenselijkheid van een gematigde loonvorming in ons land vrij
algemeen wordt onderschreven, worden bij die wenselijkheid soms ook vraag-
tekens geplaatst. Zo zijn sommige auteurs van mening dat loonmatiging er-
toe leidt dat Nederland zich in arbeidsintensieve, laag-kennisintensieve sec-
toren zal specialiseren.! Wij onderschrijven de opvatting dat een krachtige
economische groei slechts mogelijk is als produktieprocessen en produkten
voortdurend worden vernieuwd en de gemiddelde kennisintensiteit van de
produktie wordt verhoogd. Dat betekent volgens ons echter niet dat er geen
behoefte zou bestaan aan een gematigde loonontwikkeling. De noodzakelijke
vernieuwing van produkten en produktieprocessen en de versterking van de
kennisintensieve segmenten van ooze economie zijn immers slechts mogelijk,
indien de ondernemingen een bevredigend rendement rea.1iseren. Als deze
strategie succesvol is, maakt zij op termijn - als resultaat - uiteraard ho-
gere reele lonen mogelijk. Bij de ook door ons gewenst geachte verhoging
van de gemiddelde kennisintensiteit van de produktie plaatsen wij nog de vol-
gende kanttekening. De gewenste vermindering van de werkloosheid onder
laaggeschoolden impliceert dat voldoende banen voor deze werknemers moe-
ten worden gecreeerd, Wijst men de desbetreffende werkgelegenheid van de
hand, omdat deze niet zou passen bij het hoogontwikkelde karakter van onze
economie, dan dreigt een deel van de beroepsbevolking blijvend buiten het
arbeidsproces te belanden. Don (1993) wijst erop dat de betrokkenen in dat
geva.l via hun invloed op de kosten van de sociale zekerheid ook de activiteit
in de hoogwaardige segment en van onze economie onder druk zetten.

De opzet van deze studie is als volgt.
Om te beginnen worden in de hoofdstukken 2 en 3 de gevolgen geanaly-

seerd van het ontbreken van voldoende fiexibiliteit van de macro-Ioonvoet.
Wij beperken ons daarbij tot twee theorieen met betrekking tot deze loon-
voet, die als representanten kunnen worden beschouwd van de twee groepen
Van loontheorieen die door onder anderen De Galan en Miltenburg (1985)
worden onderscheiden. De eerste door ons te bespreken theorie behoort tot
de categorie van de zogenoemde markttheorieen, die bij de verklaring van
de loonvorming vooral de nadruk leggen op vraag- en aanbodfactoren op de
arbeidsmarkt en slechts een beperkte betekenis toekennen aan instituties en
machtsfactoren. Volgens de te bespreken theorie staat de ontwikkeling van
de ma.cro-loonvoet weliswaar mede onder invloed van de situatie op de ar-
beidsmarkt, maar schiet de fiexibiliteit van deze loonvoet daarbij te kort om

1 Zie bijvoorbeeld: Van Schaik (1993).
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arbeidsmarktonevenwichtigheden a.l op korte termijn weg te werken. Uit-
gegaan wordt met andere woorden van de zogenoemde Phillipscurve, die
impliceert dat de nominale loonstijging mede afhankelijk is van het niveau
van het werkloosheidspercentage. Vervolgens komt ren van de zogenoemde
machtstheorieen aan de orde. Volgens deze theorieen wordt de loonvorming
beheerst door institutionele en machtsfactoren, terwijl voor marktkrachten
slechts een ondergeschikte rol is weggelegd. Wij presenteren een model,
waarin wordt aangenomen dat de factor arbeid op de arbeidsmarkt een mo-
nopoliepositie inneemt. In dit geval treedt een monopolistische vakbond of
een aantal monopolistische vakbonden op decentraal niveau als prijszetter(s)
op de arbeidsmarkt op.

Als de Phillipscurve actueel is, kan een golfbeweging in de economie ont-
staan die wij de looncyclus noemen. Hoofdstuk 2 is aan deze cyclus gewijd.
Om didactische redenen wordt begonnen met een eenvoudig model voor een
gesloten economie zonder collectieve sector. Daarin veronderstellen wij, zo-
als eerder vermeld, dat op de goederenmarkt - in tegenstelling tot op de
arbeidsmarkt - van een flexibele prijsvorming sprake is. Vervolgens wordt
ingegaan op de betekenis van achtereenvolgens de collectieve sector en de
contacten met het buitenland in het geval van een kleine open economie. In
een afzonderlijke paragraaf besteden wij aandacht aan een aantal determi-
nanten van de lengte en de stabiliteit van de looncyclus.

In hoofdstuk 3 worden de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag
besproken. Hier passeren dezelfde casusposities de revue als in hoofdstuk 2.
Achtereenvolgens wordt derhalve aandacht besteed aan een gesloten volks-
huishouding zonder collectieve sector, een gesloten economie met collectieve
sector en een kleine open volkshuishouding. Ten aanzien van de mate van
centralisatie van de loonvorming worden de consequenties van twee extre-
me veronderstellingen onderzocht. Wij analyseren eerst het gedrag van een
landelijk opererende monopolistische vakbond die in staat is om de loonont-
wikkeling van alle werknemers te dicteren. Vervolgens gaan wij de gevolgen
na van monopolistisch vakbondsgedrag indien de lonen op ondernemingsni-
veau worden vastgesteld.

De hoofdstukken 2 en 3 zijn gebaseerd op de hypothese van homogene
arbeid. In hoofdstuk 4 laten wij deze veronderstelling los. Wij onderschei-
den hier drie categorieen arbeid, die onderling verschillen ten aanzien van
de scholingsgraad. Deze typen arbeid worden aangeduid als ongeschoold,
geschoold en hooggeschoold. Wij analyseren in dit hoofdstuk onder andere
een economie waarin elke deelmarkt van de arbeidsmarkt op lange termijn
door het prijsmechanisme wordt geruimd. Tevens wordt ingegaan op de con-
sequenties van monopolistisch vakbondsgedrag alsmede op de invloed op de
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a.floop van het economisch proces van de hoogte van enerzijds het wette-
lijk minimumloon en anderzijds de sociale uitkeringen. De aandacht blijft
in dit hoofdstuk beperkt tot een gesloten economie, omdat de gevolgen van
het open karakter van een volkshuishouding bij heterogeniteit van de factor
arbeid niet wezenlijk anders zijn dan bij homogeniteit van deze factor.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan verschillende vormen van overheidsinvloed op
de loonvorming. Om te beginnen wordt aandacht geschonken aan een geleide
loonpolitiek. Hiervan is sprake als de overheid richtlijnen ten aanzien van de
loonvorming afkondigt waaraan de sociale partners zich moeten houden. De
overheid kan ook trachten invloed op de loonvorming uit te oefenen zonder
dwang te gebruiken. Zij kan dit bijvoorbeeld proberen met behulp van fisca-
le stimulansen. In de Angelsaksische literatuur spreekt men in dit verband
van 'tax-based incomes policies'. Vervolgens bespreken wij de invloed van
enkele element en van het arbeidsmarktbeleid. In dit verband staan wij kort
stil bij wat wij een compenserend werkgelegenheidsbeleid noemen. Hiervan
is sprake indien de overheid bij een vermindering van de werkgelegenheid in
de marktsector de aanwas van de werkloosheid probeert te mitigeren door
de werkgelegenheid in de collectieve sector te vergroten. Tevens wordt aan-
dacht geschonken aan de mogelijkheid die loonkostensubsidies de overheid
bieden om het loonkostenniveau te beinvloeden. Vervolgens komt de invloed
aan de orde die de algemeen-verbindendverklaring van cao-bepalingen op de
loonvorming heeft. Daarna wordt ingegaan op het wettelijk minimumloon.
Het hoofdstuk eindigt met een beschouwing over de betekenis van enerzijds
het aanpassingsmechanisme van het wettelijk minimumloon en de sociale
uitkeringen en anderzijds de loonontwikkeling van de werknemers van de
collectieve sector. Hier staat de vraag centraal of de overheid de werking
van de arbeidsmarkt kan verbeteren via het genoemde aanpassingsmecha-
nisme en/of via de invloed die zij als werkgever heeft op de salarissen in de
collectieve sector.

In hoofdstuk 6 gaan wij in op enkele alternatieven voor ons huidige loon-
politieke stelsel. Deze alternatieven hebben als gemeenschappelijk kenmerk
dat de loonontwikkeling in bepaalde mate afhankelijk wordt gesteld van het
bedrijfsresultaat. Om te beginnen wordt aandacht geschonken aan het door
Schouten bepleite 'anonieme kapitalisme', waarin de lonen het karakter van
een restpost hebben. Vervolgens worden de voorstellen besproken die Goud-
zwaard respectievelijk Weitzman hebben gedaan. Deze auteurs stellen beide
voor om het loon van de werknemers voor een deel afhankelijk te maken van
de winst of de toegevoegde waarde van de onderneming waarin zij werken.

Hoofdstuk 7 bevat de samenvatting. Hier worden de belangrijkste conclu-
sies van deze studie nog eens op een rij gezet.
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Aan deze studie zijn ten slotte 5 bijlagen toegevoegd. De lijst met re-
ferenties en het auteursregister zijn opgenomen als bijlagen 1 en 2. De
symbolenlijst en de in deze stu die gebruikte macro-modellen kunnen wor-
den aangetroffen in de bijlagen 3 en 4. De laatste bijlage is een Engelsta.lige
versie van de samenvatting.



2 De looncyclus

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk is gewijd aan de looncyclus, dat is de golfbeweging in de eco-
nomie die bij een sterke, maar imperfecte werking van de arbeidsmarkt kan
optreden. Van een dergelijke werking van de arbeidsmarkt is sprake indien
de loonontwikkeling (mede) afhangt van het niveau van het werkloosheids-
percentage, maar niet in die mate dat elke afwijking van de werkloosheid
van het evenwichtsniveau reeds op zeer korte termijn uit de weg wordt ge-
ruimd. Het geval van een perfecte werking van de arbeidsmarkt blijft hier
buiten beschouwing, omdat wij dit - gegeven de in hoofdstuk 1 genoemde
obstakels voor een dergelijke zeer flexibele loonvorming - niet realistisch
achten.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt, In paragraaf 2.2 wordt de loon-
cyclus voor een gesloten economie zonder overheid geanalyseerd. Paragraaf
2.3 is vervolgens gewijd aan een gesloten economie met collectieve sector.
Daarna kiezen wij in paragraaf 2.4 een kleine open volkshuishouding als ver-
trekpunt voor de analyse. In de slotparagraaf bespreken wij de consequenties
van de (numerieke) specificatie van de loonvergelijking voor het verloop van
de looncyclus.

2.2 Een gesloten economie
zonder collectieve sector

2.2.1 Lonen en werkgelegenheid
Bij een sterke, maar imperfecte werking van de arbeidsmarkt is een golfbe-
weging in de economie mogelijk, die de looncyclus wordt genoemd.! Deze
golfbeweging kan op gang komen onder invloed van een op de een of andere
wijze tot stand gekomen bovenmatige loonkostenstijging.P Van zo'n loon-
kostenstijging is spra.ke, indien de loonsom per werknemer in de bedrijven,
uitgaande van een min of meer evenwichtige situatie, sterker stijgt dan de

1 Een beschouwing over deze cyclus kan worden aangetroffen bij: Schouten
(1985). Zie ook: Commissie Economische Deskundigen (1990).
2 De loonkostenstijging kan worden onderverdeeld in vier component en , te
weten de over1oop, de contractloonstijging, de incidentele loonstijging en
het effect van de ontwikkeling van het werkgeversaandeel in sociale lasten
en pensioenpremies. Zie voor een toelichting bij deze componenten: Van
Drimmelen en Van Hulst (1987).
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som van de groei van de arbeidsproduktiviteit en de prijsstijging van de pro-
duktie. De reele arbeidskosten (het quotient van de loonsom per werknemer
en de prijs van de produktie) stijgen in dat geval sterker dan de arbeidspro-
duktiviteit (de produktie per werkende). Een dergelijke ontwikkeling van de
loonkosten resulteert per definitie in een stijging van de arbeidsinkomens-
quote van bedrijven.' In het vervolg duiden wij de loonkostenontwikkeling
kortheidshalve als de loonontwikkeling aan. Alvorens de looncyclus te be-
spreken schenken wij eerst kort aandacht aan het effect dat een bovenmatige
loonstijging op korte en middellange termijn op de werkgelegenheid heeft en
aan de wijze waarop dat effect tot stand komt bij verschillende veronderstel-
lingen ten aanzien van de produktiefunctie." Daarbij gaan wij eenvoudshalve
uit van een gesloten economie zonder collectieve sector. De gevolgen van het
bestaan van een overheidssector en van de contacten met het buitenland
ill het geval van een kleine open volkshuishouding komen in de volgende
paragrafen aan de orde.

Aangenomen wordt dat de ondernemers naar een maximale winst streven
en dat de goederenmarkt door een volkomen flexibele prijsvorming wordt
gekenmerkt. Uitgaande van deze veronderstellingen is de produktie van de
marktsector steeds gelijk aan de rendabele produktiecapaciteit; dat is de pro-
duktie waarbij de winst maximaal is. In de terminologie van Schouten is dan
sprue van het aanbodmodel. Eenvoudshalve veronderstellen wij tevens dat
de ondememers er steeds op korte termijn in slagen de hoeveelheid arbeid
met de benodigde hoeveelheid in overeenstemming te brengen. Wij houden
derhalve geen rekening met de mogelijkheid van interne arbeidsreserves en
evenmin met die van een te kort schietend aanbod van arbeid en de daarbij
behorende rantsoenering van werkgevers op de arbeidsmarkt. De genoemde
veronderstellingen impliceren dat de werkgelegenheid in de marktsector ge-
lijk is aan het aantal arbeidsplaatsen; dat is de aan de rendabele produktie-
capaciteit verbonden werkgelegenheid. Een bovenmatige loonontwikkeling
kan de groei van de werkgelegenheid dan langs twee wegen beinvloeden. Ten
eerste kan een dergelijke loonontwikkeling tot een (versnelde) vervanging van
arbeid door kapitaalleiden. Een bovenmatige loonstijging resulteert in de
tweede plaats in een vermindering van de investeringsactiviteit en heeft ook

3 De arbeidsinkomensquote is gelijk aan het quotient van het arbeidsinkomen
van bedrijven en de netto toegevoegde waarde van bedrijven tegen factorkos-
ten. Ret arbeidsinkomen is daarbij gelijk aan het produkt van de werkgele-
genheid (inclusief zelfstandigen) en de gemiddelde loonsom per werknemer.
4 Uitvoeriger beschouwingen over het verband tussen lonen en werkgelegen-
heid treft men aan bij: Van de Klundert (1977), Peters (1975) en Schouten
(1986).
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om die reden een ongunstig effect op de werkgelegenheid, zodra het capaci-
teitseffect van de afgenomen investeringen zich manifesteert.

Een bovenmatige loonstijging kan op verschillende manieren tot een (ver-
snelde) vervanging van arbeid door kapitaal leiden. Een aantal daarvan
lichten wij kort toe.

Een in Nederland bekende theorie over de substitutie tussen arbeid en
kapitaal is die van het zogenoemde jaargangemnodel. Deze bekendheid is
vooral het gevolg van het feit dat deze produktiefunctie sinds Vintaf-I is
opgenomen in het middellange-termijnmodel van het Centraal Planbureau
(CPB).5 Het jaargangenmodel steunt op de gedachte dat de kapitaalgoede-
renvoorraad bestaat uit produktiemiddelen waarvan de kapitaalintensiteit
hoger is naarmate het bouwjaar recenter is. Uitgaande van volledige me-
dedinging en naar maximale winst strevende ondernemers blijven de jaar-
gangen produktiemiddelen in gebruik tot het moment waarop de variabel
veronderstelde arbeidskosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten. Hier-
uit volgt dat de economische levensduur van de kapitaalgoederen korter is
naarmate de reele arbeidskosten hoger zijn.6 Indien de groei van de reele
arbeidskosten de in de produktiemiddelen belichaamde arbeidsbesparende
technische vooruitgang (vermeerderd met de eventuele niet-belichaamde ar-
beidsbesparende technische vooruitgang) overtreft, komt een verkorting van
de economische levensduur van het produktie-apparaat tot stand. Zo'n ver-
korting betekent een stijging van de gemiddelde kapitaalintensiteit van de
produktie, omdat de oudste jaargangen relatief arbeidsintensief zijn. Indien
met betrekking tot de onderscheiden jaargangen wordt uitgegaan van gege-
yen technische coefficienten, is de hier bedoelde indirecte substitutie de enig
mogelijke vorm van substitutie tussen arbeid en kapitaal. Er is dan sprake
van een clay-clay-jaargangenmodel.

In sommige versies van het jaargangenmodel wordt rekening gehouden met
het bestaan van substitutiemogelijkheden bij uitbreiding van de produktie-
capaciteit. Wat nieuw te installeren produktiemiddelen betreft bestaat dan

5 Zie voor Vintaf-I: Den Hartog, Van de Klundert en Tjan (1975). Het meest
recente middellange-termijnmodel van het CPB is FKSEC. In dit model
wordt een jaargangenproduktiefunctie gebruikt bij het modelleren van het
produktieproces op sectoraal niveau. Zie: Centraal Planbureau (1992).
6 Bij monopolistische concurrentie wordt de economische levensduur niet
alleen door de arbeidskosten bepaald, maar ook door de kapitaalkosten. In
dat gevalleiden hogere kapitaalkosten tot een versnelling van het proces van
economische veroudering, omdat het voor de ondernemers aantrekkelijker
wordt de oudste produktiemiddelen te vervangen door de nieuwe outillage.
Zie hiervoor: Malcomson (1975).
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een zekere keuzemarge ten aanzien van de kapitaalintensiteit. Met betrek-
king tot de reeds geinstalleerde kapitaalgoederen bestaat die keuzevrijheid
niet. Er is dan sprake van een putty-clay-jaargangenmodel. Een bovenmati-
ge loonstijging leidt in dit geval tot een directe vervanging van arbeid door
kapita.al op de nieuw geinstalleerde jaargangen. Daarnaast is ook in dit mo-
del sprake van indirecte substitutie via de geinduceerde verkorting van de
economische levensduur van de kapitaalgoederen.

Een volgende mogelijkheid staat bekend als integrale substitutie. In deze
casus zijn er substitutiemogelijkheden over de gehele breedte van de pro-
duktiecapaciteit. Ook de kapitaalintensiteit van de produktie op de reeds
geinstalleerde kapitaalgoederen kan in dit geval varieren. De hypothese van
integrale substitutie kan al of niet worden gecombineerd met de gedach-
tengang van de jaargangentheorie. In het eerste geval is sprake van een
jaargangenproduktiefunctie van het putty-putty-type. Uitgaande van de-
ze produktiefunctie zijn er directe substitutiemogelijkheden met betrekking
tot zowel nieuw te installeren als reeds geinstalleerde jaargangen. Integrale
substitutie is ook denkbaar zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen ka-
pitaalgoederen met een verschillend bouwjaar. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de CES-produktiefunctie, welke uitgaat van een constante substitutie-
elasticiteit tussen de produktiefactoren arbeid en kapitaal." Een bijzonder
geval van de CES-produktiefunctie is de Cobb-Douglas-produktiefunctie: de
waarde van de (positief gedefinieerde) substitutie-elasticiteit is in dit geval
gelijk aan ren.

In aile in deze studie gehanteerde modellen maken wij gebruik van een
CES-produktiefunctie. Ret verschil tussen deze produktiefunctie en een
jaargangenproduktiefunctie met vaste technische coefficienten is overigens,
bij nadere beschouwing, beperkt. Bij beide produktiefuncties kunnen de on-
dernemers de kapitaalintensiteit van het produktieproces varieren. Bij een
jaargangenproduktiefunctie van het clay-day-type is weliswaar de kapita.al-
intensiteit niet per jaargang variabel, maar de gemiddeide (macro-economi-
sche) kapitaalintensiteit is dat weI, omdat de economische levensduur van
de kapitaalgoederen kan veranderen. Een verschil tussen deze twee produk-
tiefuncties heeft te maken met het feit dat het jaargangenmodel gebaseerd
is op de gedachte dat (een deel van) de stijging van de arbeidsprodukti-
viteit plaatsvindt via de nieuwe investeringen. De kapitaalintensiteit van
de onderscheiden jaargangen is bijgevoig verschillend. De jonge jaargangen
worden door een relatief hoge kapitaalintensiteit gekenmerkt, terwiji de kapi-
taalintensiteit op de oude jaargangen relatief laag is. Een meer (of minder)
dan normale kapita.alaccumulatie heeft binnen het kader van het jaargan-

7 CES is de aikorting van 'constant elasticity of substitution'.
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genmodel daarom op korte termijn een relatief beperkt effect op het aantal
arbeidsplaatsen.

Wij gebruiken in onze modellen, zoals gezegd, een CES-produktiefundie.
Empirische studies duiden erop dat de substitutie-elasticiteit tussen arbeid
en kapitaal op korte termijn een geringere waarde heeft dan op lange termijn.
Theoretisch valt dit te verklaren uit de omstandigheid dat de vervanging van
arbeid door kapitaal of omgekeerd niet kosteloos plaatsvindt, maar met aan-
passingskosten gepaard gaat die hoger zijn naarmate de verandering van
de techniek sneller plaatsvindt. Dientengevolge zullen naar maximale winst
strevende ondernemers voor een geleidelijke aanpassing van de techniek kie-
zen. Wij zullen met een dergelijke geleidelijke aanpassing in onze modellen
rekening houden.

Een indirecte vorm van substitutie tussen arbeid en kapitaal is ook moge-
lijk, indien men verschillende sectoren onderscheidt die onderling verschillen
ten aanzien van de kapitaalintensiteit van de produktie. Een bovenmatige
loonstijging leidt in een dergelijke situatie tot een verhoging van het relatie-
ve prijspeil van relatief arbeidsintensief voortgebrachte goederen en diensten.
Hierdoor neemt (uitgaande van 'normale' goederen) het marktaandeel van
de arbeidsintensieve sectoren af ten gunste van het marktaandeel van de
kapitaalintensieve sectoren. Via een omweg is dan sprake van substitutie
van arbeid door kapitaal. Vanzelfsprekend is in de onderscheiden secto-
ren tevens directe substitutie van arbeid door kapitaal mogelijk indien de
ondernemers daar op een kapitaalintensievere techniek overschakelen en/of
indirecte substitutie van arbeid door kapitaal als gevolg van een verkorting
van de economische levensduur van de kapitaalgoederen.

Een bovenmatige loonstijging veroorzaakt bij elk van de onderscheiden
vormen van substitutie tussen arbeid en kapitaal een verhoging van de ka-
pitaalintensiteit van het produktieproces. Bij een op korte termijn gegeven
hoeveelheid kapitaal leidt een dergelijke loonstijging daarmee tot een ver-
mindering van het aantal arbeidsplaatsen. Bij complementariteit van arbeid
en kapitaal blijft deze vermindering uiteraard achterwege. Ook dan kan
een bovenmatige loonontwikkeling echter, zij het met enige vertraging, tot
een daling van het aantal arbeidsplaatsen leiden en weI via het effect op de
kapitaalaccumulatie. Een bovenmatige loonstijging leidt namelijk tot een
verhoging van de gemiddelde consumptiequote, indien - zoals wij veron-
derstellen - de consumptiequote uit het looninkomen groter is dan de con-
sumptiequote uit het winstinkomen. Bij een op korte termijn ongewijzigd
produktievolume, waarvan bij complementariteit van arbeid en kapitaal en
een op korte termijn gegeven kapitaalgoederenvoorraad sprake is, resulteert
een bovenmatige loonstijging daarmee in een toeneming van de consumptie.
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Deze toeneming leidt bij volkomen flexibele prijzen op de goederenmarkt
tot een dating van de investeringsactiviteit. Een stijging van de consump-
tie kan in dat geval immers niet door een verhoging van de bezettingsgraad
van de rendabele produktiecapaciteit worden opgevangen.P Ook bij een ge-
geven kapitaalintensiteit van de produktie loopt dan na enige tijd het aantal
arbeidsplaatsen terug, en wel zodra het capaciteitsefi'ect van de afgenomen
investeringsactiviteit manifest wordt. Ret tempo van de kapitaalaccumulatie
neemt ook af als er weI substitutiemogelijkheden tussen arbeid en kapitaal
zijn. De ruimte voor de investeringen neemt in dat geval op korte termijn
extra af door de reeds op deze termijn ingekrompen produktiecapaciteit.
Riertegenover staat evenwel dat de daling van de werkgelegenheid, die hier-
bij eveneens al op korte termijn plaatsvindt, de stijging van de consumptieve
vraag beperkt. Of de investeringen bij het bestaan van substitutiemogelijk-
heden tussen arbeid en kapitaal per saldo sterker dalen dan bij comple-
mentariteit van deze produktiefactoren, hangt af van de specificatie van de
consumptiefunctie. Uitgaande van de zogeheten klassieke spaarhypothese
(volgens welke het gehele looninkomen consumptief wordt aangewend en er
geen consumptie uit het winstinkomen plaatsvindt) leidt een bovenmatige
loonstijging in een gesloten economie zonder collectieve sector bij het be-
staan van substitutiemogelijkheden per saldo tot een even sterke aantasting
van de investeringen als bij complementariteit van arbeid en kapitaal, Ret
bewijs voor deze stelling wordt verderop geleverd.

De daling van de investeringen waarmee een bovenmatige loonstijging ge-
paard gaat is hiervoor verklaard uit de geringere ruimte voor deze uitgaven
op macro-niveau waartoe een bovenmatige loonstijging bij een volledige be-
zetting van de rendabele produktiecapaciteit Ieidt. Daarmee is nog niet
aangegeven op welke wijze de investeringsbeslissingen van de ondernemers
op micro-niveau in overeenstemming worden gebracht met de verminderde
ruimte voor de investeringen op macro-niveau. Wij gaan ervan uit dat de on-
dernemers hun investeringsbeslissing baseren op enerzijds het kapitaalrende-
ment en anderzijds de reele rentevoet. De door een bovenmatige loonstijging
in het geval van het aanbodmodel veroorzaakte daling van het kapitaalren-
dement leidt tot een daling van de investeringen. Deze dating vindt plaats
omdat het lagere kapitaalrendement de aantrekkelijkheid van investeringen
in fysiek kapitaal vermindert ten opzichte van beleggingen in rentedragende

8 Er zij aan herinnerd dat wij hier van een gesloten volkshuishouding uit-
gaan. In een open economie kan de hogere consumptie op korte termijn
mede worden opgevangen door een daling van het uitvoeroverschot. Een
bovenmatige loonstijging leidt echter, zoals wij in paragraaf 2.4 zullen zien,
ook in een open volkshuishouding tot een aantasting van de investeringen.
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a.ctiva. Ook als de ondernemers de investeringen niet uit ingehouden win-
sten maar uit leningen financieren neemt de investeringsactiviteit af,omdat
een lager kapitaalrendement het minder aantrekkelijk maakt om leningen
ten behoeve van investeringen in fysiek kapitaal op te nemen. Voor zover de
investeringen onder invloed van het gedaalde kapitaalrendement minder da-
len dan de daarvoor beschikbare ruimte, vindt bovendien een stijging van de
reele rentevoet pleats die enerzijds de investeringen verrnindert (omdat be-
leggingen in rentedragende activa aantrekkelijker worden en/of het opnemen
van leningen ten behoeve van investeringen minder aantrekkelijk wordt) en
anderzijds mogelijk de ruimte voor deze uitgaven vergroot via een drukkende
invloed op de particuliere consumptie.

De werkloosheid waartoe een bovenmatige loonstijging in het kader van
het aanbodmodel kan leiden, staat bekend als structurele werkloosheid van
kwantitatieve aard. Van dit type werkloosheid is sprake als er een tekort
aan arbeidsplaatsen bestaat. Zo'n tekort is a.ctueel als de kapitaalgoederen-
voorraad bij de gegeven factorprijzen qua omvang ontoereikend is om het
arbeidsaanbod te werk te stellen.

2.2.2 Het model

De gevolgen van een bovenmatige loonsverhoging worden in deze paragraaf
toegelicht aan de hand van een eenvoudig macro-model voor een gesloten
economie zonder collectieve sector. De variabelen van dit modelluiden in
termen van afwijkingen van een pad van evenwichtige groei.f De meeste vari-
abelen hebben betrekking op relatieve trendafwijkingen.i" Dergelijke afwij-
kingen geven de procentuele afwijkingen van de desbetreffende grootheden
weer ten opzichte van het oorspronkelijke groeipad. Wij verduidelijken dit
aan de hand van de produktie. De relatieve trendafwijking van deze groot-

9 Schouten en verschillende van zijn leerlingen passen deze methode vaak
in hun publikaties toe. Een uiteenzetting van deze methode treft men aan
bij: Kolnaar (1985). Bij het omzetten van relaties in absolute grootheden in
vergelijkingen in termen van trendafwijkingen worden tweede-orde-effecten
verwaarloosd. Hierdoor verkrijgen deze relaties een lineair karakter,
10 Sommige trendafwijkingen worden gedefinieerd als het absolute verschil
tussen de feitelijke en de evenwichtige waarde van de desbetreffende groot-
heid. Voorbeelden van dergelijke trendafwijkingen komen in de volgende
subparagraaf aan de orde.
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heid wordt als volgt gedefinieerdl+:

4 Aey-y
y= -A-100%ye

Symbolen met een 'dakje' C) erboven betreffen absolute grootheden. Het
bovenschrift 'e' betekent dat de variabele betrekking heeft op de uitgangssi-
tuatie, welke gelijk is aan een pad van evenwichtige groei. Op een dergelijk
groeipad nemen alle volumina met een constant percentage toe en is sprake
van een voortdurende gelijkheid van de vraag naar en het aanbod van al-
le produktiefactoren die aan het produktieproces deelnemen. Een symbool
zonder 'dakje' betreft een trendafwijking.

De mutatie in een relatieve trendafwijking in een bepaald jaar ten opzichte
van het vorige jaar is bij benadering gelijk aan het verschil tussen de feite-
lijke en de evenwichtige groeivoet van de betrokken variabele. Er geldt dus
bijvoorbeeld:

tl.y ::::::iJ - iJe
De verandering in een trendafwijking in een bepaald jaar ten opzichte van het
voorgaande jaar schrijven wij met behulp van de operator tl.. Symbolen met
een puntje C) erboven representeren relatieve veranderingen (groeivoeten)
ten opzichte van het vorige ja.a.r. De mutatie in de relatieve trendafwijking
staat bekend als de meer dan normale groeivoet van de desbetreffende varia-
bele. De relatieve trendafwijking wordt ook wel de gecumuleerde meer dan
norm ale groeivoet genoemd, omdat deze gelijk is aan de som van de meer
dan norm ale groeivoeten. Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. Is
de relatieve trendafwijking van de produktie dit jaar gelijk aan 5% terwijl
deze relatieve trendafwijking vorig jaar 3% bedroeg, dan moet dit jaar een
meer dan normale produktiegroei van 2% zijn gerealiseerd. Is de norm ale
groeivoet van de produktie gelijk aan 5%, dan manifesteerde zich dus een
feitelijke produktiegroei van 2 + 5 = 7%.

De eerste vergelijking van het model heeft betrekking op de produktie-
functie. Wij hanteren een CES-produktiefunctie met als inputs arbeid en
kapitaal, Eenvoudshalve veronderstellen wij dat de afschrijvingen van de
kapitaalgoederenvoorraad een vast percentage van de brutoproduktie be-
dragen. In absolute grootheden kan dan voor de nettoproduktie worden

11 De betekenis van elk symbool wordt in de hoofdtekst aangegeven zo-
dra een symbool voor de eerste maal wordt gebruikt. Voor een volledige
symbolenlijst zij verwezen naar bijlage 3. Vermeld zij dat wij volumina en
[reele) prijzen met een kleine letter schrijven en wa.a.rdegrootheden met een
hoofdletter.
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geschreven:

Hierin staat de parameter e,l voor de afschrijvingen van de kapitaalgoede-
renvoorraad in perunen van de brutoproduktie. De nettoproduktie duiden
wij in het vervolg kortheidshalve als de produktie aan. De produktiefunctie
heeft eigenlijk betrekking op de rendabele produktiecapaciteit. Uitgaande
van een perfecte flexibiliteit van de prijzen op de goederenmarkt is deze
capaciteit echter steeds gelijk aan de produktie. Dit verklaart waarom de
produktie in het linkerlid van bovenstaande vergelijking staat. De symbo-
len ~ en ~k representeren de exogeen veronderstelde kwaliteitsindices van
achtereenvolgens arbeid en kapitaal.12 Op het oorspronkelijke groeipad is
sprake van een Harrod-neutrale technische ontwikkeling. De kwaliteitsindex
van arbeid stijgt op dat groeipad derhalve met een vast percentage per jaar,
terwijl de kwaliteitsindex van kapitaal niet verandert. Ret produkt van de
werkgelegenheid (i) en de kwaliteitsindex van arbeid staat bekend als het
aantal arbeidspotentielen (welk aantal een maatstaf is voor de produktieve
kracht van de factor arbeid), Ret symbool ie-I representeert het volume
van de kapitaalgoederenvoorraad aan het begin van het lopende jaar. De
onvertraagde versie van deze variabele heeft betrekking op het volume van
deze voorraad aan het eind van het jaar. De parameter a stelt de substitu-
tie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal voor.

Uit de bovenstaande vergelijking voor het produktievolume volgt de vol-
gende relatie in relatieve trendafwijkingen:

Hierin representeren de symbolen ..\ en 1 - ..\ de waarden van de produktie-
elasticiteiten van achtereenvolgens arbeid en kapitaal op het referentiepad,
welke - uitgaande van volledige mededinging - gelijk zijn aan respect ie-
velijk de loon quote en de nettowinstquote op dit groeipad.P Opgemerkt zij
dat wij de nettowinst in het vervolg kortheidshalve als de winst aanduiden
en de nettowinstquote als de winstquote.

12 Exogene variabelen en impulsen worden onderstreept.
13 De loonquote van bedrijven is gelijk aan het quotient van het loonin-
komen van bedrijven en de netto toegevoegde waarde van bedrijven tegen
factorkosten. Aangezien in onze modellen geen rekening wordt gehouden met
zelfstandigen, is de loonquote daarin gelijk aan de arbeidsinkomensquote.
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Verondersteld wordt dat de exogene kwaliteitsindices van arbeid en ka-
pitaal zicb evenwicbtig ontwikkelen. Wij gaan er derbalve van uit dat de
relatieve trendafwijkingen van deze kwaliteitsindices gelijk aan nul zijn. De
voorgaande vergelijking kan dan als volgt worden herschreven:

(1)

De accumulatiefunctie luidt in absolute grootheden als volgt:

Volgens deze vergelijking is bet volume van de kapitaalgoederenvoorraad aan
het eind van het lopende jaar gelijk aan het volume aan het begin van het jaar
vermeerderd met de netto-investeringen van de particuliere sector (ip) in het
lopende jaar. De netto-investeringen duiden wij in het vervolg kortheidshalve
als de investeringen aan. In termen van relatieve trendafwijkingen ziet de
accumulatiefunctie er als volgt uit:

(2)

Hierin hebben de parameters "Yi en K betrekking op de oorspronkelijke waar-
den van achtereenvolgens de investeringsquote en de kapitaalcoefficient. Het
symbool 9n representeert de natuurlijke groeivoet.P

Ervan uitgaande dat er sprake is van volledige mededinging en dat de
ondernemers naar een maximale (netto )winst streven, volgt de werkgelegen-
heid uit de gelijkheid van bet (netto)grensprodukt van arbeid en de reele
arbeidskosten:

0'-1 0'-1 Y 1
(1- 15,)-;-At -;- (1)"; = W

Het symbool w staat voor zowel de reele arbeidskosten als de reele loon-
voet.15 In bet te ontwikkelen model bestaat tussen deze twee grootheden
geen verschil, aangezien wij uitgaan van een uniform afzetprijspeil. De ge-
lijkheid van de reele arbeidskosten en de reele loonvoet impliceert immers
dat de prijs van de consumptie gelijk is aan de prijs van de produktie.

14 De natuurlijke groeivoet is de evenwichtige groeivoet van het produktie-
volume, welke gelijk is aan de som van de evenwichtige groeivoet van het
arbeidsaanbod en de evenwichtige groeivoet van de arbeidsproduktiviteit.
15 De reele loonvoet is gelijk aan het quotient van de loonsom per werknemer
en de prijs van de consumptie.
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In relatieve trendafwijkingen ziet de hiervoor gegeven relatie er als volgt uit:

0' -1 1
-- q + - (y - t) = W

0' ~ 0'

Wij veronderstellen, zoals gezegd, dat de exogene kwaliteitsindex van arbeid
zich evenwichtig ontwikkelt. Uit de bovenstaande vergelijking kan dan de
volgende relatie voor de werkgelegenheid worden afgeleid:

t - y = -O'W

Vermeld zij dat het streven naar een maximale winst bij monopolistische
concurrentie (waarbij de prijselasticiteit van de vraag voor individuele on-
dernemingen een eindige waarde heeft) ertoe leidt dat het grensprodukt van
arbeid gelijk is aan een vermenigvuldigingsfactor maal de reele arbeidskos-
ten. Bij deze marktvorm geldt bovendien dat de produktie-elasticiteit van
arbeid gelijk is aan dezelfde vermenigvuldigingsfactor maal de loonquote. De
vermenigvuldigingsfactor ziet er daarbij als volgt uit:

Hierin heeft de parameter '1 betrekking op de (positief gedefinieerde) prijs-
elasticiteit van de vraag voor individuele ondernemingen. Ervan uitgaande
dat de waarde van deze prijselasticiteit groter is dan een, is deze vermenig-
vuldigingsfactor eveneens groter dan een, Een en ander betekent dat bij
een gegeven kapitaalgoederenvoorraad en een gegeven peil van de reele ar-
beidskosten de rendabele produktiecapaciteit bij monopolistische concurren-
tie geringer is dan bij volledige mededinging. Voor de werkgelegenheid kan
- uitgaande van monopolistische concurrentie - dezelfde relatie in termen
van relatieve trendafwijkingen worden afgeleid als zojuist is gevonden voor
de marktvorm van volledige mededinging. Ook bij monopolistische concur-
rentie leidt een meer dan normale verhoging van de reele arbeidskosten er
derhalve toe dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid achterblijft bij die
van de produktie.P

Tot nu toe is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de sub-
stitutie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal op korte termijn een geringere

16 Uitgaande van monopolistische concurrentie ziet ook de vergelijking voor
de relatieve trendafwijking van de produktie( capaciteit) er hetzelfde uit als in
het geval van volledige mededinging, zij het dat wel moet worden bedacht dat
de produktie-elasticiteiten van arbeid en kapitaal bij monopolistische concur-
rentie niet gelijk zijn aan de inkomensaandelen van deze produktiefactoren.
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waarde heeft dan op langere termijn. Vanwege het bestaan van aanpassings-
kosten ligt dat echter, zoals we reeds hebben opgemerkt, wel voor de hand.
Wij introduceren de aanpassingskosten niet expliciet in ons model, maar
houden er wel rekening mee dat wijzigingen in de produktietechniek met een
zekere vert raging tot stand komen. Daartoe wordt in de hiervoor gegeven
vergelijking voor l - y een gestaffelde vert raging a la Koyck opgenomen:

Hierin representeert het symbool UI: de korte-termijnwaarde van de substitu-
tie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal. De coefficient e, waarvan de waarde
tussen nul en een ligt, is gelijk aan de parameter van Koyck. De in deze ver-
gelijking opgenomen gestaffelde vertraging impliceert dat het verschil tussen
de relatieve trendafwijking van de werkgelegenheid en die van de produktie
in jaar t niet alleen afhangt van de relatieve trendafwijking van de reele ar-
beidskosten in jaar t, maar tevens van de relatieve trendafwijkingen van de
reele arbeidskosten in alle daaraan voorafgaande jaren. De coefficienten met
betrekking tot w, W-l, W-2 enzovoort vormen een oneindig aflopende meet-
kundige reeks met reden e. De som van deze coefficienten is gelijk aan de
lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen arbeid en kapitaal.
Voor deze lange-termijnwaarde geldt de volgende relatie:

UI:
U=--1-e

Door toepassing van de transformatie van Koyck kan de bovenstaande ver-
gelijking voor l - y als volgt worden herschreven:

(3)

Combinatie van de relaties (1) en (3) leidt tot de volgende werkgelegenheids-
vergelijking:

UI:
l = eLl + k-l - e k-2 - 1_ A W

Deze relatie en de eerder gepresenteerde accumulatiefunctie maken duidelijk
dat onze veronderstellingen impliceren dat de verandering in de werkgelegen-
heid waartoe een meer of minder dan normale omvang van de investeringen
in jaar t via het daaraan verbonden capaciteitseffect leidt volledig in jaar
t + 1 tot stand komt. Een meer of minder dan normale groei van de reele
arbeidskosten in jaar t heeft via het geinduceerde substitutieproces reeds in
hetzelfde jaar een zeker effect op de omvang van de werkgelegenheid, maar
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de volledige aanpassing van de werkgelegenheid, waartoe de verandering in
de optimale techniek in dit gevalleidt, komt pas op termijn tot stand.

De definitie vande arbeidsproduktiviteit (h) luidt in relatieve trendafwij-
kingen als volgt:

h == y-£ (4)

Combinatie van de vergelijkingen (3) en (4) levert de volgende relatie op:

Ervan uitgaande dat de relatieve trendafwijking van de reele arbeidskosten
op lange termijn constant is, volgt uit deze vergelijking voor de lange-ter-
mijnwaarde van de relatieve trendafwijking van de arbeidsproduktiviteit!":

- (1k
h = --w= (1Wl-e

De definitievergelijking van de loonquote (Wi) ziet er in termen van relatieve
trendafwijkingen als volgt uit:

Wi == £ + Pl - Y - P (5)

Hierin hebben de symbolen Pt en P betrekking op respectievelijk de loonsom
per werknemer en het prijspeil. Rekening houdend met de definities van
de reele arbeidskosten en de arbeidsproduktiviteit kan deze relatie als volgt
worden herschreven:

Wi == w- h

Een meer (minder) dan normale stijging van de reele arbeidskosten leidt
bij het bestaan van substitutiemogelijkheden tussen arbeid en kapitaal niet
tot een dienovereenkomstige stijging (daling) van de loonquote, omdat zo'n
ontwikkeling van de reele arbeidskosten in dit geval een endogene verhoging
(daling) van de arbeidsproduktiviteit met zich brengt. De verandering in de
loonquote waartoe een bepaalde meer dan wel minder dan normale stijging
van de reele arbeidskosten op lange termijn leidt, kan worden bepaald met de
volgende vergelijking, die men kan vinden door combinatie van de hiervoor
gegeven relaties voor w' en h:

w'=(l-(1)w

17 Lange-termijnwaarden van trendafwijkingen worden genoteerd met een
streep boven het desbetreffende symbool.
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Deze relatie laat zien dat een meer dan norm ale stijging van de reele arbeids-
kosten op lange termijn een geringere toeneming van de loonquote veroor-
zaakt naarmate de lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen
arbeid en kapitaal (u) hoger is. Bij een lange-termijnwaarde van deze elasti-
citeit van cen (bij een Cobb-Douglas-produktiefunctie derhalve) brengt een
meer dan normale groei van de reele arbeidskosten op den duur geen veran-
dering in de loonquote met zich. Is de waarde van a groter dan een, dan
geldt zelfs dat de loonquote onder invloed van een meer dan normale groei
van de reele arbeidskosten op den duur een daling vertoont. Schattingen
van de lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen arbeid en
kapitaal duiden er echter op dat deze kleiner dan ren is.I8

Het produktievolume is in een gesloten economie zonder overheid per de-
finitie gelijk aan de som van de gezinsconsumptie (cp) en de particuliere
investeringen. Deze definitie luidt in relatieve trendafwijkingen als voIgt:

(6)

De parameter "Yc stelt de oorspronkelijke consumptiequote voor. Er geldt
uiteraard: "Yc + "Yi == 1.

Wij nemen aan dat het looninkomen volledig consumptief wordt aange-
wend en dat uit het winstinkomen geen consumptie plaatsvindt. Uitgegaan
wordt met andere woorden van de klassieke spaarhypothese. De consumptie-
functie ziet er op grond hiervan als volgt uit:

Cp = f+ w (7)

De gelijkheid van consumptie en looninkomen betekent tevens dat de con-
sumptie- en de loonquote in de uitgangssituatie even hoog zijn (-re = ,X).
Consequentie van deze veronderstelling is bovendien dat de oorspronkelijke
investeringsquote gelijk is aan de oorspronkelijke winstquote h'i = 1 - >').

In een gesloten economie zijn het reele inkomen en het produktievolume
van bedrijven per definitie aan elkaar gelijk. Het reele inkomen valt uit-
een in het reele looninkomen en het reele winstinkomen (Yr). In relatieve
trendafwijkingen luidt de desbetreffende definitie als voIgt:

Y == >'(i+ w) +(1- >')Yr

18 Zie bijvoorbeeld het overzicht van schattingsresultaten van Theeuwes
(1988). Alle lange-termijnwaarden van de substitutie-elasticiteit uit dit over-
zicht liggen tussen 0,5 en 1.
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Hieruit kan de volgende vergelijking voor Yrworden afgeleid:

1 A
Yr== --Y - --(l+w)I-A I-A (8)

Het kapitaalrendement (r.) is gelijk aan het reele winstinkomen in het 10-
pende jaar ten opzichte van het volume van de kapita.algoederenvoorraad
aan het begin van het jaar. Deze definitie ziet er in termen van relatieve
trendafwijkingen als volgt uit:

(9)

De monetaire sector van het model houden wij zo eenvoudig mogelijk. We
maken gebruik van de liquiditeitsvoorkeurtheorie, volgens welke de vraag
naar liquiditeiten (Qd) afhankelijk is van het nominale inkomen van bedrijven
(y + p) en de nominale rentevoet (rn):

(10)

De inkomenselasticiteit van de vraag naar liquiditeiten is in deze vergelijking
gelijk gesteld aan ren. De parameter II' staat voor de elasticiteit van de vraag
naar liquiditeiten ten opzichte van de nominale rentevoet.

De nominale rentevoet volgt uit de gelijkheid van de vraag naar en het
exogeen veronderstelde aanbod van liquiditeiten (Q ):-.

(11)

Vermeld zij dat de variabelen Q. en Qd betrekking hebben op de waarden
die de desbetreffende relatieve trendafwijkingen gedurende het lopende jaar
hebben. Met behulp van de relaties (10) en (11) kan de volgende relatie voor
de nominale rentevoet worden gevonden:

1
rn=--(Q -y-p)r.p •

De nominale rentevoet is derhalve een functie van de liquiditeitsquote. Deze
quote is, in absolute grootheden, immers gelijk aan het quotient van de
liquiditeitenmassa en het nominale inkomen van bedrijven, zodat de relatieve
trendafwijking van deze variabele gelijk is aan: Q - Y - p. Een verhoging-.van de liquiditeitsquote resulteert in een dating van de nominale rentevoet,
terwijl omgekeerd een dating van deze quote een toeneming van de nominale
rentevoet veroorzaakt.
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De reele rentevoet (rr) is per definitie gelijk aan de nominale rentevoet
verminderd met de door beleggers verwachte inflatie. Omdat verondersteld
wordt dat de beleggers hun besparingen op de lange termijn beleggen, gaat
het hierbij om de op lange termijn verwachte inflatie.19 Wij gaan ervan uit
dat deze verwachte inflatie gelijk is aan nul, dat wil zeggen even hoog als
de feitelijke (en de verwachte) inflatie op het referentiepad. Uitgaande van
het gepresenteerde model komt de inflatie op lange termijn inderdaad op
nul uit, als de monetaire autoriteiten ervoor zorgen dat de groeivoet van de
liquiditeitenmassa gelijk is aan die van het trendmatige produktievolume.
Op grond van het voorgaande geldt:

(12)

De af te leiden investeringsfunctie steunt op de veronderstelling dat de on-
dernemers een uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad nastreven indien
het kapitaalrendement ten opzichte van de reele rentevoet een stijging ver-
toont. Op grond van deze hypothese kan voor de meer dan normale groeivoet
van de kapitaalgoederenvoorraad worden geschreven:

De parameter ( is een gedragscoefficient.
Combinatie van de bovenstaande relatie met de accumulatievergelijking

levert de volgende investeringsfunctie op:

Wij veronderstellen dat een meer dan normale groei van de winst met 1% ce-
teris paribus tot een even grote meer dan normale groei van de investeringen
leidt. Dit betekent dat de parameter ( gelijk gesteld wordt aan:

Uitgaande van deze waarde voor ( en rekening houdend met vergelijking (9)
kan de investeringsfunctie namelijk als volgt worden herschreven:

Zp = Yr - rr (13)

19 De gehanteerde klassieke spaarhypothese impliceert dat het door mid-
del van besparingen gevormde vermogen niet voor consumptieve doeleinden
wordt aangesproken.
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Een cruciale relatie van het model is de loonvormingsfunctie. We hanteren
de volgende vergelijking voor de relatieve verandering van de loonsom per
werknemer ten opzichte van het voorgaande jaar:

• h· e +. at (A A e ) \ at (A A e) \ 2 at (A A ") •Pi = P - fJk U - U - /\fJ fJk U-1 - U - /\fJ fJk U-2 - U ••.•. + l!.t

Wij gaan ervan uit dat slechts de trendmatige groei van de arbeidsproduk-
tiviteit in de lonen wordt doorberekend. De loonvorming ondervindt geen
invloed van een meer of minder dan trendmatige groei van de arbeidsproduk-
tiviteit. De prijsstijging daarentegen wordt steeds volledig en onmiddellijk
in de lonen doorberekend. De nominale loonstijging is tevens een negatie-
ve functie van het verschil tussen het feitelijke en het evenwichtige werk-
loosheidspercentage (u - ue). De genoemde percentages worden als volgt
gedefinieerd:

u == L A- i 100
~

-e A

u" == t... : i
e

100
£..

Hierin representeert het symbooll. het exogeen veronderstelde arbeidsaan-
bod. Ret werkloosheidspercentage is bij evenwichtige groei constant. am
die reden wordt het symbool u" in de bovenstaande loonvergelijking zonder
tijdindex geschreven.

Ret voorgaande betekent dat wij uitgaan van het zogenoemde mechanis-
me van Phillips.I'' Dit mechanisme staat bekend als de sterke werking van
de arbeidsmarkt, daar het groeipercentage van de loonvoet hierbij een func-
tie is van de spanning op de arbeidsmarkt. Bij de zwakke werking van de
arbeidsmarkt daarentegen bestaat er een verband tussen het loonstijgings-
percentage en de verandering van de situatie op de arbeidsmarkt, hetgeen
betekent dat er een verband bestaat tussen de loonhoogte en de spanning
op de arbeidsmarkt.U

De flexibiliteit van de loonvorming is beperkt. Onevenwichtigheden op de
arbeidsmarkt verdwijnen derhalve niet onmiddellijk door middel van loon-
aanpassingen. Wijkt het werkloosheidspercentage gedurende meerdere jaren

20 Phillips (1958) toonde het negatieve verband tussen de geldloonstijging
en het werkloosheidspercentage aan voor het Verenigd Koninkrijk.
21 Zie voor het onderscheid tussen de sterke en de zwakke werking van de
arbeidsmarkt: Van den Goorbergh (1978). Ret volgende hoofdstuk gaat
nader in op de zwakke werking van de arbeidsmarkt.
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af van het evenwichtige niveau, dan neemt het effect daarvan op de loon-
vorming toe. Ten aanzien van het verband tussen de loonontwikkeling en
het verschil tussen het feitelijke en het evenwichtige werkloosheidspercenta-
ge maken wij namelijk gebruik van een gesta.ffelde vert raging 8. la Koyck.
De parameter ,81. representeert de korte-termijnwaarde ten aanzien van de
parameter met betrekking tot het Phillipsmechanisme. Voor de lange-ter-
mijnwaarde van deze parameter (,8') geldt de volgende vergelijking:

,8' = ,8A:
1- A,B

De coefficient A,B,waarvan de waarde tussen nul en een ligt, is gelijk aan de
parameter van Koyck met betrekking tot het Phillipsmechanisme.

De laatste term in de Ioonvergelijking is een autonome term. Deze maakt
duidelijk dat wij met de mogelijkheid van Ioonimpulsen rekening houden.
Op het oorspronkeIijke evenwichtige groeipad is de autonome loonstijging
gelijk aan nul.

Gebruik makend van de definitie van de reele Ioonstijging en door toepas-
sing van de transformatie van Koyck, voIgt uit de gepostuleerde vergelijking
voor de nominale Ioonstijging de volgende reele loonvormingsfunctie:

Deze vergelijking lean worden omgezet in de volgende relatie in termen van
relatieve trendafwijkingen:

(14)

Bij het afleiden van deze vergelijking is gebruik gemaakt van de volgende
uitdrukking die voor !.- e ka.n worden afgeleid:

e - e =- _1_ (u _ ue)
~ 1-w

Hierin representeert de parameter w de evenwichtige werkloosheid in peru-
nen. Er geldt derhalve:

ue

W =- 100

Uit de zojuist gegeven vergelijking voor de term!. -e voIgt dat deze term bij
benadering gelijk is aan het verschil tussen het feitelijke en het evenwichtige
werkloosheidspercentage. Tevens geldt:
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De lange-termijnwaarde van de parameter met betrekking tot het Phillipsme-
chanisme (fJ) is - uitgaande van de gepresenteerde reele loonvergelijking -
gelijk aan:

fJ = fJ"
1- >'p

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat de term ~Y!. in vergelijking (14) de
autonome meer dan normale reele loonstijging representeert.

Wat nu nog ontbreekt is de definitievergelijking voor de nominale loonvoet.
In termen van relatieve trendafwijkingen luidt deze relatie als volgt:

Pl == w+ P (15)

Alle modelrelaties zijn nu de revue gepasseerd. Het model besta.a.t uit 15
onafhankelijke, niet strijdige vergelijkingen met 15 onbekenden en is dus
oplosbaar. De werking van het model kan het best worden toegelicht aan de
hand van een cijfervoorbeeld. Alvorens een cijfervoorbeeld te presenteren,
laten wij aan de hand van twee vergelijkingen zien langs welke wegen een
bovenmatige loonontwikkeling in het gegeven model de ontwikkeling van
de werkgelegenheid be"invloedt. De eerste daarvan is reeds bekend uit het
voorafgaande: 0'"e = ~Ll+ Ll - ~k-2 - 1- >. w

De tweede vergelijking, die door middel van substitutie kan worden gevon-
den, heeft betrekking op de meer dan normale groeivoet van de kapitaalgoe-
derenvoorraad en luidt als volgt:

Aan de hand van deze vergelijkingen ga.a.n wij de gevolgen na van een bo-
venmatige loonstijging. Daarbij wordt nog geen rekening gehouden met de
endogene mutaties in de reele lonen die zo'n loonstijging via het Phillips-
mechanisme veroorzaakt. We beschouwen de reele loonvoet derhalve op dit
moment als een exogene variabele (w = w). Een eenmalige autonome ex-
tra groei van de reele arbeidskosten met 1% in periode 1 impliceert dan:
~w = 1% voor t = 1 en ~w = 0% voor t > 1. De relatieve trendafwijking
van de reele loonvoet is in dit geval vanaf periode 1 gelijk aan 1%.

De eerste vergelijking la.a.t zien dat een bovenmatige loonstijging op korte
termijn een drukkend effect op het niveau van de werkgelegenheid heeft, om-
dat het daaruit voortvloeiende hogere peil van de reele arbeidskosten ertoe
leidt dat de ondernemers op een kapitaalintensievere techniek overschakelen.
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Neemt de reele loonvoet een keer met 1% extra toe, dan daalt de werkgele-
genheid om deze reden op korte termijn met:

In de jaren volgend op de bovenmatige loonstijging neemt de werkgelegenheid
om twee redenen verder af, Deze daling is in de eerste plaats het gevolg
van de vervanging van arbeid door kapitaal, die in het model voor een deel
vertraagd plaatsvindt. Op lange termijn neemt de werkgelegenheid als gevolg
van dit substitutieproces af met:

Het effect ten aanzien van de werkgelegenheid dat op lange termijn optreedt
als gevolg van de uitgelokte substitutie van arbeid door kapitaal is derhalve
groter naarmate de lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen
arbeid en kapitaal (u) en de waarde van de loonquote op het referentiepad
(A) hoger zijn.

De werkgelegenheid daalt in de jaren volgend op de bovenmatige loonstij-
ging in de tweede plaats, omdat deze loonontwikkeling de investeringsacti-
viteit aantast en daarmee - zoals de tweede vergelijking laat zien - tot
een daling van de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad leidt. Uit de
eerste vergelijking voIgt dat deze daling in een dienovereenkomstige vermin-
dering van de groeivoet van de werkgelegenheid resulteert. Stijgt de reele
loonvoet in periode 1 met 1% extra, dan vermindert de groeivoet van de
werkgelegenheid met ingang van het tweede jaar om deze reden met:

Het drukkende effect dat een bovenmatige Ioonstijging in een bepaald jaar
via het effect op de kapitaalaccumulatie op de groei van de werkgelegenheid
in de daarop volgende jaren heeft, is derhalve groter naarmate de waarde van
de loonquote op het referentiepad (A) hoger is en naarmate de oorspronkelijke
waarden van de kapitaalcoefficient (,,) en van de natuurlijke groeivoet van de
economie (9n) lager zijn. Het effect dat een bovenmatige loonstijging op de
ontwikkeling van de kapitaalgoederenvoorraad heeft is bij het bestaan van
substitutiemogelijkheden tussen arbeid en kapitaal (Ule > 0 en U > 0) niet
anders dan bij complementariteit van deze produktiefactoren (Ule = U = 0).
Een gegeven meer dan normale reele loonstijging resulteert derhalve in beide
gevallen in een even grote daling van de investeringen.
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De Iaatste constatering vergt enige toelichting. In het leader van het aan-
bodmodel zijn de investeringen gelijk aan het verschil tussen de rendabele
produktiecapaciteit en de consumptie, dat is de macro-economische ruimte
voor de investeringen. Bij het bestaan van substitutiemogelijkheden neemt
deze ruimte onder invloed van een bepa.alde meer dan normale reele loon-
stijging enerzijds sterker af dan bij complementariteit van arbeid en kapi-
ta.al, omdat de rendabele produktiecapaciteit in het eerste geval inkrimpt via
de uitgelokte verhoging van de kapitaalintensiteit van het produktieproces.
Hiertegenover staat echter dat de werkgelegenheid bij het bestaan van sub-
stitutiemogelijkheden als gevolg van de verhoging van de kapita.alintensiteit
vermindert, hetgeen een gunstig effect op de ruimte voor de investeringen
heeft, indien de geringere werkgelegenheid tot een lagere consumptie leidt.
Uitgaande van de door ons gehanteerde klassieke spaarhypothese compen-
seert het effect van de lagere consumptie precies het effect van de geringere
rendabele produktiecapaciteit.

In het volledige model genereert een - hoe dan ook veroorzaakte - bo-
venmatige loonstijging endogene mutaties in de reele loonvoet, die de ont-
wikkeling van de werkgelegenheid tevens beinvloeden. De gevolgen van deze
endogene mutaties komen in de volgende subparagraaf aan de orde.

2.2.3 Een cijfervoorbeeld
De dynamische gevolgen die een bovenmatige loonstijging in het volledige
model heeft worden geillustreerd aan de hand van een cijfervoorbeeld. Dit
cijfervoorbeeld is gebaseerd op de volgende parameterwaarden: 9n = 0,05;
'Yc = 0,15; 'Yi = 0,25; cp = 1; ( = 1/21; K = 5; A = 0, 15; ~ = 2/3; Uk = 0,2;
(T = 0,6; AfJ = 1/3; f3k = 1; f3 = 1,5.

De uitgangssituatie van evenwichtige groei kan worden toegelicht aan de
hand van de nationale boekhouding, die men in tabel 2.1 aantreft. Deze
boekhouding geeft de situatie weer in periode 0 op het oorspronkelijke even-
wichtige groeipad.

Uit de exploitatierekening voor de bedrijven kan worden afgelezen dat de
produktie van bedrijven in de uitgangssituatie gelijk is aan 100 geldeenheden.
15% van het in bedrijven verdiende inkomen valt toe aan de werknemers,
25% aan de winstgerechtigden. Bij de gehanteerde klassieke spaarhypothese
is de gezinsconsumptie gelijk aan loonsom. De besparingen - en daarmee
de investeringen - zijn bij deze hypothese gelijk a.an de winstsom.

De gekozen waarde voor de kapita.alcoefficient (van vijf) impliceert dat
de oorspronkelijke waarde van de kapita.algoederenvoorraad 500 geldeenhe-
den bedraagt. Rekening houdend met een netto-investeringsquote van 25%
betekent deze waarde bovendien dat de natuurlijke groeivoet van de eeo-
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Tabel 2.1: Nationale boekbouding voor de
uitgangssituatie van evenwichtige groei

Loonsom
Winstsom

Bedrijven
75 Conswnptie
25 Investeringen

75
25

Produktie 100 Bestedingen 100

Loontrekkers
-c-o-ns-u-m--~-ie--------------~~75~lr=L=o=o~n-so-m--------------------7-5

75 75
____________________ ~W_=in=s~tg~e~r~~t~ig~d=e=n __

~ I Winstsom
25

Besparingen 25

25

nomie in de uitgangssituatie 5% bedraagt. Uitgaande van een volledige
bezetting van de rendabele produktiecapaciteit is de groeivoet van zowel
de produktiecapaciteit als de produktie immers gelijk aan het quotient van
de netto-investeringsquote en de kapitaalcoefflcient. Het oorspronkelijke ka-
pitaalrendement is bij de gehanteerde klassieke spaarhypothese gelijk aan
de natuurlijke groeivoet van de economie. Deze groeivoet is gelijk aan de
som van de groeivoet van de beroepsbevolking en het percentage van de
arbeidsbesparende technische vooruitgang. Wij veronderstellen dat de be-
roepsbevolking op het referentiepad jaarlijks toeneemt met 1% en dat de
evenwichtige groeivoet van de arbeidsproduktiviteit 4% bedraagt , Vermeld
zij ten slotte dat de groeivoet van het nominale inkomen van bedrijven in
de uitgangssituatie gelijk is aan die van het produktievohune van bedrijven,
aangezien wij uitgaan van een trendmatige inflatie van nul.

Na deze toelichting bij de gekozen uitgangssituatie lichten wij de werking
van het model toe aan de hand van een modelvariant. Deze variant heeft
be trekking op een eenmalige positieve loonimpuls van 2% die in het eerste
jaar plaatsvindt. Een dergelijke impuls impliceert: ~w = 2% voor t = 1
en ~w = 0% voor t > 1. De reele loonvoet vertoont derhalve ren keer
een exogene extra stijging van 2%. In het vervolg duiden wij een dergelijke
impuls kortheidshalve als een loonimpuls van 2% aan. De gevolgen van de
genoemde impuls staan vermeld in tabel 2.2.

De loonimpuls leidt in het eerste jaar tot een dating van produktie en
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werkgelegenheid, omdat de ondernemers op een kapitaalintensievere techniek
overschakelen.22 De dating van de werkgelegenheid resulteert in een grotere
omvang van de werkloosheid en heeft daarmee een drukkende invloed op de
loonvorming. Ret jaareffect ten aanzien van de reele loonvoet komt in het
eerste jaar daarom lager uit dan de loonimpuls bedraagt. De consumptieve
vraag neemt nog belangrijk minder toe dan de reele loonvoet, omdat de
dating van de werkgelegenheid een negatief effect op de consumptie heeft.

Tabel 2.2: De looncyc1us in een gesloten economie
zonder collectieve sector

1 2 3 4 5 6 7 trend

Produktie -0,67 -0,62 -0,17 0,16 0,21 0,09 -0,04 0,00

Consumptie 0,22 -0,74 -0,68 -0,19 0,17 0,22 0,09 0,00

Investeringen -3,33 -0,27 1,34 1,21 0,33 -0,32 -0,42 0,00

Werkgelegenheid -0,89 -0,78 -0,18 0,25 0,29 0,12 -0,05 0,00

Prijspeil 0,67 0,62 0,17 -0,16 -0,21 -0,09 0,04 0,00

Reele loonvoet 1,11 0,04 -0,50 -0,43 -0,12 0,10 0,13 0,00

Reele rentevoet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitaalrendement -3,33 -0,11 1,50 1,30 0,36 -0,31 -0,40 0,00

Loonquote 0,89 -0,12 -0,50 -0,35 -0,04 0,14 0,13 0,00

Winst -3,33 -0,27 1,34 1,21 0,33 -0,32 -0,42 0,00

De mutatie in de investeringsactiviteit die in het eerste jaar plaatsvindt,
vergt enige toelichting. Een bovenmatige loonstijging leidt in het model
tot een dienovereenkomstige toeneming van de consumptie, zodat - bij een
aanvankelijk ongewijzigde investeringsactiviteit - de reele winst nog onge-
wijzigd blijft (de loonkosten en de afzet van de bedrijven nemen immers
beide in dezelfde mate toe). De gestegen consumptie en de afgenomen ren-
dabele produktiecapaciteit betekenen echter dat er een vraagoverschot op
de goederenmarkt ontstaat. Dit vraagoverschot roept een prijsstijging op

22 Wij spreken van een dating van produktie en werkgelegenheid, omdat de
jaareffecten ten aanzien van deze variabelen negatief zijn. Vermeld zij dat
een negatief jaareffect niet behoeft te betekenen dat de feitelijke groeivoet
(= trendmatige groeivoet + jaareffect) negatief is. Bij het presenteren van
onze 'spoorboekjes' spreken wij echter gemakshalve steeds van een daling
van een variabele als het jaareffect negatief is en van een stijging bij een
positief jaareffect.
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die ervoor moet zorgen dat de effectieve vraag uiteindelijk in dezelfde ma-
te afneemt als de rendabele produktiecapaciteit. De prijsstijging leidt in
eerste instantie (via het neerwaartse effect op de liquiditeitsquote) tot een
verhoging van de reele rentevoet. De hierdoor veroorzaakte daling van de
investeringen betekent dat de afzet van de bedrijven niet langer even sterk
stijgt als de loonkosten zodat de reele winst afneemt. Als gevolg van de
dating van de investeringen daalt de effectieve vraag (en daarmee de afzet
van bedrijven) even sterk als de produktiecapaciteit. Uiteindelijk neemt de
investeringsactiviteit in dezelfde mate af als de reele winst en wordt de goede-
renmarkt geruimd bij een ongewijzigde reele rentevoet. In het model speelt
het geschetste proces zich binnen de eenheidsperiode af,

Opgemerkt zij dat de uitgelokte prijsstijging geen verruiming van het aan-
bod op de goederenmarkt veroorzaakt. Bij de veronderstelde volledige en
onmiddellijke prijscompensatie resulteren prijsmutaties immers niet in een
verandering van de reele arbeidskosten. De elasticiteit van het aanbod op
de goederenmarkt ten opzichte van het prijspeil is derhalve gelijk aan nul.
Gegeven de gepostuleerde consumptiefunctie impliceert de volledige en on-
middellijke prijscompensatie hovendien dat een prijsstijging niet tot een da-
ling van het consumptievolume leidt. Het aanvankelijke vraagoverschot op
de goederenmarkt moet in het model dUBvolledig worden weggewerkt door
een daling van de investeringen. Er is met andere woorden van 'crowding
out' van de investeringen sprake.

Het gestegen werkloosheidspercentage zet de loonvorming ook in periode
2 onder druk. De loonvorming wordt dan niet alleen door de werkloosheid in
het lopende jaar neerwaarts beinvloed, maar tevens door die uit het eerste
jaar. Als gevolg van de gematigde loonvorming belandt de loonquote in het
tweede jaar beneden het evenwichtige niveau. De werkgelegenheid herstelt
zich dank zij de loonmatiging, hoewel het capaciteitseffect van de in het
eerste jaar afgenomen investeringsactiviteit een ongunstig effect op de groei
van de werkgelegenheid heeft. De investeringen nemen in het tweede jaar
toe, maar blijven nog lager dan op het referentiepad.

De loonquote daalt in periode 3 verder. De reele loonstijging is derhal-
ve ook in dit jaar geringer dan de groei van de arbeidsproduktiviteit. De
daardoor uitgelokte vervanging van kapitaal door arbeid leidt tot een ver-
mindering van de werkloosheid. De gematigde loonontwikkeling resulteert
hovendien in een verdere expansie van de investeringsactiviteit. Vanaf het
derde jaar liggen de investeringen op een hoger niveau dan op het referent ie-
pad. Het deel van de werkloosheid dat samenhangt met het te kort schietend
investeringsvolume uit de eerste jaren kan alleen verdwijnen als de investe-
ringsactiviteit daarna gedurende enige tijd hoven het evenwichtige niveau
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ligt.
De meer dan normale omvang van de investeringen in het derde jaar leidt

in periode 4 tot een zodanige groei van de werkgelegenheid dat er spanning
op de arbeidsmarkt ontstaat. De krapte op de arbeidsmarkt maakt aan de
opgaande beweging van de economie een eind. Als gevolg van deze krapte
overtreft de reele loonstijging vanaf het vierde jaar de arbeidsproduktivi-
teitsstijging. De daardoor veroorzaakte daling van de investeringen is een
voorbode van de omslag in de ontwikkeling van de produktie, die in periode
6 plaatsvindt. Ook de werkgelegenheid neemt in dat jaar af.

Het cijfervoorbeeld laat zien dat een loonimpuls bij de sterke werking van
de arbeidsmarkt een golfbeweging in de economische activiteit kan veroor-
zaken. Deze golfbeweging, die bekend staat als de looncyclus, is het gevolg
van het feit dat de loonontwikkeling van vandaag via haar invloed op de
kapitaalaccumulatie mede bepalend is voor de werkgelegenheid van morgen.
Dientengevolge legt de loonmatiging van de depressie de basis voor een pe-
riode met spanning op de arbeidsmarkt en is de bovenmatige loonstijging in
jaren met krapte op de arbeidsmarkt de kiem voor een periode met werk-
loosheid.

De looncyclus komt in het gepresenteerde cijfervoorbeeld op gang onder
invloed van een loonimpuls. Van zo'n impuls is sprake indien de werkne-
mersorganisaties in een bepaald jaar erin slagen een meer dan normale reele
loonstijging tot stand te brengen. Opgemerkt zij dat overeenkomstige effec-
ten optreden, indien de groeivoet van de arbeidsproduktiviteit een autonome
tegenvaller vertoont zonder dat de reele loonstijging neerwaarts wordt aan-
gepast.

Bij de gekozen parameterwaarden heeft de golfbeweging van de economi-
sche variabelen een gedempt karakter. Uit de laatste kolom van tabel2.2 kan
worden afgelezen dat alle variabelen op lange termijn terugkeren naar hun
oorspronkelijke evenwichtige groeipad. Omdat er bij de sterke werking van
de arbeidsmarkt evenwichtsherstellende loonaanpassingen blijven plaatsvin-
den zolang het evenwicht op de arbeidsmarkt nog niet geheel is hersteld, is
hierbij op lange termijn van volledige werkgelegenheid sprake, op voorwaar-
de dat de economie niet door instabiliteit wordt gekenmerkt en niet met
voortdurende impulsen wordt geconfronteerd.

2.3 Een gesloten economie
met collectieve sector

2.3.1 De marktsector als financieringsdraagvlak
Deze paragraaf is gewijd aan de invloed van de collectieve sector op het
verloop van de looncyclus. Alvorens het daartoe te hanteren model wordt
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besproken, gaan wij eerst in op enkele begrippen met betrekking tot de
openbare financien. Wij staan met name stil bij de rol van de marktsector
als financieringsdraagvlak van de collectieve sector.

De marktsector omvat alle bedrijven die hun inkomsten via de markt ver-
werven. De collectieve sector daarentegen bekostigt haar activiteiten voor-
namelijk uit heffingen (belastingen en premies).23 Deze sector omvat de over-
heid, de sociale fondsen en de gepremieerde en gesubsidieerde instellingen.P'
Het maken van een scherp onderscheid tussen de marktsector aan de ene
kant en de collectieve sector aan de andere kant wordt in de praktijk be-
moeilijkt door het feit dat er bedrijven en inste11ingen zijn die een deel van
hun inkomsten via de markt verkrijgen. Als globaal criterium kan worden
gehanteerd dat bedrijven of instellingen tot de marktsector behoren als zij
meer dan 50% van hun inkomsten via de markt verwerven.

De activiteiten in de collectieve sector kunnen slechts tot stand komen
indien daartoe financieringsmiddelen uit de marktsector zijn verkregen. De
marktsector is met andere woorden het financieringsdraagvlak van de collec-
tieve sector. Dit laat onverlet dat ook de produktie van de collectieve sector
onderdeel uitmaakt van de nationale toegevoegde waarde en daarmee van het
'draagvlak' voor de behoeftenbevrediging. Het begrip financieringsdraagvlak
mag dan ook niet met dit laatste 'draagvlak'-begrip worden verward.

De lastendruk op de marktsector geeft aan welk deel van het in de markt-
sector verdiende inkomen aan de collectieve sector wordt overgedragen ter
financiering van de collectieve uitgaven. Deze lastendruk definieren wij als
het quotient van enerzijds de collectieve lasten die worden betaald uit de
inkomens van de loontrekkers in de marktsector en de winstgerechtigden na
aftrek van de door hen ontvangen subsidies en anderzijds de netto toege-
voegde waarde van de marktsector tegen factorkosten.

De lastendruk op de marktsector is een alternatief voor de collectieve-
lastendruk. De laatstgenoemde grootheid definieert men gewoonlijk als het
quotient van enerzijds de som van belastingen, premies en enkele niet-belas-
tingontvangsten en anderzijds het netto nationaal inkomen tegen marktprij-

23 De inkomsten van de collectieve sector bestaa.n daarna.a.st uit de niet-
belastingmiddelen. Met deze middelen houden wij echter eenvoudshalve geen
rekening. De overheid financiert een deel van haar uitgaven in de regel verder
door middel van leningen.
24 De gepremieerde en gesubsidieerde instellingen vormen de semi-collectieve
sector. Deze instellingen worden in de Miljoenennota niet tot de collectieve
sector gerekend. Wij rekenen deze instellingen - in navolging van onder
anderen Douben (1984) - daar weI toe, omdat zij via heffingen worden
gefinancierd.
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zen. Tegen het gebruik van dit verhoudingsgetal kunnen vijf bezwaren naar
voren worden gebra.cht. In de eerste plaats maken de belastingen en premies
die de uitkeringsgerechtigden en de houders van de staatsschuld betalen over
de sociale uitkeringen respectievelijk de ontvangen rente over de staatsschuld
onderdeel uit van de teller van de aldus gemeten collectieve-Iastendruk, ter-
wijl de uitkeringen en de rente over de staatsschuld geen onderdeel van de
noemer zijn. Ten tweede maakt het voor de aldus gemeten collectieve-las-
tendruk een groot verschil of de aan de uitkeringsgerechtigden verstrekte
inkomensoverdrachten netto dan weI bruto worden uitgekeerd, terwijl dit
verschil economisch gezien weinig relevant is. Ten derde verhogen de kost-
prijsverhogende belastingen die de overheid over haar materiele bestedingen
betaalt de traditioneel gemeten collectieve-lastendruk, hoewel de overheid
deze belastingen zelf betaalt, zodat deze voor haar een vestzak-broekzak-
karakter hebben. In de vierde plaats leidt omzetting van een subsidie in een
belastingfaciliteit of omgekeerd, uitgaande van de traditionele definitie van
de collectieve-Ia.stendruk, tot een statistische drukverandering die voor de fei-
telijke lastendruk weinig betekenis heeft. Ten vijfde leidt een omzetting van
directe belastingen in kostprijsverhogende belastingen tot een verlaging van
de collectieve-lastendruk, omdat het nationale inkomen tegen marktprijzen
(de noemer) oploopt als de kostprijsverhogende belastingen toenemen. De
genoemde bezwaren zijn niet van toepassing op de lastendruk op de markt-
sector. De definitie van deze grootheid sluit bovendien aan bij de geda.chte
dat de marktsector het financieringsdraagvlak van de collectieve sector is.
Om deze redenen geven wij de voorkeur aan de lastendruk op de marktsector
als maatstaf voor de ma.cro-druk van belastingen en premies.25

Uit de door de marktsector betaalde belastingen en premies na aftrek van
subsidies en de door de collectieve sector opgenomen leningen worden de
netto collectieve uitgaven betaald, Deze uitgaven zijn gelijk aan de collec-
tieve uitgaven verminderd met de aan de loontrekkers in de marktsector en
de winstgerechtigden verstrekte subsidies en een aanta.l uitgaven met een
vestzak-broekzak-karakter. Tot de laatstgenoemde uitgaven behoren de be-
lastingen en premies die de werknemers in de collectieve sector en de uitke-
ringsgerechtigden beta.len, de belastingen die uit de rentelasten op de over-
heidsschuld worden betaald en de kostprijsverhogende belastingen die op de

25 In het kader van de zogenoemde Kessler-analyse houdt De Nederlandsche
Bank (DNB) gegevens bij met betrekking tot de hoogte van de lastendruk op
de marktsector. Er zijn echter weI enkele verschillen tussen de definitie van de
lastendruk op de marktsector van DNB en de hier gegeven definitie, die ten
dele het gevolg zijn van statistische complicaties. Zie voor een uiteenzetting
van deze analyse: Kessler (1919).
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materiele overheidsbestedingen drukken.P"

In het vervolg abstraheren wij eenvoudshalve van door de overheid ver-
strekte subsidies. De netto collectieve uitgaven kunnen dan in de volgende
vier categorieen worden onderverdeeld: de nettoloonsom van de werknemers
in de collectieve sector, de net to sociale uitkeringen, de netto materiele over-
heidsbestedingen en de nettorentelasten. De nettoloonsom van de collectieve
sector en de netto-uitkeringen zijn gelijk aan de desbetreffende brutobedra-
gen na aftrek van belastingen en premies. Deze twee uitgavencategorieen
duiden wij tezamen aan als de netto-inkomensuitgaven van de collectieve
sector. De net to materiele overheidsbestedingen zijn gelijk aan de aanko-
pen van goederen en diensten door de overheid in de marktsector na aftrek
van de daarover geheven, maar door de overheid ook meteen terugontvan-
gen, indirecte belastingen. De nettorentelasten zijn gelijk aan de rentelasten
verminderd met de door de ontvangers daarvan betaalde belastingen.

Relateert men de netto collectieve uitgaven aan het inkomen van de markt-
sector, dan verkrijgt men de netto-uitgavendruk op de marktsector. Als deze
uitgavendruk groter is dan de lastendruk op de marksector, heeft de over-
heid een financieringstekort. Door het financieringstekort te verminderen
met de nettorentelasten wordt het primaire financieringstekort verkregen.
Als de nettorentelasten groter zijn dan het tot ale financieringstekort, is er
uiteraard sprake van een prirnair financieringsoverschot.

2.3.2 Het model

Teneinde de invloed van de collectieve sector op het verloop van de looney-
clus te analyseren wordt een model voor een gesloten economie met overheid
ten tonele gevoerd. De variabelen van dit modelluiden wederom in termen
van afwijkingen van een pad van evenwichtige groei. De meeste variabe-
len hebben betrekking op relatieve trendafwijkingen. Trendafwijkingen van
drukvariabelen berekenen wij echter als het absolute verschil tussen de fei-
telijke en de evenwichtige waarde van de desbetreffende variabele. Dit kan
worden toegelicht aan de hand van het primaire financieringstekort van de
collectieve sector. Dit tekort drukken wij uit in procenten van het inkomen
van de marktsector. De trendafwijking van het primaire financieringstekort
(D'l) wordt gedefinieerd als het absolute verschil tussen het feitelijke en het

26 Het begrip netto collectieve uitgaven heeft in de Miljoenennota een andere
betekenis. Dit begrip heeft daar betrekking op het verschil tussen de bru-
to collectieve uitgaven (inclusief debudgetteringen) en de niet-belastingont-
vangsten, voor zover deze niet tot de collectieve-Iastendruk worden gerekend.
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oorspronkelijke primaire financieringstekort27
:

Dgl = b91 - b:1

Hierna passeren de vergelijkingen van het model de revue. Voor de model-
relaties die reeds uit de vorige paragraaf bekend zijn volstaan wij met een
verwijzing naar die paragraaf. Bijlage 4.2 geeft het volledige model weer.

De vergelijking voor de produktie{ capaciteit) is reeds in de vorige para-
graaf aan de orde geweest. Deze op de CES-produktiefunctie gebaseerde
relatie heeft thans betrekking op de produktie van de marktsector (Ym). In
deze sector worden derhalve twee produktiefactoren onderscheiden, arbeid
en kapitaal, waartussen substitutiemogelijkheden bestaan. In de uitgangs-
situatie is sprake van een Harrod-neutrale technische vooruitgang. De ar-
beidsproduktiviteit neemt dan met andere woorden met een vast percentage
per jaar toe, terwijl de kapitaalproduktiviteit constant is.

De in de vorige paragraaf afgeleide werkgelegenheidsvergelijking heeft nu
betrekking op de werkgelegenheid in de marktsector (.em).Ook de definities
van de arbeidsproduktiviteit en de loonquote alsmede de accumulatiefunctie
zijn reeds bekend uit de vorige paragraaf.

Verondersteld wordt dat de werkgelegenheidscreatie in de collectieve sector
(£g) in de pas loopt met de groei van de werkgelegenheid in de marktsector.
Daarnaast zijn autonome mutaties in de werkgelegenheid in de collectieve
sector mogelijk:

t, = £m + £.g
De totale werkgelegenheid (£) is uiteraard gelijk aan de som van de werk-
gelegenheid in de marktsector en die in de collectieve sector. In relatieve
trendafwijkingen ziet deze definitie er als volgt uit:

1 Vg.e=--.em + --.eg
1+ Vg 1+ Vg

Hierin representeert de parameter v9 het oorspronkelijke verhoudingsgetal
tussen de werkgelegenheid in de collectieve sector en de werkgelegenheid in
de marktsector.

Wij veronderstellen dat alle inkomenstrekkers die niet werkzaam zijn in
de marktsector op de een of andere manier ten laste van de overheid komen.
Eenvoudshalve maken we in dat verb and slechts onderscheid tussen de loon-
trekkers van de collectieve sector en de uitkeringsgerechtigden. Er wordt der-
halve geen rekening gehouden met het bestaan van verschillende categorieen

27 Trendafwijkingen van drukvariabelen worden - evenals relatieve trend-
afwijkingen van waardegrootheden - met hoofdletters geschreven.
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van uitkeringsgerechtigden.P" Het aantal personen met een sociale uitkering
(i") is gelijk aan het totaal aantal inkomenstrekkers (it) verminderd met de
tot ale werkgelegenheid. In termen van relatieve trendafwijkingen luidt deze
definitie als voIgt:

r == 1+ II9 + II" it _ 1+ II9 i
II" II"

Hierin stelt de parameter II" het oorspronkelijke verhoudingsgetal tussen: het
aantal uitkeringsgerechtigden en de werkgelegenheid in de marktsector voor.
Tot de uitkeringsgsgerechtigden behoren onder andere de personen met een
werkloosheidsuitkering.

In de uitgangssituatie is er sprake van een vast verhoudingsgetal tussen
het totaal aantal inkomenstrekkers en het arbeidsaanbod. De waarde van
dit verhoudingsgetal hangt af van demografische factoren en de sociale-ze-
kerheidsregelingen.P Wij gaan ervan uit dat een meer dan normale groei van
het exogeen veronderstelde arbeidsaanbod volledig doorwerkt in het totaal
aantal inkomenstrekkers. De vergelijking voor de relatieve trendafwijking
van het laatste aantal ziet er dan als volgt ui t:

it = 1+ IIg e it
(1 - w) (1 + IIg + II .. ) -. + -

De autonome term £.t in deze vergelijking representeert exogene verande-
ringen in het totaal aantal inkomenstrekkers die niet het gevolg zijn van
autonome veranderingen in het arbeidsaanbod.

De produktie van de marktsector is gelijk aan de som van de particuliere
consumptie (cp), de materiele overheidsbestedingen (x g) en de particuliere
investeringen (ip). Deze definitie ziet er in relatieve trendafwijkingen als
volgt uit:

Ym == "'Ie Cp + "'Ig Xg + "'Ii ip

Hierin hebben de parameters "'Ie, "'Ig en "'Ii betrekking op de oorspronkelijke
aandelen in het produktievolume van achtereenvolgens de particuliere con-
sumptie, de materiele overheidsbestedingen en de particuliere investeringen.
Vanzelfsprekend geldt: "'Ie + "'Ig + "'Ii == 1.

28 Dit impliceert dat de prijscomponent van de sociale uitkeringen uitsluitend
kan veranderen als gevolg van aanpassingen van de uitkeringen. Mutaties
in de samenstelling van het hestand van uitkeringsgerechtigden en daaruit
voortvloeiende wijzigingen in de gemiddelde uitkeringshoogte zijn nu immers
onmogelijk.
29 Deze regelingen zijn hier uiteraard slechts van belang voor zover zij de
volumecomponent van de uitkeringen beinvlooden.
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De consumptievergelijking luidt thans als voIgt:

·l+vg (0 ) vVu (OU U)cp = <. + Wb + c + wb
1+ Vg + v v.. 1+ Vg + v Vu

Deze vergelijking steunt op de veronderstelling dat het gehele beschikbare
loon- en uitkeringsinkomen wordt geconsumeerd en dat er geen consumptie
plaatsvindt uit het beschikbare winst- en interestinkomen. De variabelen
Wb en w: hebben betrekking op a.chtereenvolgens de reele beschikbare loon-
voet en de reele beschikbare uitkering.P'' De parameter v representeert het
oorspronkelijke quotient van de reele beschikbare uitkeringen en de reele
beschikbare loonvoet (dat is de zogenoemde 'replacement ratio').

Verondersteld wordt dat de materiele overheidsbestedingen in de pas 10-
pen met het inkomen van de marktsector, tenzij er sprake is van autonome
mutaties in deze bestedingen. Deze veronderstelling leidt tot de volgende
relatie in relatieve trendafwijkingen:

Xg = Ym + ~g

De investeringsfunctie is reeds bekend uit de vorige paragraaf, zij het dat de
investeringen thans worden bepaald door het beschikbare kapitaalrendement
(rib) ten opzichte van de beschikbare reele rentevoet (rrb):

We kiezen voor de parameter ( een zodanige waarde dat een stijging van de
reele beschikbare winst (Yrb) met 1% tot een dienovereenkomstige toeneming
van de investeringsactiviteit leidt. De investeringsfunctie kan dan als volgt
worden herschreven:

ip = Yrb - rrb

Ten aanzien van de loonvormingsfunctie hanteren wij dezelfde veronderstel-
lingen als in de vorige paragraaf. Thans houden wij in aanvulling daarop
rekening met de invloed die mutaties in de druk van belastingen en premies
op het looninkomen op de ontwikkeling van de loonvoet kunnen hebben. De
reele loonvormingsvergelijking ziet er nu als volgt uit:

30 Inkomens na. aftrek van belastingen en premies duiden wij in het vervolg
als beschikbare inkomens aan,
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De variabele Tl heeft betrekking op aile collectieve lasten die op het loon-
en uitkeringsinkomen drukken. Het gaat hier met name om de loon- en
inkomstenbelasting en de verschillende sociale-verzekeringspremies. Deze
premies hebben betrekking op zowel de werknemers- als de werkgeverspre-
mies. Het feit dat werknemers- en werkgeverspremies in het model over
een kam worden geschoren, betekent dat wij veronderstellen dat een ver-
hoging van de werkgeverspremies in eerste instantie tot een daling van de
beschikbare lonen leidt, terwijl het in tweede instantie mogelijk is dat een
deel van deze verhoging in de ontwikkeling van de loonkosten tot uitdruk-
king komt. Tot de lasten die op het loon- en uitkeringsinkomen drukken
rekenen wij bovendien de indirecte belastingen. Deze belastingen (waarvan
in ons land de btw het leeuwedeel vormt) drukken in het model namelijk
louter op de gezinsconsumptie. Omdat wij veronderstellen dat slechts uit de
looninkomens en de sociale uitkeringen consumptie plaatsvindt, maakt het
in het kader van onze analyses daarom niet uit of de overheid de loontrek-
kers en de uitkeringsgerechtigden direct belast door middel van bijvoorbeeid
de loonbelasting dan weI indirect door middel van bijvoorbeeid de btw. De
afwentelingsparameter Ct geeft aan welk deel van een mutatie in de lasten-
druk op het looninkomen aanvankelijk in de ontwikkeling van de loonkosten
tot uitdrukking komt. Aangezien een door een verhoging van de lastendruk
uitgelokte extra loonstijging tot een toeneming van de werkloosheid leidt,
is het uiteindelijke effect van een lastenverzwaring op de loonontwikkeling
geringer dan deze parameter aangeeft. De gestegen werkloosheid heeft via
het Phillipsmechanisme immers een drukkende invloed op de loonvorming.

De collectieve-Iastendruk op het looninkomen behoort tot de drukvaria-
belen. De trendafwijking van deze variabele drukken wij uit in procenten
van het loon- en uitkeringsinkomen. Het effect van een mutatie in deze
lastendruk op de koopkracht van loontrekkers en uitkeringsgerechtigden is
groter naarmate de collectieve-lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen
in de uitgangssituatie hoger is. Om precies te zijn is dit effect gelijk aan de
absolute mutatie in deze lastendruk vermenigvuldigd met:

1
1 - re

Hierin stelt de parameter Tl de oorspronkelijke druk van de collectieve lasten
op het loon- en uitkeringsinkomen voor.

De relatieve trendafwijking van de nominale loonvoet is uiteraard gelijk
aan de som van de relatieve trendafwijkingen van de reele loonvoet en het
prijspeil. Deze definitie kwam in de vorige paragraaf reeds naar voren.

De definitie van de reele beschikbare loonvoet ziet er in relatieve trendaf-
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wijkingen als volgt uit:
1

wb=:w---Tt
1- Tt

Ervan uitgaande dat de overheid de ontwikkeling van de sociale uitkeringen
- afgezien van autonome aanpassingen - afstemt op de groei van de lonen,
ka.n voor de hoogte van de reele uitkeringen (wU) worden geschreven:

Deze relatie impliceert dat de uitkeringen niet slechts overeenkomstig de con-
tra.ctloonstijging worden aangepast, maar dat ook de eventuele incidentele
loonstijging in de uitkeringen wordt doorberekend. Verondersteid wordt ech-
ter dat de incidentele component van de loonstijging gelijk is a.a.n nul. 31 De
bovenstaande vergelijking impliceert tevens dat bij afwezigheid van autono-
me aanpassingen van de uitkeringen de 'repla.cement ratio' niet verandert.

De definitievergelijking voor de reele beschikbare uitkering ziet er als volgt
uit:

U U 1 fTI
Wb =: W - --.lot

1- Tt

De definitievergelijking voor de reele winst is reeds bekend uit de vorige
paragraaf. De definitie van de reele beschikbare winst luidt als volgt:

1
Yrb =: Yr - -1-- Tr

- Tr

Ret symbool T r heeft betrekking op de exogeen veronderstelde druk van de
winstbelasting. De trendafwijking van deze variabele geeft de desbetreffende
drukmutatie ten opzichte van de uitgangssituatie weer. Deze drukken wij
uit in procenten van het winstinkomen. De parameter Tr representeert de
oorspronkelijke druk van de winstbelasting.

De definitie van het kapita.a.lrendement na aftrek van belastingen ziet er
als volgt uit:

31 In een model met homogene arbeid is een incidentele loonstijging uit
hoofde van wijzigingen in de samenstelling van het werknemersbestand niet
mogelijk. In zo'n model is wel incidentele loonstijging denkbaar als gevolg
van loonsverhogingen die niet in de cao's zijn overeengekomen. Uitgaa.nde
van homogene arbeid komt deze eventuele incidentele loonstijging echter aan
a.lle werknemers in dezelfde mate ten goede.
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Het monetaire blok is gelijk aan dat uit de vorige paragraaf, met dien ver-
stande dat de vraag naar liquiditeiten nu (mede) afhangt van de nominale
rentevoet na aftrek van bela.stingen (rni». Deze rentevoet is dus een functie
van de liquiditeitsquote:

1
rni> = - - (Q - Ym - p)

<p~

De reele rentevoet na aftrek van belastingen is per definitie gelijk aan de
nominale rentevoet na aftrek van belastingen verminderd met de verwa.chte
inflatie, Stellen wij de in dit verb and van belang zijnde op lange termijn
verwa.chte inflatie wederom gelijk aan nul, dan geldt:

De definitie van het primaire financieringstekort luidt als volgt:

In deze vergelijking wordt de trendafwijking van de netto-uitgavendruk op de
marktsector (exclusief rentelasten) verminderd met de trendafwijking van de
lastendruk op de marktsector. De variabelen Uz; en Uin hebben betrekking
op de trendafwijkingen van de druk van a.chtereenvolgens de netto materiele
overheidsbestedingen en de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sec-
tor. De variabele T staat voor de trendafwijking van de lastendruk op de
marktsector. Elk van de drie genoemde trendafwijkingen is gelijk aan de
desbetreffende absolute drukmutatie in procenten van het inkomen van de
marktsector.

De mutatie in de druk van de materiele overheidsbestedingen in procenten
van het inkomen van de marktsector is gelijk aan de oorspronkelijke druk
( '"Yg) vermenigvuldigd met de relatieve verandering daarvan:

Bij het a.fleiden van deze vergelijking is gebruik gema.a.kt van de veronder-
stelde gelijkheid van de prijs van de materiele overheidsbestedingen en de
prijs van de produktie. De hiervoor gegeven vergelijking voor het volume van
de materiele overheidsbestedingen impliceert dat wijzigingen in de druk van
deze bestedingen slechts pla.a.tsvinden in het geval van bestedingsimpulsen:
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Ook de mutatie in de druk van de netto-inkomensuitgaven in procenten
van het inkomen van de marktsector is gelijk aan de oorspronkelijke druk
vermenigvuldigd met de relatieve mutatie daarvan:

Deze vergelijking kan als volgt worden herschreverr'P:

(
Vg v v.. .. ) 1 'l+ w + w - w - -- Tl + W

Vg + v v.. Vg + v v.. 1- Tl

Deze vergelijking laat zien dat de ontwikkeling van de druk van de netto-
inkomensuitgaven van de collectieve sector bepaald wordt door de volgende
vier factoren:
_ het verschil tussen de gewogen groei van het aantal inkomenstrekkers dat

ten laste van de collectieve sector komt en de groei van de werkgelegenheid
in de marktsector;

_ het verschil tussen de gewogen groei van het reele inkomen van de inko-
menstrekkers in de collectieve sector en de reele loonstijging in de markt-
sector;

_ de ontwikkeling van de lastendruk op de inkomens van de werknemers van
de col1ectieve sector en de uitkeringsgerechtigden;

- de ontwikkeling van de loonquote.
Vermeld zij dat de aandelen van de nettoloonsom van de collectieve sector
en de netto-uitkeringen in de totale netto-inkomensuitgaven als gewichten
moeten worden gebruikt bij het bepalen van de gewogen groei van het aantal
inkomenstrekkers dat ten laste van de collectieve sector komt en de gewogen
groei van hun reele inkomen.

De zojuist gevonden relatie laat zien dat een bovenmatige loonontwik-
keling om twee redenen tot een verhoging van de druk van de netto-inko-
mensuitgaven leidt, indien de ontwikkeling van zowel de salarissen van de
werknemers in de collectieve sector als de sociale uitkeringen gelijk is aan
de loonstijging in de marktsector. In de eerste plaats impliceert een bo-
venmatige loonontwikkeling in dit geval dat de door de collectieve sector

32 Bij het herschrijven is onder andere gebruik gemaakt van de volgende
vergelijking die kan worden verkregen met behulp van de definities van de
loonquote en de reele loonvoet: Ym == 1m + w - Wi.
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verschafte reele inkomens sterker stijgen dan de arbeidsproduktiviteit in de
marktsector. Het hieruit voortvloeiende effect op de druk van de net to-
inkomensuitgaven verklaart de aanwezigheid van de trendafwijking van de
loonquote in de bovenstaande vergelijking. Een bovenmatige loonstijging
leidt in de tweede plaats, deels met enige vertraging, tot een uitstoot van
arbeid uit de marktsector en daarmee - bij een gegeven totaal aantal inko-
menstrekkers - tot een stijging van het totaal aantal inkomenstrekkers dat
ten laste van de collectieve sector komt. Beide effecten leiden ertoe dat bij
een dergelijke loonstijging de gewogen groei van het aantal inkomenstrekkers
dat ten laste van de collectieve sector komt de werkgelegenheidsgroei in de
marktsector overtreft.

De overheid financiert de netto collectieve uitgaven uit de opbrengst van
de collectieve lasten op het looninkomen en het winstinkomen van de markt-
sector en door middel van leningen. Winstinkomen en looninkomen worden
afzonderlijk belast. Er is met andere woorden van een analytisch belasting-
stelsel sprake. De belastingen op het winstinkomen zijn een vast percentage
van dit inkomen. Een soortgelijke veronderstelling hanteren wij ten aanzien
van de collectieve lasten op het looninkomen. Met een mogelijke progressi-
viteit van het stelsel van belastingen en premies houden wij derhalve geen
rekening. Een dergelijke progressiviteit is namelijk niet verenigbaar met
het concept van evenwichtige groei. De vergelijking voor de mutatie in de
lastendruk op de marktsector luidt als voIgt:

De collectieve-lastendruk op het winstinkomen beschouwen wij als exogene
variabele. De derde term in het rechterlid geeft het effect weer van een veran-
dering in de categoriale inkomensverdeling. Een verhoging van de loonquote
leidt tot een stijging van de lastendruk op de marktsector, indien de collec-
tieve-Iastendruk op het looninkomen in de uitgangssituatie hoger is dan die
op het winstinkomen.

Ten aanzien van de collectieve-lastendruk op het loon- en uitkeringsinko-
men hanteren wij twee verschillende hypothesen. Volgens de eerste daarvan
wordt deze lastendruk autonoom bepaald:

Een alternatieve veronderstelling is dat de overheid de collectieve-Iastendruk
op het loon- en uitkeringsinkomen zodanig vaststelt dat de opbrengst van
de door de loontrekkers van de marktsector betaalde belastingen en premies
steeds gelijk is aan de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector. In
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de uitgangssituatie van evenwichtige groei, die aan het gehanteerde model
ten grondslag ligt, is van deze gelijkheid sprake.33 Wil deze gelijkheid in het
geval van impulsen gehandha.a.fd blijven, dan moet gelden:

In het linkerlid van deze vergelijking staat de reele opbrengst van de door
de loontrekkers in de marktsector beta.a.lde belastingen en premies. In het
rechterlid staan de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector (in reele
termen). Deze vergelijking ka.n als volgt worden herschreven:

+( Vg w+ VVu Wu -w)]
Vg + v Vu Vg + v Vu

Deze relatie laat zien dat de ontwikkeling van de collectieve-lastendruk op
het loon- en uitkeringsinkomen bij een omslagstelsel wordt bepa.a.ld door het
verschil tussen de gewogen groei van het aantal inkomenstrekkers dat ten
laste van de collectieve sector komt en de groei van de werkgelegenheid in de
marktsector en het verschil tussen de gewogen groei van het reele inkomen
van de inkomenstrekkers van de collectieve sector en de reele loonstijging in
de marktsector, Da.a.rbij geldt ook hier dat de aandelen van de nettoloon-
som van de collectieve sector en de netto sociale uitkeringen in de totale
netto-inkomensuitgaven als gewichten moeten worden gebruikt bij het be-
palen van de gewogen groei van de genoemde grootheden. Merk op dat de
relatieve trendafwijking van de loonquote in het rechterlid van bovenstaan-
de relatie - anders dan in de hiervoor afgeleide vergelijking voor de druk
van de netto-inkomensuitgaven - niet voorkomt. Een bovenmatige loonstij-
ging gaat bij een gegeven lastendruk op het looninkomen namelijk gepa.a.rd
met een dienovereenkomstige stijging van de opbrengst van de collectieve
lasten die op het in de marktsector verdiende looninkomen drukken. In-
dien de opbrengst van de belastingen en premies op het looninkomen van de
marktsector in de uitgangssituatie gelijk is aan de netto-inkomensuitgaven
van de collectieve sector, maa.kt de endogene stijging van deze opbrengst
het mogelijk om de inkomens van de werknemers in de collectieve sector en
de uitkeringsgerechtigden te verhogen overeenkomstig de loonontwikkeling

33 Deze gelijkheid blijkt uit het stelsel van nationale rekeningen voor deze
uitgangssituatie dat hierna a.a.n de orde komt (tabel 2.3).
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in de marktsector zonder dat daarvoor een verhoging van de lastendruk op
het looninkomen noodzakelijk is. Een bovenmatige loonstijging leidt wel tot
een verhoging van de lastendruk op het looninkomen via de daardoor ver-
oorzaakte uitstoot van arbeid uit de marktsector. Hierdoor stijgt - bij een
gegeven tota.a.l aantal inkomenstrekkers - het aantal inkomenstrekkers dat
ten laste van de collectieve sector komt. Beide effecten hebben tot gevolg dat
bij een bovenmatige loonstijging de gewogen groei van het aantal inkomens-
trekkers in de collectieve sector de werkgelegenheidsgrooi in de marktsector
overtreft. Bij het voorga.a.nde moot tevens worden a.a.ngetekend dat bij een
stijging van de loonquote de opbrengst van de winstbelasting als percentage
van het inkomen van de marktsector da.a.lt. Besteedt de overheid de uit een
verhoging van de loonquote voortvloeiende stijging van de opbrengst van de
collectieve lasten die op het looninkomen van de marktsector drukken a.a.n
de aanpassing van de inkomens van de werknemers in de collectieve sec-
tor en de uitkeringsgerechtigden, dan neemt dientengevolge haar primaire
financieringstekort toe, indien het a.a.ndeelvan de overige overheidsuitgaven
in het inkomen van de marktsector ongewijzigd blijft. Ret la.a.tste is bij de
veronderstelde gedragslijn van de overheid ten a.a.nzienvan de materiele over-
heidsbestedingen het geval, a.a.ngezien deze impliceert dat de druk van deze
bestedingen exogeen is.

2.3.3 Cijfervoorbeelden
De hierna te presenteren cijfervoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende
parameterwaarden: 9n = 0,05; "Yc = 0,75; "Yi = 0,1; "Yg = 0,15; t.p = 1;
( = 1/21; K = 2; ,\ = 0,75; e = 2/3; (1k = 0,2; (1 = 0,6; '\p = 1/3; 13k = 1;
13 = 1,5; et = 0,5; Tl = 0,5; Tr = 0,4; Vg = 0,25; Vu = 1; v = 0,75;
"Yin = 0,375; w = 0,04.

De uitgangssituatie van evenwichtige groei wordt toegelicht aan de hand
van de nationale boekhouding voor deze uitgangssituatie, die in tabel 2.3
kan worden a.a.ngetroffen.

De eerste exploitatierekening heeft betrekking op de marktsector. Aan de
batenzijde sta.a.nnu behalve de gezinsconsumptie en de particuliere investe-
ringen tevens de materiele overheidsbestedingen. De lasten besta.a.n uit de
loonsom en de winstsom. Zowel de winsten als de investeringen luiden in net-
to termen. De afschrijvingen zijn met andere woorden aan zowel de lasten-
als de batenzijde buiten beschouwing gelaten. De investeringsquote is in de
uitgangssituatie gelijk a.a.n10% van het inkomen van de marktsector. Aan-
gezien de oorspronkelijke kapitaalcoefficient in dit model gelijk is aan twee,
betekent dit dat de produktiegroei van de marktsector op het referentiepad
5% bedra.a.gt. De nomina.le inkomensgroei bedra.a.gt op dat groeipad even-
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eens 5% per ja.a.r, aangezien wij ervan uitgaan dat de trendmatige inflatie
gelijk is aan nul. De groeivoet van het produktievolume is gelijk aan de som
van de groeivoet van de arbeidsproduktiviteit en die van de werkgelegenheid.
Ervan uitgaande dat de oorspronkelijke groeivoet van de arbeidsprodukti-
viteit 4% per jaar bedraagt, is de groeivoet van de werkgelegenheid in de
uitgangssituatie derhalve gelijk aan 1% per ja.a.r.

Bet inkomen van de marktsector staat tegen factorkosten vermeld. Dit
impliceert dat ook de gezinsconsumptie exclusief de indirecte belastingen in
het rekeningenstelsel is opgenomen. De indirecte belastingen zijn namelijk,
zoals eerder beargumenteerd, op deze consumptie in mindering gebracht, ter-
wijl de directe belastingen op het 100n- en uitkeringsinkomen met hetzelfde
bedrag zijn verhoogd.

De winstsom na aftrek van belastingen bedraagt in de uitgangssituatie
15 geldeenheden. Aangezien de wa.a.rdevan de kapitaalgoederenvoorraad in
deze situatie 200 geldeenheden bedraagt, is het oorspronkelijke beschikbare
kapitaalrendement derhalve gelijk aan 7,5%.

Aan de exploitatierekening van de winstgerechtigden en de houders van
de staatsschuld ligt de fictie ten grondslag dat de particuliere investerin-
gen rechtstreeks uit hun beschikbare inkomen worden gefinancierd. Met een
intermediair die de desbetreffende besparingen ter beschikking van de bedrij-
yen stelt wordt in het rekeningenstelsel derhalve geen rekening gehouden.

Naast de collectieve lasten op het loon- en het uitkeringsinkomen ontvangt
de collectieve sector de winstbelastingen. De oorspronkelijke lastendruk op
het loon- en uitkeringsinkomen bedraagt 50% en die op het winstinkomen
40%. Gegeven de oorspronkelijke wa.a.rdevan de loonquote (75%) bedraagt
de lastendruk op de marktsector aanvankelijk 47,5%.

De loonvoet in de collectieve sector is even hoog als in de marktsector.
Hiervan uitgaande volgt uit de nationale rekeningen dat de werkgelegen-
heid in de collectieve sector in de referentiesituatie gelijk is aan 25% van de
werkgelegenheid in de marktsector. De hoogte van de uitkeringen is in de
uitgangssituatie gelijk gesteld aan 75% van de gemiddelde loonsom per werk-
nemer. Indien men hiermee rekening houdt, kan uit de nationale rekeningen
worden afgeleid dat het aantal uitkeringsgerechtigden in de uitgangssitua-
tie even groot is als de werkgelegenheid in de marktsector. De beschikbare
uitkeringen bedragen eveneens 75% van het beschikbare loon, omdat ver-
ondersteld wordt dat de druk van belastingen en premies op de uitkeringen
even hoog is als op het looninkomen.

Bet primaire financieringstekort van de collectieve sector bedraagt in de
uitgangssituatie 5% van het inkomen van de marktsector. Eenvijfde deel
daarvan wordt monetair gefinancierd. Dit betekent dat de basisgeldhoeveel-
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Tabel 2.3: Nationale boekhouding voor de
uitgangssituatie van evenwichtige groei

Loonsom
Winstsom

75
25

Marktsector

Produktie 100

Loontrekkers en uitkeringsgerechtigden

Gezinsconsumptie 75
Materiele overheidsbestedingen 15
Particuliere investeringen 10

Bestedingen 100

37,5
Collectieve lasten
loon trekkers marktsector
Collectieve lasten
loontrekkers collectieve sector
Collectieve lasten
uitkeringsgerechtigden
Gezinsconsumptie

9,375

28,125
75

150

Loonsom marktsector
Loonsom collectieve sector
Uitkeringen

75
18,75
56,25

150

Winstgerechtigden en houders van langlopende overheidsschuld

25
2

Collectieve lasten Winstsom
op winstsom 10 Nettorente-inkomen
Particuliere investeringen 10
Financieringssaldo 7

27 27

Collectieve sector
Loonsom
Uitkeringen
MaterieIe overheidsbestedingen
Nettorentelasten
Financieringssaldo

18,75
56,25
15
2

-7

85

Collectieve lasten
loontrekkers marktsector
Collectieve lasten
loon trekkers collectieve sector
Collectieve lasten
ui tkeringsgerechtigden
Collectieve lasten
op winstsom

37,5

9,375

28,125

10

85

heid jaarlijks toeneemt met de evenwichtige groeivoet (5%). De basisgeld-
hoeveelheid bedraagt op het referentiepad namelijk 20% van het inkomen van
de marktsector. Uitgaande van een geldscheppingsmultiplicator van twee is
de liquiditeitenmassa aanvankelijk gelijk aan 40% van dit inkomen. Een
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en ander betekent dat de overheid in de referentiesituatie voor de dekking
van het primaire financieringstekorl een beroep doet op de kapitaalmarkt
dat overeenkomt met 4% van het inkomen van de marktsector. De staats-
schuld bedraagt op het referentiepad 120% van dit inkomen. Aangezien de
nominale rentevoet na aftrek van belastingen op dit groeipad gelijk is aan
5/3%, bedragen de nettorentelasten aanvankelijk 2% van het inkomen van de
marktsector. Ook voor de dekking van de nettorentelasten doet de overheid
een beroep op de kapitaalmarkt, zodat het totale kapitaalmarktberoep in de
uitgangssituatie uitkomt op 6% van het inkomen van de merktsector.P" De
staatsschuld neemt in deze situatie derhalve jaarlijks toe met 6% van het
inkomen van de marktsector. Omdat de staatsschuld op het referentiepad
120% van dit inkomen bedraagt, is de groeivoet van de staatsschuld op dit
groeipad gelijk aan de groeivoet van het inkomen van de marktsector (5%),
zodat de staatsschuldquote constant is.

Een vergelijking van de hierna volgende 'spoorboekjes' met het in de vorige
paragraaf gepresenteerde 'spoorboekje' kan enig inzicht geven in de bet eke-
nis van de collectieve sector voor het verloop van de looncyclus. Bedacht
moet echter worden dat de introductie van de collectieve sector een wijzi-
ging van de nationale rekeningen voor de uitgangssituatie van evenwichtige
groei noodzakelijk heeft gemaakt, die in beginsel ook op een andere wijze
had kunnen plaatsvinden. Vergelijking van de tabellen 2.3 en 2.1 leert dat
het aandeel van de particuliere consumptie in de afzet van bedrijven op het
referentiepad van het model voor een economie met collectieve sector even
hoog is verondersteld als op het referentiepad van het model voor een volks-
huishouding zonder overheid. Dit betekent dat het aandeel van de materiele
overheidsbestedingen in de afzet van bedrijven in tabel 2.3 ten koste van
het aandeel van de particuliere investeringen in deze afzet is gegaan. In het
verlengde daarvan is de waarde van de kapitaalcoefficient verlaagd, zodat de
natuurlijke groeivoet even hoog uitkomt als in het model voor een volkshuis-
houding zonder overheid. Ret voorgaande is uiteraard niet zonder betekenis
voor de verschillen tussen de cijfervoorbeelden die in deze paragraaf aan de
orde komen en het cijfervoorbeeld (van tabeI2.2) dat in de vorige paragraaf
werd gepresenteerd ter illustratie van de looncyclus in een gesloten economie
zonder collectieve sector.

Evenals in de vorige paragraaf lichten wij de werking van het model toe aan
de hand van een loonimpuls van 2%. De gevolgen van deze impuls staan

34 Ret gaat hier om het nettoberoep van de overheid op de kapitaalmarkt, dat
wil zeggen exclusief het beroep uit hoofde van herfinanciering van afgelost.e
staatsschuld.
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vermeld in tabel 2.4. In de tabel is uitgegaan van een gegeven lastendruk
op het loon- en uitkeringsinkomen. Wij houden hier dus geen rekening met
een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitgaven van de
collectieve sector. Daaraan wordt verderop aandacht besteed. Opgemerkt
zij dat van overeenkomstige effecten als die van een loonimpuls sprake is,
indien de groeivoet van de arbeidsproduktiviteit een autonome tegenvallcr
vertoont zonder dat deze tot een geringere reele loonstijging leidt of bij een
autonome verhoging van de lastendruk op het gezinsinkomen die vergezeld
gaat van een hogere reele loonstijging.

Tabel 2.4: De looncyclus in een gesloten economie
bij een gegeven lastendruk op het gezinsinkomen

1 2 3 4 5 6 7 trend

Produktie marktsector -0,67 -0,93 -0,45 0,15 0,38 0,20 -0,12 0,00
Particuliere consumptie 0,97 -0,38 -1,03 -0,77 -0,10 0,34 0,31 0,00
Particuliere investeringen -12,96 -5,05 3,95 7,07 4,02 -0,86 -3,32 0,00
Werkgelegenheid marktsector -0,89 -1,03 -0,32 0,40 0,59 0,28 -0,13 0,00
Aantal uitkeringsgerechtigden I,ll 1,29 0,40 -0,51 -0,74 -0,35 0,16 0,00
Prijspeil 10,29 6,02 -1,38 -5,33 -4,06 -0,27 2,37 0,00
Reele loonvoet i.n -0,22 -0,98 -0,83 -0,19 0,30 0,33 0,00
Lastendruk gezinsinkomen t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reele beschikbare loonvoet i.n -0,22 -0,98 -0,83 -0,19 0,30 0,33 0,00
Reele rentevoet na belasting 9,63 5,09 -1,83 -5,18 -3,67 -0,07 2,25 0,00
Beschikbaar kapitaalrendement -3,33 0,66 2,95 2,50 0,58 -0,90 -0,97 0,00

Loonquote 0,89 -0,32 -0,86 -0,58 0,01 0,38 0,32 0,00

Beschikbare winst -3,33 0,04 2,12 1,90 0,35 -0,93 -1,07 0,00

Primair financieringstekort t 0,83 0,56 -0,05 -0,43 -0,37 -0,06 0,18 0,00

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

Een bovenmatige loonstijging resulteert ook in dit model in het eerste jaar
in een daling van produktie en werkgelegenheid, omdat de ondernemers op
een kapita.alintensievere techniek overschakelen. Het jaareffect ten aanzien
van de reele loonvoet is belangrijk geringer dan 2%, omdat de gestegen werk-
loosheid een neerwaartse invloed op de loonvorming heeft. De particuliere
consumptie neemt op korte termijn veel sterker toe dan bij afwezigheid van
een collectieve sector, als gevolg van het sociale-zekerheidsstelsel. De door
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de bovenmatige loonontwikkeling werkloos geworden personen maken im-
mers aanspraak op een sociale uitkering en rea.liseren dientengevolge een
veel geringere inkomensdaling. Hiermee werd in het model zonder collec-
tieve sector geen rekening gehouden. De overheid moet de extra uitgaven
evenwel financieren. Er is verondersteld dat de belasting- en premiedruk op
het looninkomen desondanks niet toeneemt. Gaat die druk wel omhoog, dan
neemt de particuliere consumptie minder toe, zoals we hierna nog zullen zien.
De materiels overheidsbestedingen dalen - kra.chtens de gema.a.kte veron-
derstellingen - overeenkomstig de vermindering van het produktievolume
van bedrijven.

De loonimpuls leidt aanvankelijk tot een vraagoverschot op de goederen-
markt. Enerzijds neemt namelijk de gezinsconsumptie uitbundig toe, ter-
wijl anderzijds de rendabele produktiecapaciteit vermindert. De rnateriele
overheidsbestedingen nemen weliswaar even sterk af als de produktie van
bedrijven, maar deze daling kan niet verhinderen dat de ruimte voor de
investeringen veel sterker wordt aangetast dan in het overeenkomstige cijfer-
voorbeeld voor een economie zonder overheid. Om dat te voorkomen, zou
het a.a.ndeelvan de materiele overheidsbestedingen in de produktie van be-
drijven moeten dalen. Het vraagoverschot op de goederenmarkt roept een
forse prijsstijging op, die (via het neerwaartse effect op de liquiditeitsquote)
een verhoging van de reele rentevoet na belasting veroorza.a.kt. De hierdoor
geinduceerde da.ling van de particuliere investeringen zorgt ervoor dat de
effectieve vraag uiteindelijk even sterk aIneemt als de rendabele produktie-
capa.citeit. De loonimpuls resulteert in een daling van de reele winst, omdat
enerzijds de loonkosten stijgen en anderzijds de afzet daalt. De reele beschik-
bare winst neemt bij een constante druk van de winstbelasting procentueel
even sterk aI als de reele winst voor aftrek van belasting. Anders dan in het
model voor een gesloten economie zonder overheid komt de vereiste reduc-
tie van de investeringen uiteindelijk niet uitsluitend via een afneming van
de (beschikbare) winst tot stand, maar tevens via een stijging van de reele
rentevoet na belasting. Het primaire financieringstekort van de collectieve
sector neemt namelijk toe, hetgeen betekent dat de particuliere sector een
groter financieringsoverschot dient te rea.liseren. Daartoe is een verhoging
van de reele rentevoet na belasting vereist. De renteverhoging leidt ertoe dat
tegenover de grotere vraag die de overheid op de kapita.a.lmarkt uitoefent een
dienovereenkomstig groter a.a.nbodvan de particuliere sector staat.

Een stijging van het primaire financieringstekort van de collectieve sector
gaat in het model derhalve samen met een verhoging van de reele rentevoet
na belasting. Omgekeerd veroorza.a.kt een da.ling van dit financieringste-
kort een vermindering van de reele rente na belasting. Vermeld zij dat een



54 De looncyclus

verandering in de nettorentelastenquote bij de gehanteerde klassieke spaar-
hypothese niet tot een mutatie in de reele rentevoet na belasting leidt, omdat
tegenover het grotere of geringere beroep dat de overheid als gevolg van deze
verandering op de kapitaalmarkt doet een dienovereenkomstige mutatie in
het aanbod van particuliere besparingen op de kapitaalmarkt staat. Macro-
economisch redenerend komt een stijging van de nettorentelasten derhalve
neer op een vestzak-broekzak-operatie. De schuldpositie van de overheid
verslechtert door de hogere rentelasten, maar de financiering van de grotere
staatsschuld komt probleemloos tot stand omdat de houders van de staats-
schuld de ontvangen rentebetatingen weer aan de overheid uitlenen.

De in periode 1 plaatsvindende stijging van het primaire financieringste-
kort van de overheid moet nog worden toegelicht. Deze treedt op omdat
de netto-uitgavendruk op de marktsector (exclusief nettorentelasten) sterker
toeneemt dan de lastendruk op de marktsector. De hogere netto-uitgaven-
druk is volledig te wijten aan een stijging van de druk van de netto-inko-
mensuitgaven. Ret aandeel van de materiele overheidsbestedingen in het
inkomen van de marktsector blijft bij de gemaakte veronderstellingen im-
mers ongewijzigd. De druk van de netto-inkomensuitgaven neemt toe omdat
de uitstoot van arbeid uit de marktsector betekent dat de gewogen groei
van het aantal inkomenstrekkers dat ten laste van de overheid komt groter
is dan de werkgelegenheidsgroei in de marktsector. Bovendien heeft ook de
aanpassing van de inkomens van de werknemers van de collectieve sector en
de uitkeringsgerechtigden overeenkomstig de bovenmatige loonstijging in de
marktsector een opwaarts effect op de druk van de netto-inkomensuitgaven.
Tegenover de hogere druk van deze uitgaven staat een beperkte verhoging
van de lastendruk op de marktsector. De stijging van de loonquote is hiervan
de oorzaak. Tegenover de hogere opbrengst van de belastingen en premies
op het looninkomen staat weliswaar een geringere opbrengst van de winstbe-
lasting, maar omdat het looninkomen op het referentiepad zwaarder wordt
belast dan het winstinkomen neemt de gemiddelde lastendruk op de markt-
sector enigszins toe. De verhoging van de lastendruk op de marktsector is
evenwel onvoldoende om een toeneming van het primaire financieringstekort
te voorkomen.

In het tweede jaar veroorzaakt de gestegen werkloosheid een matiging
van de loonontwikkeling. De loonquote belandt reeds in dit jaar beneden
de evenwichtswaarde. Toch neemt de werkloosheid als gevolg van het ca-
paciteitseifect van de in periode 1 teruggelopen investeringen verder toe.
Dankzij de loonmatiging herstelt de investeringsactiviteit zich, maar blijft
nog beneden het evenwichtige niveau. De druk van de netto-inkomensuit-
gaven van de collectieve sector neemt af, omdat de dating van de loonquote



Gesloten economie met collectieve sector 55

een groter effect op de ontwikkeling van deze druk heeft dan het nog steeds
positieve verschil tussen de gewogen groei van het aantal inkomenstrekkers
dat ten laste van de collectieve sector komt en de werkgelegenheidsgroei in
de marktsector. Tegenover de vermindering van de druk van de netto-in-
komensuitgaven staat slechts een beperkte dating van de lastendruk op de
marktsector, zodat het primaire financieringstekort van de collectieve sector
daalt.

Als gevolg van de meer dan normale omvang van de investeringen is met
ingang van het vierde jaar sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Deze
krapte resulteert in een versnelling van de loonstijging en maakt daarrnee
een eind aan de opgaande beweging van de economie. In periode 6 vindt een
omslag in de ontwikkeling van produktie en werkgelegenheid plaats.

Evenals in een gesloten economie zonder overheid veroorzaakt een loon-
impuls ook in dit geval een golfbeweging van de economische activiteit. De
schommeling in het primaire financieringstekort van de collectieve sector ver-
groot de onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. De investeringen worden
tijdens de neergaande fase van de looncyclus namelijk ongunstig beinvloed
door de stijging van de reele rentevoet waarmee de dan plaatsvindende en-
dogene stijging van dit financieringstekort gepaard gaat, terwijl zij tijdens
de opgaande fase van de looncyclus juist een positief effect ondervinden. Op
lange termijn zorgt het Phillipsmechanisme er ook nu voor dat alle variabelen
terugkeren naar hun oorspronkelijke evenwichtige groeipad.

De invloed die een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomens-
uitgaven van de collectieve sector (waarvan hiervoor werd afgezien) op de
looncyclus heeft, wordt duidelijk indien we de effecten bepalen van een loon-
impuls van 2% onder de veronderstelling dat van zo'n omslagstelsel sprake
is. Tabel 2.5 geeft deze effecten weer.

Vergelijking van de tabellen 2.5 en 2.4 leert dat de produktie en de werk-
gelegenheid van de marktsector bij een omslagstelsel op korte termijn sterker
dalen dan bij een gegeven lastendruk op het gezinsinkomen. De verhoging
van de lastendruk waarmee een bovenmatige loonstijging bij een omslagstel-
sel gepaard gaat, heeft namelijk een opstuwend effect op de loonontwikkeling.
De sterkere dating van de produktie heeft een ongunstig effect op de ruim-
te voor de investeringen. Hiertegenover staat echter dat de consumptie nu
belangrijk minder toeneemt, omdat de hogere lastendruk op het loon- en uit-
keringsinkomen voor een deel ten koste van de koopkracht van loon trekkers
en uitkeringsgerechtigden gaat. Per saldo neemt de ruimte voor de inves-
teringen bij een omslagstelsel minder af dan bij een constante lastendruk
op het gezinsinkomen. Aangezien het primaire financieringstekort bij een
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Tabel 2.5: De looncyclus in een gesloten economie bij een omslagstelsel

1 2 3 4 5 6 7 trend

Produktie marktsector -0,82 -0,92 -0,08 0,60 0,49 -0,07 -0,42 0,00
Particuliere consumptie 0,27 -1,18 -1,01 0,09 0,78 0,49 -0,20 0,00
Particuliere investeringen -9,03 0,97 6,88 4,38 -1,65 -4,33 -2,02 0,00
Werkgelegenheid marktsector -1,09 -1,09 0,02 0,80 0,59 -0,13 -0,52 0,00
Aantal uitkeringsgerechtigden 1,37 1,36 -0,02 -1,00 -0,74 0,16 0,65 0,00
Prijspeil 5,74 -0,21 -4,10 -2,86 0,79 2,63 1,38 0,00
Reele loonvoet 1,37 -0,09 -1,02 -0,71 0,19 0,63 0,32 0,00
Lastendruk gezinsinkomen t 0,46 0,46 -0,01 -0,34 -0,25 0,06 0,22 0,00
Reele beschikbare loonvoet 0,44 -1,01 -1,01 -0,03 0,68 0,52 -0,12 0,00
Reele rentevoet na belasting 4,92 -1,14 -4,18 -2,27 1,28 2,55 0,96 0,00
Beschikbaar kapitaalrendement -4,10 0,26 3,07 2,13 -0,56 -1,89 -0,95 0,00
Loonquote 1,09 -0,25 -0,93 -0,50 0,29 0,57 0,21 0,00
Beschikbare winst -4,10 -0,17 2,71 2,11 -0,36 -1,77 -1,06 0,00
Primair financieringstekort t 0,33 -0,08 -0,28 -0,15 0,09 0,17 0,06 0,00

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

omslagstelsel minder stijgt, gaat de reele rente hierbij minder omhoog. De
geringere stijging van de reele rente zorgt ervoor dat de investeringen minder
dalen, hoewel de beschikbare winsten in dit geval sterker afnemen dan bij
een constante lastendruk op het gezinsinkomen.

Dankzij de geringere vermindering van de investeringen is bij een omslag-
stelsel in de jaren volgend op het jaar waarin de loonimpuls plaatsvindt van
een krachtiger herstel van de werkgelegenheid sprake dan bij een gegeven
lastendruk op het gezinsinkomen. Deze relatief sterke stijging van de werk-
gelegenheid is daarnaast te danken aan de omstandigheid dat de lonen bij
een omslagstelsel dan meer worden gematigd dan bij een gegeven lastendruk.
Dat is het gevolg van enerzijds de relatief grote omvang van de werkloosheid
in het eerste jaar (waarvan de invloed op de loonontwikkeling ook in de
jaren daarna nog merkbaar is), en anderzijds van de daling van de last en-
druk op het gezinsinkomen waartoe de gematigde loonvorming leidt. Een
omslagstelsel betekent derhalve niet alleen dat een bovenmatige loonstijging
endogeen wordt versterkt, maar ook dat een gematigde loonvorming wordt
ondersteund. Het gevolg van een en ander is dat de looncyclus bij een om-
slagstelsel korter is. De werkgelegenheid bereikt in het cijfervoorbeeld van
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tabel 2.5 reeds in het vierde jaar een piekwaarde, terwijl dat bij een gegeven
lastendruk op het gezinsinkomen pas in het vijfde jaar gebeurt. De golfbewe-
ging van de economie is in het cijfervoorbeeld niet alleen korter dan bij een
constante lastendruk op het looninkomen, maar ook minder gedempt. Dit is
te wijten aan de gedeeltelijke afwenteling van de mutaties in de lastendruk
op het looninkomen. Enerzijds verkort deze afwenteling de looncyclus, maar
anderzijds vermindert deze de stabiliteit ervan.

Zoals we hebben gezien is in het in dit hoofdstuk gehanteerde model het
effect dat een bepaalde positieve loonimpuls op korte termijn op de loonont-
wikkeling heeft bij een omslagstelsel groter dan bij een constante lastendruk
op het gezinsinkomen. Een deel van de verhoging van de lastendruk op het
loon- en uitkeringsinkomen komt immers via afwenteling in de loonkosten-
ontwikkeling tot uitdrukking. Indien de loononderhandelaars zich bij een
omslagstelsel evenwel bewust zouden zijn van het feit dat een bovenmati-
ge loonstijging tot een hogere lastendruk op het looninkomen leidt, zou die
wetenschap op zich beschouwd een matigend effect op de loonontwikkeling
kunnen hebben. Als de werkgevers( organisaties) zich realiseren dat de bij
een bovenmatige loonstijging te verwachten verhoging van de lastendruk op
het looninkomen voor een deel voor hun rekening komt, zullen zij zich immers
feller verzetten tegen een dergelijke loonstijging. Voor de werknemersorga-
nisaties is van belang dat een bepaalde extra verhoging van de koopkracht
van de werknemers bij een omslagstelsel een relatief forse meer dan nor-
male reele loonstijging vergt. Dit betekent dat een extra verhoging van de
koopkracht van de werknemers met een relatief sterke daling van de werk-
gelegenheid gepaard gaat. Dit kan tot een grotere terughoudendheid van de
vakbonden bij het stellen van looneisen leiden. Wordt de lastendruk op het
gezinsinkomen bij een omslagstelsel op macro-niveau vastgesteld en vinden
de loononderhandelingen decentraal plaats - welke beide veronderstellin-
gen impliciet aan het gehanteerde model ten grondslag liggen - dan valt
echter niet te verwachten dat de bedoelde effecten op het gedrag van werk-
gevers( organisaties) en vakbonden optreden, voor zover de afspraken over de
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden die in een bepaalde onderneming
of bedrijfstak worden gemaakt een te verwaarlozen effect op de ontwikke-
ling van de macro-lastendruk op het gezinsinkomen hebben. De verhoging
van deze lastendruk waarmee een omslagstelsel bij een bovenmatige loonstij-
ging gepaard gaat heeft in dat geval uitsluitend een opwaarts effect op de
ontwikkeling van de loonkosten via de gedeeltelijke afwenteling ervan.

In het voorgaande is een tweetal vormen van budgettair overheidsbeleid
onderscheiden. Opgemerkt zij dat de overheid in het geval van een boven-
matige loonontwikkeling een stijging van de reele rentevoet na belasting kan
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voorkomen door ervoor te zorgen dat haar primaire financieringstekort on-
gewijzigd blijft. Dat kan zij doen door de Iastendruk op het looninkomen
nog sterker te verhogen dan bij een omslagstelsel gebeurt en/of door behalve
deze lastendruk te verhogen ook bezuinigingen op de collectieve uitgaven tot
stand te brengen. De bedoelde vormen van budgettair overheidsbeleid, waar-
bij de overheid een stabilisatie van het primaire financieringstekort nastreeft,
blijven hier echter verder buiten beschouwing.

2.4 Een kleine open economie
2.4.1 Het model

Deze paragraaf stelt de vraag aan de orde in hoeverre de conclusies van
de voorga.a.nde paragrafen aanpassing behoeven indien van een kleine open
economie wordt uitgegaan in pla.a.ts van een gesloten volkshuishouding. We
gaan er da.a.rbij van uit dat de betrokken economie zo klein is dat de bin-
nenlandse economische ontwikkeling geen invloed uitoefent op de gang van
zaken in het buitenland.

Om te beginnen bespreken we de relaties van het model. Hier worden
uitsluitend de modelvergelijkingen gepresenteerd die nog niet bekend zijn
uit de paragrafen 2.2 en 2.3. Het volledige model is opgenomen in bijlage
4.3.

De vergelijking voor de produktie( capa.citeit) is reeds bekend. Hetzelfde
geldt voor de accumulatiefunctie. De relatie voor de werkgelegenheid in de
marktsector ziet er nu als volgt uit:

Hierin heeft het symbool Wy betrekking op de reele arbeidskosten, die in een
open economie - zoals we verderop zullen zien - niet gelijk zijn aan de
reele loonvoet.

Het prijspeil van de produktie (Py) volgt uit de gelijkheid van vraag en
aanbod op de goederenmarkt. Het prijspeil van de a.fzet is nu - zoals
aanstonds zal blijken - niet gelijk aan dat van de produktie. De definitie
van de arbeidsproduktiviteit is reeds bekend. De definitie van de loonquote
luidt als volgt:

w' = em + Pi - Ym - Py

De relaties voor de werkgelegenheid in de collectieve sector en het totaal
aantal inkomenstrekkers zijn reeds bekend. Hetzelfde geldt voor de definities
van de totale werkgelegenheid en het aantal uitkeringsgerechtigden.
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De produktie van de marktsector is thans gelijk aan de som van de par-
ticuliere consumptie, de materiele overheidsbestedingen, de particuliere in-
vesteringen en de uitvoer (b) verminderd met de invoer (m). In terrnen van
relatieve trendafwijkingen ziet deze definitie er als volgt uit:

Ym =: IeCp + Ig Xg + Ii ip + J.L(b - m)

In deze vergelijking representeert de parameter J.Lde oorspronkelijke export-
en importquote. De export- en import quote zijn in de uitgangssituatie aan
elkaar gelijk, omdat wij ervan uitgaan dat de handelsbalans in die situatie in
evenwicht is en dat het prijspeil van de uitvoer dan gelijk is aan het prijspeil
van de invoer in binnenlandse valuta.

Het totale volume van de door de marktsector verhandelde goederen, hier-
na te noemen de afzet van de marktsector (x), is in een open economie gelijk
aan de som van de produktie van de marktsector en de invoer. Deze definitie
ziet er in relatieve trendafwijkingen als volgt uit:

1 J.Lx=:--Ym+--m
1+J.L 1+J.L

Gebruik makend van de definitie voor de produktie van de marktsector kan
deze relatie als volgt worden herschreven:

X=: _1_ be Cp + 't» Xg + Ii ip + J.Lb)
1+J.L

De afzet van de marktsector is homogeen, zodat deze door een uniform prijs-
peil wordt gekenmerkt. De prijs van de (componenten van de) nationale
bestedingen en de prijs van de export zijn derhalve aan elkaar gelijk, wel-
ke gelijkheid ook blijft gehandhaafd indien het oorspronkelijke evenwichtige
groeipad onder invloed van een of andere impuls wordt verlaten. De prijs van
de afzet (pz) is per definitie gelijk aan het gewogen gemiddelde van de prijs
van de produktie (py) en de prijs van de invoer in binnenlandse valuta, Het
laatstgenoemde prijspeil is, in absolute grootheden, gelijk aan het produkt
van de prijs van de invoer in buitenlandse valuta en de wisselkoers volgens de
continentale definitie. De laatstgenoemde variabele behoort tot de exogene
variabelen, aangezien wij uitgaan van een systeem van vaste wisselkoersen.
De definitie van de prijs van de afzet luidt in relatieve trendafwijkingen als
voIgt:
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Hierin hebben de symbolen pI en p betrekking op achtereenvolgens het exo-
- -w

geen veronderstelde buitenlandse prijspeil in vreemde valuta en de eveneens
exogeen veronderstelde wisselkoers. Wij gaan uit van een uniform buiten-
lands prijspeil, hetgeen betekent dat de variabele I!.I niet alleen op het invoer-
prijspeil betrekking heeft, maar ook op het prijspeil van de concurrerende
uitvoer.

Het reele inkomen van de marktsector (Yi) wordt verkregen door het des-
betreffende nominale inkomen te defleren met de prijs van de nationale beste-
dingen. Het laatstgenoemde prijspeil is bij ooze veronderstellingen gelijk a.an
de prijs van de afzet. De definitie van het reele inkomen van de marktsector
luidt in relatieve trendafwijkingen derhalve als voIgt:

Yi == Ym + p" - pz

Combinatie van deze definitie met de hiervoor gegeven definitievergelijking
voor het prijspeil van de afzet levert de volgende relatie op:

Yi == Ym + I' (pz - I!.I - I!.w)

De ontwikkeling van het reele inkomen van de marktsector wordt derhal-
ve bepaald door enerzijds de ontwikkeling van het produktievolume van de
marktsector en anderzijds de ontwikkeling van de ruilvoet. De laatstgenoem-
de grootheid is, in absolute grootheden, per definitie gelijk a.an het quotient
van het prijspeil van de uitvoer en de invoerprijs in binnenlandse valuta. In
relatieve trendafwijkingen ziet de definitie van de ruilvoet (z) er dus als volgt
uit:

z == pz - pi - P
- -w

De relaties voor de particuliere consumptie en de particuliere investeringen
zijn reeds bekend. De nominale materiele overheidsbestedingen lopen, bij af-
wezigheid van bestedingsimpulsen, in de pas met het nominale inkomen van
de marktsector. Dientengevolge ka.n voor het volume van deze overheidsbe-
stedingen worden geschreven:

Xg = v. +z,
De uitvoer hangt af van de exogeen veronderstelde concurrerende uitvoer
(k/), ook weI a.angeduid als de relevante wereldhandel, en de prijsconcurren-
tiepositie35:

35 De prijsconcurrentiepositie is, in absolute grootheden, gelijk a.an het quo-
tient van het prijspeil van de concurrerende uitvoer in binnenlandse valuta
en het uitvoerprijspeil.
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Hierin stelt de parameter "Ill de prijselasticiteit van de uitvoer voor. De
elasticiteit van de uitvoer ten opzichte van de concurrerende uitvoer is in
bovenstaande vergelijking gelijk aan ren verondersteld.

Ook de importvergelijking ziet er traditioneel uit. De ontwikkeling van
de import wordt verklaard uit enerzijds de ontwikkeling van de afzet van
de marktsector en anderzijds het verschil tussen de prijsstijging van de af-
zet en de prijsstijging van de invoer in binnenlandse valuta, In relatieve
trendafwijkingen ziet de importvergelijking er als volgt uit:

m = x + "1m (pz - pI - P )- -w

De elasticiteit van de invoer ten opzichte van de afzet van de marktsector
is in deze relatie gelijk aan ren verondersteld. De parameter 71m stelt de
prijselasticiteit van de invoer voor.

De trendafwijking van het saldo op de handelsbalans (5b) definieren wij
als het verschil tussen het feitelijke en het evenwichtige saldo, in procenten
van het inkomen van de marktsector. De desbetreffende definitievergelijking
luidt als volgt:

5. == l' (b + pz - m - pI - p )_ -w

Met behulp van de vergelijkingen voor de uitvoer en de invoer kan deze
relatie als volgt worden herschreven:

Deze vergelijking laat zien dat een groei van de afzet die boven de wereld-
handelsgroei ligt een ongunstig effect heeft op het saldo op de handelsbalana.
Ervan uitgaande dat aan de Marshall-Lerner conditie (7111 + 71m > 1) is vol-
daan, heeft een binnenlandse prijsstijging die de buitenlandse prijsstijging
in binnenlandse valuta gerekend overtreft eenzelfde effect.

De reele arbeidskosten (wy) en de reele loonvoet (wz) zijn, nu we rekening
houden met het buitenland, niet langer aan elkaar gelijk. De desbetreffende
twee definities zien er als volgt uit:

Wy == Pl- p,

Uit deze twee definities en de eerder gegeven definities voor het prijspeil van
de afzet en de ruilvoet voIgt:
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Deze vergelijking laat zien dat de reele arbeidskosten bij een stijging van
de ruilvoet minder toenemen dan de reele loonvoet. Omgekeerd betekent
een ruilvoetverlies dat de reele arbeidskosten sterker groeien dan de reele
loonvoet.

De hiervoor gegeven definitie van de loonquote impliceert dat deze groot-
heid toeneemt, indien de reele arbeidskosten sterker groeien dan de arbeids-
produktiviteit. Teneinde een verandering van de loonquote te voorkomen
dient de reele loonstijging gelijk te zijn aan de stijging van de arbeidspro-
duktiviteit gecorrigeerd voor ruilvoetmutaties. Rekening houdend met het
zojuist gegeven verband tussen de reele arbeidskosten en de reele loonvoet
geldt immers:

'- h- hW =w,,- =W:J:- -p.z

Deze vergelijking laat zien dat ruilvoetmutaties die met in de reele loonvoet
worden doorberekend tot een verandering van de loonquote leiden. Zoals
wij in de jaren zeventig hebben ondervonden, kan een autonoom ruilvoet-
verlies (als gevolg van een versnelling in de prijsstijging van de invoer in
binnenlandse valuta gerekend) in een open economie derhalve in een bo-
venmatige loonstijging resulteren.P" Wil men bij een dergelijk ruilvoetverlies
zo'n loonstijging met alle daaraan verbonden gevolgen voorkomen, dan moet
de prijscompensatie worden gecorrigeerd voor ruilvoetmutaties.

De loonvergelijking is reeds bekend uit de vorige paragraaf, met dien ver-
stande dat deze thans alleen betrekking heeft op de ontwikkeling van de reele
loonvoet en met laager op die van de reele arbeidskosten.P" De loon verge-
lijking impliceert dat er sprake is van een volledige doorberekening van de
consumptieprijsstijging (= afzetprijsstijging) in de lonen. Wij gaan derhalve
uit van een niet voor ruilvoetmutaties gecorrigeerde prijscompensatie. Bij
een ruilvoetverlies (ruilvoetwinst) stijgen (dalen) derhalve de reele arbeids-
kosten. Vindt een dergelijke correctie weI plaats, dan volgen de lonen niet
de consumptieprijsstijging, maar de prijsstijging van de produktie. In dat
gevalleidt een ruilvoetverlies (ruilvoetwinst) tot een daling (stijging) van de
reele loonvoet.38

De reele uitkeringen ontwikkelen zich - bij afwezigheid van autonome
aanpassingen - overeenkomstig de reele lonen:

WV = w:J: +wu

36 Zie bijvoorbeeld: Bakker en Sterks (1989).
37 De nominale loonvoet kan worden bepaald met de hiervoor gegeven defi-
nitie van de reele loonvoet. Hieruit volgt immers: Pi == W:J:+p:J:.
38 In paragraaf 2.5 wordt kort ingegaan op de looncyclus in het geval van
een voor ruilvoetmutaties geschoonde prijscompensatie.
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De definities van de reele beschikbare loonvoet en de reele beschikbare uit-
kering beboeven geen toelichting meer:

1
wb::w:z;---Tl

1- Tl

" " 1,."wb::w - --.I.l
1- rt

Het reele winstinkomen is gelijk aan bet dito nominale inkomen gedefleerd
met de prijs van de investeringen. De laatstgenoemde prijs is in bet model
gelijk aan de prijs van de afzet. De definitie van het reele winstinkomen ziet
er dus als volgt uit:

De definities van de reele bescbikbare winst en het kapitaalrendement na
aftrek van belastingen zijn reeds bekend uit paragraaf 2.3.

Ook de definitie van het het primaire financieringstekort is al bekend. De
definities van de druk van de materiele overheidsbestedingen en de druk
van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector wijken slechts op
een punt af van de definities uit de vorige paragraaf. Thans wordt de ont-
wikkeling van deze quoten bepaald door het verschil tussen de groei van
de desbetreffende reele uitgaven en de groei van het reele inkomen van de
marktsector. De bedoelde twee definities luiden nu als voIgt:

Uin :: "Yin [( Vg )(ig + Wb) + ( V V" )(i" + wi:) - y;]
Vg+VV. Vg+VVu

Bij de veronderstelde beleidslijn ten aanzien van de materiele overheidsbe-
stedingen verandert de druk van deze bestedingen uitsluitend in het geval
van bestedingsimpulsen. De in de vorige paragraaf gegeven herschreven ver-
gelijking voor de druk van de materiele overheidsbestedingen is derhalve ook
thans van toepassing. Hetzelfde geldt voor de daar gepresenteerde herschre-
yen relatie voor de druk van de netto-inkomensuitgaven. Deze druk wordt
in een open economie derhalve door dezelfde vier factoren bepaald als in een
gesloten volkshuishouding. De definitievergelijking voor de lastendruk op de
marktsector is reeds bekend.

Wij maken wederom een onderscheid tussen twee vormen van budgettair
overheidsbeleid. Bij de eerste is de lastendruk op het gezinsinkomen een exo-
gene variabele. De tweede impliceert een omslagstelsel voor de financiering
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van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector. De desbetreffende
twee alternatieve relaties voor de lastendruk op het loon- en uitkeringsinko-
men zijn reeds bekend uit de vorige paragraaf.

We komen nu toe aan de relaties van het monetaire blok van het model.
De vraag naar liquiditeiten hangt ook nu af van het nominale inkomen van
de marktsector en de nominale rentevoet na aftrek van belastingen:

Qd = Ym + PII - cp rnb

Het aanbod van liquiditeiten is thana geen exogene, maar een endogene va-
riabele. Verondersteld wordt namelijk dat de monetaire autoriteiten via het
manipuleren van dit aanbod een vaste wisselkoers nastreven. Deze veron-
derstelling wordt verderop toegelicht.

De nominale rentevoet na belasting volgt uit de gelijkheid van de vraag
naar en het aanbod van liquiditeiten. Deze variabele is wederom negatief
afhankelijk van de liquiditeitsquote.

De relatieve trendafwijking van de reele rentevoet na belastingen is gelijk
aan die van de nominale rentevoet na belasting, aangezien wij ervan uitgaan
dat de op lange termijn door beleggers verwachte inflatie gelijk is aan nul.
Deze verwachte inflatie komt overeen met de feitelijke prijsstijging waarvan
op het referentiepad in zowel binnen- als buitenland sprake is. De inflatie
komt in het model op lange termijn inderdaad op nul uit, als de trendmatige
buitenlandse prijsstijging nul bedraagt. Vertoont het buitenlandse prijspeil
een trendmatige stijging, dan neemt - bij vaste wisselkoersen - het bin-
nenlandse prijspeil op lange termijn dienovereenkomstig toe. De monetaire
autoriteiten kunnen deze geimporteerde inflatie slechts tegengaan door de
nationale valuta elk jaar opnieuw op te waarderen.

De modellering van het internationale kapitaalverkeer baseren wij op de
veronderstelling dat binnen- en buitenlandse vermogenstitels voor de beleg-
gers imperfecte substituten vormen. Om redenen van eenvoud zien wij ervan
af om het model uit te rusten met vergelijkingen die de vraag naar en het
aanbod van verschillende vermogensactiva beschrijven, Voor een dergelijk
portefeuillemodel verwijzen wij naar Meulendijks (1992).

Aangenomen wordt dat het internationale kapitaalverkeer be trekking heeft
op een categoric vermogenstitels. De vraag van ingezetenen naar buitenland-
se vermogenstitels (A{) hangt af van het quotient van de buitenlandse en de
binnenlandse rentevoet (beide na aftrek van belastingen):

A{ = "}(r!." - rn")

In deze vergelijking wordt eenvoudshalve geabstraheerd van inkomens- en
vermogenseff'ecten op de vraag van ingezetenen naar buitenlandse vermo-
genstitels. Het symbool "} staat voor de elasticiteit van deze vraag ten
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opzichte van het quotient van de buitenlandse en de binnenlandse rentevoet
(beide na aftrek van belastingen). De verwachte wisselkoersverandering komt
in de bovenstaande vergelijking niet voor, aangezien wij ervan uitgaan dat
deze bij het veronderstelde systeem van vaste wisselkoersen gelijk is aan nul.
Venneld zij ten slotte dat de onvertraagde versie van de variabele A{ be-
trekking heeft op de waarde van de desbetreffende grootheid aan het eind
van het jaar,

De vergelijking voor de vraag van niet-ingezetenen naar binnenlandse ver-
mogenstitels ziet er als volgt uit:

Aw - !?W = "2 (rn/) - r.~b)

Ook in deze vergelijking blijven vermogens- en inkomenseffecten buiten be-
schouwing en is rekening gehouden met een verwachte wisselkoersverandering
van nul. In het linkerlid staat de vraag van niet-ingezetenen naar binnen-
landse vermogenstitels in buitenlandse valuta. Het symbool Aw representeert
dezelfde vraag in binnenlandse valuta. Ter toelichting zij erop gewezen dat
buitenlandse beleggers in vreemde valuta calculeren. Voor de kapitaalreke-
ning van het binnenland zijn echter hun aan- en verkopen in binnenlandse
valuta van belang. Evenals de onvertraagde versie van de variabele A{ be-
treft de onvertraagde versie van de variabele Aw de waarde van de betrokken
grootheid aan het eind van het jaar. Het symbool "2 representeert de elastici-
teit van de vraag van niet-ingezetenen naar binnenlandse vermogenstitels ten
opzichte van het quotient van de binnenlandse en de buitenlandse rentevoet
(beide na aftrek van belastingen).

De definitie van het saldo op de kapitaalrekening ziet er in absolute groot-
heden als volgt uit:

De eerste term in het rechterlid representeert de aankopen van niet-ingezete-
nen van binnenlandse vermogenstitels (= het verschil tussen de waarde van
deze vermogenstitels aan het eind van het jaar en de waarde aan het begin
van het jaar, beide in binnenlandse valuta). De uitdrukking tussen haakjes
staat voor de aankopen van ingezetenen van buitenlandse vermogenstitels
(= het verschil tussen de waarde van deze vermogenstitels aan het eind van
het jaar en de waarde aan het begin van het jaar (beide in binnenlandse
valuta) na aftrek van de waardemutatie die voortvloeit uit een eventuele
wisselkoersverandering). Bedacht moet worden dat een wisselkoersverande-
ring leidt tot een mutatie in de waarde van de buitenlandse schuldtitels in
handen van ingezetenen (in binnenlandse valuta) zonder dat er kapitaalver-
keer plaatsvindt.
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De trendafwijking van het saldo op de kapitaalrekening definieren wij als
het verschil tussen het feitelijke en het evenwichtige saldo, in procenten van
het inkomen van de marktsector. Voor deze trendafwijking kan - uitgaande
van de bovenstaande relatie - de volgende vergelijking worden afgeleid:

De parameter X staat voor het oorspronkelijke aandeel in het inkomen van
de marktsector van zowel de waarde van de buitenlandse vermogenstitels in
handen van ingezetenen als de waarde van de binnenlandse vermogenstitels in
handen van niet-ingezetenen. De twee genoemde verhoudingsgetallen stellen
wij in de uitgangssituatie derhalve aan elkaar gelijk.

Invulling van de vergelijking voor de vraag van ingezetenen naar buiten-
landse vennogenstitels en de vergelijking voor de vraag van niet-ingezetenen
naar binnenlandse vermogenstitels in het rechterlid van bovenstaande relatie
leidt tot het volgende resultaat:

De eerste term in het rechterlid heeft betrekking op het kapitaalverkeer dat
bij het onstaan van een internationaal renteverschil op korte termijn plaats-
vindt als gevolg van de herschikking van de beleggingsportefeuilles waartoe
de beleggers dan besluiten. In de literatuur staat dit effect van een wijziging
in het internationale renteverschil bekend als het 'stock effect'. De tweede
term betreft het kapitaalverkeer waartoe een eenmaal tot stand gekomen
internationaal renteverschil blijvend leidt, indien de buitenlandse beleggin-
gen in handen van ingezetenen en de binnenlandse beleggingen in handen
van niet-ingezetenen op het referentiepad een gestage groei vertonen. Dit
effect van een mutatie in het internationale renteverschil op het kapitaalver-
keer staat bekend als het 'flow effect' en is, kwantitatief gezien, gering in
verhouding tot het 'stock effect'.

De derde term geeft de invloed weer die een verandering in de wissel-
koers op het kapitaalverkeer heeft, omdat de binnenlandse beleggers hun
buitenlandse beleggingen dienen aan te passen teneinde de waarde daarvan
in binnenlandse valuta geen wijziging te laten ondervinden en omdat de bui-
tenlandse beleggers hun beleggingen in het binnenland moeten aanpassen
teneinde de waarde daarvan in buitenlandse valuta ongewijzigd te laten. We
lichten dit toe voor het geval van een devaluatie van de nation ale valuta,
De binnenlandse beleggers zien de waarde van hun buitenlandse beleggingen
bij zo'n devaluatie in termen van binnenlandse valuta toenemen. Wensen
zij deze waarde onveranderd te laten, dan dienen zij derhalve buitenlandse
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vermogenstitels te verkopen. Buitenlandse beleggers zien bij een devaluatie
van de nationale valuta de waarde van hun beleggingen in het binnenland in
termen van buitenlandse valuta dalen. Willen zij deze waarde ongewijzigd
laten, dan moeten ze binnenlandse vermogenstitels aankopen. Zowel de ver-
kopen van buitenlandse vermogenstitels als de aankopen van binnenlandse
vermogenstitels leiden ceteris paribus tot een toeneming van het saldo op
de kapitaalbalans. Hieraan moet evenwel worden toegevoegd dat de kans
groot is dat de beleggers in het bedoelde geval met een nieuwe devaluatie
rekening houden, welke verwachting - eveneens ceteris paribus - juist een
verslechtering van het saldo op de kapitaalbalans veroorzaakt. Met dit mo-
gelijke effect van een devaluatie houden wij echter geen rekening, aangezien
wij uitgaan van een verwachte wisselkoersverandering van nul. Die veron-
derstelling maakt het model in feite ongeschikt voor het analyseren van de
gevolgen van een autonome verandering in de wisselkoers.

De vierde term in het rechterlid van de vergelijking voor het saldo op de
kapitaalbalans heeft betrekking op het kapitaalverkeer waartoe een muta-
tie in de wisselkoers blijvend leidt, indien de beleggingen van niet-ingeze-
tenen in het binnenland in de uitgangssituatie een gestage groei vertonen.
Vindt bijvoorbeeld een devaluatie van de nationale valuta plaats, dan zullen
de ja.a.rlijkse aankopen van binnenlandse vermogenstitels door niet-ingeze-
tenen in binnenlandse valuta gerekend toenemen, indien de desbetreffende
beleggers in vreemde valuta gerekend even veel blijven spenderen als op het
referentiepad.

Voor het saldo op de kapitaalopbrengstenbalans (Sr) geldt in absolute
grootheden de volgende definitievergelijking:

AI
A I Ai A

S - A -1 A A A
r = r. -A--P - rnb_l W_1nO_1 P -w

-W-1

In deze vergelijking is eenvoudshalve verondersteld dat de rentevoet op de
door ingezetenen aangehouden buitenlandse vermogenstitels elk jaar wordt
aangepast aan de marktrente. Eenzelfde veronderstelling hanteren wij met
betrekking tot de rentevoet op binnenlandse vermogenstitels die niet-ingeze-
tenen aanhouden. Voorts is verondersteld dat de belastingen over rente op
binnenlandse vermogenstitels aan de binnenlandse overheid worden afgedra-
gen, terwijl de belastingen over rente op buitenlandse vermogenstitels aan
de buitenlandse overheid worden betaald. Ook de trendafwijking van het
saldo op de kapitaalopbrengstenbalans wordt uitgedrukt in procenten van
het inkomen van de marktsector. De definitie van deze trendafwijking ziet
er a1s voIgt uit:

S; == r~:X (r.~"-l + A{_l - 6E) - r~6X (rnL1 +Aw_1)
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Venneld zij dat wij ervan uitgaan dat de buitenlandse nominale rentevoet na
belasting in de uitgangssituatie gelijk is aan de overeenkomstige binnenlandse

t t (~fe ~e)ren evoe r nil = r nil •

Wij houden geen rekening met interventies van de monetaire autoriteiten
op de valutamarkt. Bijgevolg geldt:

Tegenover het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans (dat kan
worden gevonden door sommering van de saldi op de handelsbalans en de
kapitaalopbrengstenbalans) staat derhalve een even groot tegenovergesteld
saldo op de kapitaalbalans. Verondersteld wordt dat de monetaire autori-
teiten er met de geldpolitiek voor zorgen dat de vaste wisselkoers blijft ge-
handhaafd. Dreigt de nationale valuta te deprecieren, dan verkrappen zij de
liquiditeitenmassa zodanig dat via de daardoor uitgelokte rentestijging de
nettokapitaalimport zodanig toeneemt dat de wisselkoers uiteindelijk niet
verandert. Omgekeerd verruimen zij de liquiditeitenmassa bij een dreigende
appreciatie. De liquiditeitenmassa is nu derhalve een endogene variabele.

2.4.2 Cijfervoorbeelden
De hierna volgende cijfervoorbeelden zijn gebaseerd op de volgende parame-
terwaarden: 9n = 0,05; 'Yc = 0,75; 'Yi = 0,1; 'Yg = 0,15; JJ = 0,5; r.p = 1;
, = 1/21; '111 = 2; '1m = 1; X = 0,5; IC = 2; A = 0,75; { = 2/3; Uk = 0,2;
U = 0,6; AfJ = 1/3; /3" = 1; /3 = 1,5; Ct = 0,5; rt = 0,5; Tr = 0,4; Vg = 0,25;
v'" = 1; v = 0,75; 'Yin = 0,375; w = 0,04; t1 = 2; t2 = 2; f!1I = f!: = 5/300.

De uitgangssituatie van evenwichtige groei kan worden weergegeven door
middel van de reeds in paragraaf 2.3.3 gegeven nationale rekeningen, zij
het dat de exploitatierekening voor de marktsector enigszins moet worden
aangepast. Tabel 2.6 geeft de gewijzigde exploitatierekening weer.

Aan de lastenzijde van de exploitatierekening treft men thans niet alleen
de loonsom en het overige inkomen aan, maar tevens de invoer. Sommering
van deze drie posten geeft de waarde van de afzet van de marktsector. De
baten van de marktsector bestaan nu behalve uit de particuliere consumptie,
de materiels overheidsbestedingen en de particuliere investeringen ook uit de
uitvoer. Ook de batenzijde van de exploitatierekening telt vanzelfsprekend
op tot de waarde van de afzet van de marktsector.

Tabel 2.7 geeft de drie deelbalansen van de betalingsbalans voor het refe-
rentiepad weer. Elk van deze drie deelbalansen is op dit groeipad in even-
wicht.
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Tabel 2.6: Exploitatierekening marktsector voor de
uitgangssituatie van evenwichtige groei

Loonsom 75 Gezinsconsumptie 75

Winstsom 25 Materiele overheidsbestedingen 15
Particuliere investeringen 10

Produktie 100 Nationale bestedingen 100

Invoer 50 Uitvoer 50

Afzet 150 Afzet 150

Tabel 2.7: Handelsbalans, kapitaalopbrengstenbalans en
kapitaalbalans voor de uitgangssituatie van evenwichtige groei

Handelsbalans

50

50

Uitvoer Invoer
Saldo handelsbalans

50
o

50

Kapitaalopbrengstenbalans

Ontvangen rente na belasting 0,80~ Betaalde rente na belasting
Saldo kapitaalopbrengstenbalans

0,80~
o

0,80~ 0,80~

Kapitaalbalans
2,5
o

Kapitaalinvoer 2,5 Kapitaaluitvoer
Saldo kapitaalbalans

2,5 2,5

Wij kunnen nu de invloed van het open karakter van een volkshuishouding
op de looncyclus nagaan door wederom de effecten te bepalen van een loon-
impuls van 2%, en deze effecten te vergelijken met die in het geval van een
gesloten economie. Daarbij hanteren wij weer twee verschillende veronder-
stellingen ten aanzien van de ontwikkeling van de lastendruk op het gezins-
inkomen. We bespreken eerst de looncyclus bij een constant niveau van deze
lastendruk (tabel 2.8). Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de gang
van zaken indien sprake is van een omslagstelsel voor de financiering van
de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector (tabel 2.9). Vermeld zij
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dat overeenkomstige effecten als die van een positieve loonimpuls thans niet
alleen worden bereikt bij een autonome dating van de arbeidsproduktiviteit
die niet in de reele loonvoet wordt doorberekend en een autonome verhoging
van de lastendruk op het gezinsinkomen die tot een hogere reele loonstijging
leidt, maar ook bij een autonoom ruilvoetverlies dat niet met een matiging
van de reele loonontwikkeling gepaard gaat.

Een positieve loonimpuls gaat in een kleine open economie vergezeld van
een ruilvoetwinst, tenzij er op de wereldmarkt van volledige mededinging
sprue is. In het laatste geval geldt immers de 'law of one price':

p", =pf +p
- -w

Bij de door ons veronderstelde eindige waarden voor de prijselasticiteiten
van uitvoer en invoer leidt een positieve loonimpuls echter tot een stijging
van het afzetprijspeil en daarmee van de ruilvoet. De ruilvoetwinst beperkt
de stijging van de reele arbeidskosten waarmee de loonimpuls gepaard gaat.
Uitgaande van de door ons gehanteerde loonvormingsvergelijking leidt de
ruilvoetwinst immers niet tot een hogere reele loonstijging. Dankzij de ge-
ringere verhoging van de reele arbeidskosten neemt de werkgelegenheid op
korte termijn thans minder af dan in het geval van een gesloten economie,
zoals een vergelijking van de tabellen 2.8 en 2.4 laat zien.

Niet alleen het volume van de investeringen daalt nu, maar ook het volu-
me van de uitvoer ('crowding out' van investeringen en uitvoer). De uitge-
lokte prijsstijging van de afzet betekent namelijk een verslechtering van de
prijsconcurrentiepositie, zodat de exporteurs een verlies aan marktaandeel
moeten incasseren. Ret invoervolume neemt op korte termijn toe. De op-
waartse invloed op de invoer uit hoofde van de uitgelokte prijsstijging van
de afzet overtreft namelijk de neerwaartse invloed als gevolg van de dating
van de met. Een en ander resulteert in periode 1 in een verslechtering van
het saldo op de handelsbalans. Ret lagere uitvoervolume en het hogere in-
voervolume leggen bij de gekozen parameterwaarden derhalve meer gewicht
in de schaal dan de ruilvoetwinst. Ret tekort op de lopende rekening van
de betalingsbalans is op korte termijn gelijk aan dat op de handelsbalans,
omdat de kapitaalopbrengstenbalans op deze termijn nog in evenwicht is.

Ret primaire financieringstekort van de collectieve sector stijgt in het eer-
ste jaar, omdat tegenover een oplopende druk van de netto-inkomensuitga-
yen van de collectieve sector - bij een gelijkblijvende druk van de materiele
overheidsbestedingen - slechts een beperkte verhoging van de lastendruk
op de marktsector staat. Ret aandeel van de netto-inkomensuitgaven in
het inkomen van de marktsector neemt toe, omdat de gewogen groei van
het aantal inkomenstrekkers dat ten laste van de collectieve sector komt de
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Tabel 2.8: De looncyclus in een open economie
bij een gegeven lastendruk op bet gezinsinkomen

1 2 3 4 5 6 7 trend

Produktie marktsector -0,53 -0,55 -0,26 -0,01 0,10 0,08 0,01 0,00

Particuliere consumptie 1,18 0,26 -0,29 -0,40 -0,27 -0,10 -0,01 0,00

Particuliere investeringen -2,62 -0,71 0,26 0,39 0,11 -0,19 -0,33 0,00

Uitvoer -1,60 -1,03 -0,20 0,30 0,39 0,24 0,07 0,00

Werkgelegenheid marktsector -0,71 -0,69 -0,30 0,04 0,16 0,14 0,05 0,00

Aantal uitkeringsgerechtigden 0,89 0,86 0,37 -0,04 -0,21 -0,17 -0,07 0,00

Prijs van de afzet 0,80 0,51 0,10 -0,15 -0,19 -0,12 -0,03 0,00

Reele loonvoet 1,29 0,37 -0,24 -0,41 -0,30 -0,13 -0,02 0,00

Lastendruk gezinsinkomen t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reele beschikbare loonvoet 1,29 0,37 -0,24 -0,41 -0,30 -0,13 -0,02 0,00

Reele rentevoet na belasting 0,35 0,52 0,50 0,39 0,29 0,23 0,21 0,00

Beschikbaar kapitaalrendement -2,27 -0,07 0,91 0,92 0,51 0,13 -0,02 0,00

Loonquote 0,71 -0,03 -0,32 -0,29 -0,13 -0,01 0,04 0,00

Beschikbare winst -2,27 -0,20 0,76 0,78 0,40 0,04 -0,12 0,00

Primair financieringstekort * 0,66 0,43 0,09 -0,11 -0,14 -0,09 -0,02 0,00

Saldo handelsbalans* -0,74 -0,37 0,01 0,19 0,19 0,11 0,04 0,00

Saldo kapitaalbalans* 0,74 0,38 0,01 -0,17 -0,18 -0,10 -0,03 0,00

Liquiditeitenmassa (waarde) 0,32 -0,29 -0,61 -0,63 -0,48 -0,33 -0,24 0,00

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

* Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

werkgelegenheidsgroei in de marktsector overtreft. Ook de veronderstelde
gelijkheid van de ontwikkeling van de lonen in de collectieve sector en de
sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in de marktsector draagt bij
aan de verhoging van de druk van de netto-inkomensuitgaven, gezien het
bovenmatige karakter van deze loonontwikkeling.

Vergelijking van de tabellen 2.8 en 2.4 leert dat het investeringsvolume
thans op korte termijn veel minder daalt dan in een gesloten economie. De
beschikbare winst daalt nu namelijk minder en de reele rentevoet na belasting
vertoont een geringere stijging. De minder ongunstige ontwikkeling van de
beschikbare winst is te danken aan de ruilvoetwinst, die bij de veronderstelde
niet voor ruilvoetmutaties gecorrigeerde prijscompensatie volledig ten goede
komt aan het overig inkomen. Ret feit dat de reele rentevoet na belasting
minder toeneemt is het gevolg van het internationale kapitaalverkeer. De
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verhoging van de binnenlandse nominale rentevoet na belasting induceert een
nettokapitaalimport. Het tot ale aanbod op de binnenlandse kapitaalmarkt
neemt daardoor toe, zodat de rentevoet minder toeneemt dan in een gesloten
economie.

Teneinde de wisselkoers te stabiliseren dienen de monetaire autoriteiten
het aanbod van liquiditeiten in periode 1 te verruimen. Bij een nog ongewij-
zigd geldaanbod komt namelijk een zodanige nettokapitaalinvoer tot stand
dat een overschot op de betalingsbalans dreigt te ontstaan. Dit dreigende
overschot gaat gepaard met een opwaartse druk op de koers van de nationale
valuta, waarop de monetaire autoriteiten reageren met een verruiming van de
liquiditeitenmassa. Uiteindelijk ontstaat een overschot op de kapitaalbalans,
dat gelijk is aan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Opgemerkt dat de mutatie in de liquiditeitenmassa die bij een bovenma-
tige loonstijging op korte termijn nodig is ter stabilisatie van de wisselkoers
met name afhangt van de waarden van de parameters £1 en £2 (die het effect
bepalen dat een verandering in de binnenlandse rentestand op korte termijn
op het saldo van de kapitaalbalans heeft). Bij geringere waarden voor deze
parameters dan waarop ons cijfervoorbeeld is gebaseerd kan bij een boven-
matige loonstijging op korte termijn een verkrapping van het aanbod van
liquiditeiten nodig zijn om de wisselkoers te stabiliseren. In dat geval is het
namelijk mogelijk dat een bovenmatige loonstijging bij een nog ongewijzigd
aanbod van liquiditeiten het saldo op de kapitaalbalans minder verbetert
dan de verslechtering van het saldo op de handelsbalans bedraagt.

Het voorgaande impliceert dat het vraagoverschot op de goederenmarkt,
waartoe de loonimpuls aanvankelijk leidt, in het model langs drie wegen
wordt weggewerkt. Dit vraagoverschot veroorzaakt in de eerste plaats een
prijsstjjging en daarmee een ruilvoetwinst, die - bij een niet voor ruilvoet-
mutaties geschoonde prijscompensatie - het aanbod op de goederenmarkt
verruimt. De uitgelokte prijsstijging veroorzaakt in de tweede plaats een
dating van de uitvoer en een toeneming van de invoer, en vermindert daar-
mee de vraag op de goederenmarkt. Ten derde neemt deze vraag tevens
af, omdat de geinduceerde verhoging van reele rentevoet na belasting de
investeringsactivi tei t vermindert.

Opgemerkt zij dat een stijging van de binnenlandse nominale rentevoet na
belasting (en daarmee van de overeenkomstige reele rentevoet) achterwege
blijft, indien de beleggers binnen- en buitenlandse vermogenstitels als per-
fecte substituten beschouwen. Het internationale kapitaalverkeer zorgt er
dan voor dat de binnenlandse nominale rentevoet na belasting gelijk blijft
aan de overeenkomstige buitenlandse rentevoet. De door ons gehanteerde
vergelijkingen voor het internationale kapitaalverkeer steunen evenwel, zoals



Kleine open economic 73

gezegd, op de hypothese dat de binnen- en buitenlandse vermogenstitels als
imperfecte substituten worden opgevat.

De loonmatiging waartoe de gestegen werkloosheid in het tweede jaar leidt,
heeft in dat jaar een positief effect op de werkgelegenheid. Hiertegenover
staat echter een negatief effect als gevolg van de geringe omvang van de
investeringen in het eerste jaar. De loonmatiging resulteert tevens in een
vermindering van het tekort op de handelsbalans. Het saldo op de lopende
rekening van de betalingsbalens verbetert iets minder, omdat een tekort op
de kapita.a.lopbrengstenbalans ontstaat als gevolg van de nettokapita.a.linvoer
en de rentestijging die in het eerste jaar plaatsvonden. De loonmatiging
ma.a.kt in periode 2 bovendien een herstel van de investeringsactiviteit mo-
gelijk. Dit herstel wordt echter bemoeilijkt door een verder stijgende reele
rentevoet na belasting. De rente moet in het tweede jaar omhoog om vol-
doende nettokapita.a.linvoer uit te lokken ter financiering van het tekort op
de lopende rekening van de betalingsbalans. Bij een ongewijzigd interna-
tiona.a.l renteverschil zou het overschot op de kapitaalbalans namelijk sterk
verminderen, omdat dan nog uitsluitend van nettokapita.a.linvoer uit hoofde
van het 'flow effect' sprake zou zijn. De monetaire autoriteiten verkrappen in
het tweede jaar de liquiditeitenmassa. Zonder deze monetaire verkrapping
zou namelijk een depreciatie van de nationale valuta plaatsvinden, omdat
het overschot op de kapita.a.lbalans dan zo sterk vermindert dat op de totale
betalingsbalans een tekort dreigt te ontstaan.

Een loonimpuls resulteert ook thans in een golfbeweging van de economi-
sche activiteit. De onder invloed van de ontstane werkloosheid gematigde
loonvorming resulteert aanvankelijk in een geleidelijke stijging van de werk-
gelegenheid in de marktsector. Deze werkgelegenheid bereikt in peri ode 5
een piekwaarde. Vanaf het zesde jaar leidt de in periode 4 ingezette versnel-
ling in de loonontwikkeling weer tot een daling van de werkgelegenheid in de
marktsector. Op lange termijn zijn de trendafwijkingen van alle variabelen
ook hier gelijk aan nul.

Tabel 2.9 laat wederom zien dat een positieve loonimpuls bij een ornslag-
stelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve
sector op korte termijn in een sterkere daling van de werkgelegenheid in
de marktsector resulteert dan bij een gegeven lastendruk op het gezinsin-
komen. De bij een omslagstelsel plaatsvindende endogene verhoging van de
lastendruk op het gezinsinkomen versterkt via haar invloed op de loonkos-
tenontwikkeling immers de bovenmatige loonstijging. Vergelijking van de
tabellen 2.9 en 2.8 leert bovendien dat de investeringen bij een omslagstelsel
op kone termijn sterker dalen dan bij een gegeven lastendruk op het ge-
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Tabel 2.9: De looncyclus in een open economie bij een omslagstelsel

1 2 3 4 5 6 7 trend

Produktie marktsector -0,70 -0,70 -0,20 0,24 0,32 0,13 -0,08 0,00
Particuliere consumptie 0,53 -0,63 -0,84 -0,37 0,17 0,36 0,20 0,00
Particuliere investeringen -3,38 -0,58 1,43 1,60 0,56 -0,46 -0,73 0,00
Uitvoer -1,20 -0,50 0,26 0,52 0,30 -0,05 -0,23 0,00
Werkgelegenheid marktsector -0,93 -0,88 -0,20 0,35 0,44 0,18 -0,10 0,00
Aantal uitkeringsgerechtigden 1,16 1,tO 0,26 -0,44 -0,55 -0,22 0,13 0,00
Prijs van de afzet 0,60 0,25 -0,13 -0,26 -0,15 0,02 0,11 0,00
Reele loonvoet 1,46 0,25 -0,64 -0,72 -0,27 0,18 0,31 0,00
Lastendruk gezinsinkomen t 0,39 0,37 0,09 -0,15 -0,18 -0,08 0,04 0,00
Reele beschikbare loonvoet 0,68 -0,49 -0,81 -0,42 0,10 0,33 0,22 0,00
Reele rentevoet na belasting 0,19 0,17 0,04 -0,06 -0,08 -0,03 0,02 0,00
Beschikbaar kapitaalrendement -3,19 -0,25 1,65 1,64 0,51 -0,49 -0,70 0,00
Loonquote 0,93 -0,05 -0,58 -0,48 -0,08 0,21 0,23 0,00
Beschikbare winst -3,19 -0,42 1,47 1,53 0,48 -0,49 -0,71 0,00
Primair financieringstekort t 0,28 -0,02 -0,17 -0,14 -0,02 0,06 0,07 0,00
Saldo haridelsbalanal -0,40 0,04 0,26 0,21 0,03 -0,10 -0,10 0,00
Saldo kapitealbalans! 0,40 -0,03 -0,26 -0,21 -0,03 0,09 0,10 0,00
Liquiditeitenmassa (waarde) 0,01 -0,50 -0,43 -0,09 0,17 0,20 0,07 0,00

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

zinsinkomen, omdat het beschikbare winstinkomen als gevolg van enerzijds
de sterkere stijging van de loonkosten en anderzijds een geringere ruilvoet-
winst bij een omslagstelsel een grotere daling vertoont. De ruilvoet stijgt bij
een omslagstelsel minder dan bij een constante lastendruk op het gezinsin-
komen, omdat een bovenmatige loonstijging in het eerste geval aanvankelijk
een geringer vraagoverschot op de goederenmarkt veroorzaakt (de hogere las-
tendruk op het gezinsinkomen remt immers de stijging van de consumptieve
vraag af). Tegenover de grotere daling van de beschikbare winst waarvan
bij een omslagstelsel sprake is staat weliswaar dat de reele rente na belas-
ting hierbij minder toeneemt dankzij de geringere stijging van het primaire
financieringstekort, maar per saldo komt de investeringsactiviteit lager uit.
In de vorige paragraaf bleek dat de investeringen in een gesloten economie
op korte termijn bij een omslagstelsel minder sterk dalen dan bij een ge-
geven lastendruk op het gezinsinkomen. De geringere toeneming van het



De (numerieke) speciiiceiie van de loonvergelijking 75

primaire financieringstekort waarmee een omslagstelsel gepaard gaat heeft
in een gesloten economie namelijk een veel grotere matigende invloed op
de ontwikkeling van de reele rentevoet dan in een open economie. In een
open volkshuishouding induceert een groter primair financieringstekort im-
mers een nettokapitaalinvoer, die ceteris paribus in een lagere reele rente
resulteert.

De werkgelegenheid in de marktsector herstelt zich vana! het tweede jaar
bij een omslagstelsel sneller dan bij een gegeven lastendruk op het gezinsin-
komen. De loonquote vertoont bij een omslagstelsel vanaf periode 2 namelijk
een sterkere daling als gevolg van de relatief grote omvang van de werkloos-
heid in periode 1, die ook in de daarop volgende jaren een drukkende invloed
op de loonvorming heeft, en de daling van de lastendruk op het gezinsinko-
men waannee een gematigde loonvorming bij een omslagstelsel gepaard gaat.
Tegenover het snellere evenwichtsherstel staat echter dat de golfbeweging van
de economie als gevolg van de gedeeltelijke afwenteling van de mutaties in
de lastendruk op het looninkomen minder gedempt is dan bij een constante
lastendruk op het gezinsinkomen.

2.5 De invloed van de (numerieke)
specificatie van de loonvergelijking

In deze paragraaf komt de invloed aan de orde die de waarden van de pa-
rameters uit de in dit hoofdstuk gehanteerde loonvormingsfuncties op het
verloop van de looncyclus hebben. Wij bespreken bovendien de consequen-
ties van enkele alternatieve veronderstellingen ten aanzien van deze loon-
vormingsvergelijkingen. Tevens wordt kort ingegaan op het verschijnsel dat
in de literatuur als 'hysteresis' wordt aangeduid. Hiervan is sprake als het
niveau van de werkloosheid op een bepaald tijdstip mede afhangt van de
ontwikkeling van de werkloosheid in het verleden.

De effecten die een verandering van een waarde van een parameter uit
de loonvergelijking of een wijziging van de specificatie van deze vergelijking
op het verloop van de looncyclus hebben, hangen mede af van de gekozen
parameterwaarden en de veronderstelde vertragingen in de overige model-
vergelijkingen. Bij het analyseren van deze effecten dient men zich hiervan
bewust te zijn.

2.5.1 De parameter en de vert raging met
betrekking tot het Phillipsmechanisme

De parameter met betrekking tot het mechanisme van Phillips is een graad-
meter voor de flexibiliteit van de macro-loonvorming. Van een perfecte flexi-
biliteit van deze loonvorming is sprake, indien deze parameter een naar on-
eindig tenderende waarde heeft. Als er een verschil dreigt te ontstaan tussen
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het feitelijke en het evenwichtige niveau van de werkloosheid, zorgen loon-
aanpassingen er bij een perfect flexibele loonvorming onmiddellijk voor dat
het evenwicht op de arbeidsmarkt blijft gehandhaafd. De in dit hoofdstuk
gehanteerde loonvergelijkingen impliceren echter een imperfecte werking van
de arbeidsmarkt. De parameter met betrekking tot het Phillipsmechanisme
heeft immers een eindige waarde. Als gevolg van de veronderstelde gestaffel-
de vertraging is de waarde van deze parameter op korte termijn bovendien
geringer dan op langere termijn.

Tussen de lange-termijnwaarde van de parameter met betrekking tot het
Phillipsmechanisme ({3) en de korte-termijnwaarde daarvan (Ihc) bestaat,
zoals eerder vermeld, in onze modellen het volgende verband:

De flexibiliteit van de loonvorming is derhalve groter naarmate de waarde van
13k - bij een gegeven waarde voor >"/1 - hoger is. Naarmate de loonvorming
flexibeler is gaat een positieve loonimpuls met een geringere verstoring van
het evenwicht op de arbeidsmarkt gepaard en verdwijnen onevenwichtighe-
den op de arbeidsmarkt sneller via loonaanpassingen. Naarmate de waarde
van {3" - bij een gegeven waarde voor >"/1 - hoger is, heeft de looncyclus
bovendien een gedempter karakter.

Als de loonvorming niet door de situatie op de arbeidsmarkt wordt bein-
vloed (fi" = 0) veroorzaken onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt geen
evenwichtsherstellende loonaanpassingen. Een positieve loonimpuls leidt
dan niet tot een golfbeweging van de economische activiteit, maar tot een
voortdurend verder wegzakken van produktie en werkgelegenheid.

Het symbool >"/1 representeert de parameter met betrekking tot de ver-
traging 8. la Koyck. De waarde van deze parameter ligt tussen nul en ren.
Naarmate de waarde van >"/1 dichter bij nul ligt is het verschil tussen de
lange- en de korte-termijnwaarde van de coefficient met betrekking tot het
Phillipsmechanisme geringer. Bij een gegeven lange-termijnwaarde van deze
coefficient impliceert een geringere waarde voor >"/1 derhalve dat de flexibili-
teit van de loonvorming op korte termijn groter is. Een positieve loonimpuls
veroorzaakt dan ook een minder sterke stijging van de werkloosheid en de
looncyclus heeft een gedempter karakter naarmate de waarde van >"/1 - bij
een gegeven waarde voor fi - dichter bij nulligt. Tegenover de grot ere sta-
biliteit van de looncyclus, waarvan bij een geringere waarde van >"/1 sprake
is, staat evenwel dat deze cyclus langer dUurt.39

39 Als een verandering van de waarde van een modelparameter de stabiliteit
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2.5.2 Een kromlijnige Phillipscurve
De Phillipscurve impliceert een negatief verband tussen de stijging van de
nominale loonvoet en het niveau van het werkloosheidspercentage. De door
Phillips (1958) op basis van empirisch materiaal gevonden curve is echter
niet - zeals in onze modellen -lineair, maar kromlijnig. Phillips verkla.a.rt
het kromlijnige karakter van de curve door erop te wijzen dat de onderne-
mers bij een zeer krappe arbeidsmarkt werknemers bij elka.a.rtrachten weg
te kopen. Het werkgeversfront verzwakt hier met andere woorden en kan
forse loonstijgingen niet verhinderen. De factor arbeid is in deze fase van de
looncyclus tamelijk machtig. In een periode met werkloosheid da.a.rentegen
zijn de werkgevers in een gunstiger positie dan de werknemers. De nominale
loonvoet staat dan onder zware druk. Toch blijft ook nu de vakbeweging
een machtsfactor op de arbeidsmarkt. Pogingen van de werkgevers om de
nominale loonvoet te verlagen stuiten op groot verzet. Dit verklaart vol-
gens Phillips het bestaan van beperkte loonHexibiliteit in benedenwa.a.rtse
riehting.

Ret voorgaande maakt duidelijk dat de Phillipscurve, hoewel wij deze tot
de markttheorieen met betrekking tot de loonvorming rekenen, niet impli-
ceert dat machtsfactoren geen invloed op de loonontwikkeling zouden heb-
ben. Veeleer is het zo dat de machtsverhoudingen hierbij endogeen zijn, dat
wil zeggen dat zij veranderen gedurende de looncyclus.

Indien met een kromlijnig karakter van de Phillipscurve rekening wordt
gehouden, varieert de wa.a.rde van de parameter 13k gedurende de looney-
clus. De wa.a.rde van deze parameter is dan gedurende de opgaande fase
van de looncyclus hoger naarrnate de spanning op de arbeidsmarkt verder
oploopt en is tijdens de neergaande fase geringer naarmate de werkloosheid
een grotere omvang bereikt. Bijgevolg zal de opgaande fase van de looney-
clus korter en de neergaande fase laager duren. De relatief slechte werking
van de arbeidsmarkt in perioden met een grote omvang van de werkloosheid
impliceert immers dat economisch herstel slechts moeizaam op gang komt.
Omgekeerd zorgt de relatief grote flexibiliteit van de loonvorming in tijden
met spanning op de arbeidsmarkt ervoor dat deze spanning snel via een ver-
snelling in de loonstijging verdwijnt. Op lange termijn keert de economie ook
bij een kromlijnige Phillipscurve terug na.a.rhet oorspronkelijke evenwichtige
groeipad, op voorwa.a.rdedat de parameter 13k nooit gelijk aan nul wordt.

van de looncyclus vergroot, staat daar vaa.k een verlenging van de cyclusduur
tegenover. Oat is bij een verhoging van de wa.a.rdevan 13k evenwel niet het
geva.l. Wij hebben immers zojuist vastgesteld dat een hogere waarde van
deze parameter de stabiliteit van de looncyclus vergroot en de lengte ervan
verkort.
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2.5.3 Prod uktiviteitslonen
In de gehanteerde loonvergelijkingen is verondersteld dat de trendmatige
groei van de arbeidsproduktiviteit in de lonen wordt doorberekend. Er is
derhalve geen rekening gehouden met de mogelijke invloed van mutaties in
de groei van de arbeidsproduktiviteit op de loonvorming. Een doorbereke-
ning van wijzigingen in de groei van de arbeidsproduktiviteit in de lonen
vergroot de nadelige gevolgen die een positieve loonimpuls op korte termijn
op produktie en werkgelegenheid heeft. De door zo'n impuls geinduceerde
toeneming van de arbeidsproduktiviteit versterkt dan immers de bovenmati-
ge loonstijging. Een eenmaal ontstane onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt
wordt bij een doorberekening van mutaties in de groei van de arbeidsproduk-
tiviteit echter sneller weggewerkt dan bij het ontbreken daarvan, omdat de
via het mechanisme van Phillips uitgelokte loonmatiging in het eerste geval
wordt versterkt door de vertraging in de groei van de arbeidsproduktiviteit
waarmee deze loonmatiging gepaard gaat,

2.5.4 Alternatieve veronderstellingen ten aanzien
van de prijscompensatie

In de gebruikte loonvergelijkingen wordt van een volledige en onmiddellijke
prijscompensatie uitgegaan. Bij een onvolledige prijscompensatie is het ne-
gatieve effect van een positieve loonimpuls op de werkgelegenheid op korte
termijn vanzelfsprekend geringer, omdat de door zo'n impuls veroorzaakte
prijsstijging dan een drukkende invloed op de reele arbeidskosten heeft. Een
onvolledige prijscompensatie leidt tot een grotere stabiliteit van de looney-
clus, maar vergroot de Iengte daarvan. De in een recessie via het Phillips-
mechanisme veroorzaakte matiging van de nominale lonen resulteert bij een
onvolledige prijscompensatie namelijk in een geringere matiging van de reele
arbeidskosten dan bij een volledige prijscompensatie. De door een beper-
king van de nominale Ioonstijging veroorzaakte prijsdaling (dan weI vermin-
dering in de prijsstijging) heeft bij een onvolledige prijscompensatie immers
een opwaartse invloed op de reele arbeidskosten.t? Het herstelproces vergt
dientengevolge bij een onvolledige prijscompensatie meer tijd.

Het in onze modellen veronderstelde onmiddellijke karakter van de prijs-
compensatie betekent dat de door de loononderhandelaars verwachte inflatie
gelijk is aan de feitelijke prijsstijging. Een versnelling in de inflatie komt

40 Onze cijfervoorbeelden zijn gebaseerd op een uitgangssituatie waarin de
prijsstijging gelijk is aan nul. De loonmatiging in perioden met werkloosheid
Ieidt dan tot een daling van het prijspeil. Indien er op het referentiepad van
een trendmatige inflatie sprake is, gaat deze loonmatiging gepaard met een
vermindering van de prijsstijging.



De (numerieke) specificatie van de loonvergelijking 79

daarom meteen tot uitdrukking in de ontwikkeling van de nominale lonen.
Baseren de loononderhandelaars de verwa.chte inflatie op de in het (recente)
verleden gerealiseerde inflatie, dan beinvloedt de prijsstijging de loonvor-
ming met een vert raging. 41 Hetzelfde geldt bij een in de cao vastgelegde
prijscompensatie. Bij zo'n geinstitutionaliseerde prijscompensatie is in de
regel sprake van een vert raging tussen de aanpassing van de lonen en de
prijsstijging van een half jaar. Bij een vertraagde prijseompensatie resul-
teert een positieve loonimpuls op korte termijn in een geringere stijging van
de werkloosheid dan bij een onvertraagde prijseompensatie. Een eenmaal
ontstane werkloosheid wordt bij een vertraagde prijscompensatie eehter re-
latief langzaam weggewerkt, omdat de door de geinduceerde loonmatiging
veroorzaakte prijsdaling dan wel vermindering van de prijsstijging hierbij op
korte termijn ceteris paribus tot hogere reele arbeidskosten leidt.

In het model voor een kleine open eeonomie zijn wij uitgegaan van een
niet voor ruilvoetmutaties geschoonde prijscompensatie. Bij een dergelijke
prijscompensatie heeft de ruilvoetwinst waarmee een positieve loonimpuls
gepaard gaat - indien er op de wereldmarkt geen volledige mededinging
heerst - een drukkende invloed op de reele arbeidskosten en daarmee op
de daling van produktie en werkgelegenheid waartoe zo'n impuls op korte
termijn leidt. Een positieve loonimpuls veroorzaakt bij een voor ruilvoet-
mutaties geschoonde prijscompensatie op korte termijn dan ook een sterkere
stijging van de werkloosheid dan bij een niet-geschoonde prijseompensatie.
De looncyclus heeft bij een geschoonde prijseompensatie een minder gedempt
karakter, maar vergt wel minder tijd. De ruilvoetverliezen die tijdens de
opgaande fase van deze cyclus worden geboekt als gevolg van de loonmati-
ging waarvan dan sprake is, resulteren bij een geschoonde prijscompensatie
namelijk in een geringere reele loonstijging, zodat het herstelproces sneller
plaatsvindt.

2.5.5 De afwentelingsparameter
In de cijfervoorbeelden waarin van een omslagstelsel wordt uitgegaan is ver-
ondersteld dat mutaties in de lastendruk op het looninkomen in eerste in-
stantie voor de helft worden vertaald in hogere lonen. Deze cijfervoorbeelden
steunen immers op een waarde van 0,5 voor de afwentelingsparameter Ct·

Naarmate deze parameter een hogere waarde heeft genereert een positieve
loonimpuls bij een omslagstelsel op korte termijn een forsere stijging van de
werkloosheid. Een hogere waarde van de afwentelingsparameter vermindert

41 De betekenis van de wijze waarop prijsverwachtingen tot stand komen
heeft in de literatuur vooral sinds de jaren zeventig veel aandacht gekregen.
Zie voor een overzicht bijvoorbeeld: Sijben (1979).
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de stabiliteit van de looncyclus, maar verkort wel de lengte daarvan. Naar-
mate een groter deel van de daling van de lastendruk op het gezinsinkomen
die tijdens de opgaande fase van de looncyclus plaatsvindt in de loonont-
wikkeling tot uitdrukking komt, vindt tijdens deze fase immers een sterkere
matiging van de reele arbeidskosten plaats.

2.5.6 'Hysteresis'
Men spreekt van 'hysteresis' indien het huidige aantal werklozen mede af-
hangt van de ontwikkeling van de werkloosheid in het verleden.V Voor dit
verschijnsel treft men in de literatuur verschillende verklaringen aan. De
meest gangbare zijn de 'duration'-benadering en de 'insider-outsider'-theo-
rie.

Volgens de 'duration'-benadering daalt de potentiele produktiviteit van de
werklozen nadat zij het arbeidsproces hebben verlaten door het gemis aan
werkervaring en training. Indien werklozen gedurende langere tijd buiten
het arbeidsproces staan, is het mogelijk dat hun potentiele produktiviteit
beneden het loon belandt waartegen zij minimaal willen of mogen werken.
Gebeurt dat, dan neemt het eff'ectieve arbeidsaanbod af en oefenen de be-
trokken werklozen geen loondruk meer uit. Dit verschijnsel kan er tijdens de
neergaande fase van de looncyclus toe leiden dat een deel van de werklozen
blijvend buiten het arbeidsproces belandt. De werkloosheid keert dan pas
op lange termijn terug naar het evenwichtige niveau, op voorwaarde dat de
nieuwkomers op de arbeidsmarkt tot het eff'ectieve arbeidsaanbod toetreden.
Ondertussen kan dan echter een bepaalde groep werknemers blijvend buiten
het arbeidsproces terecht zijn gekomen (welke groep als een 'lost generation'
kan worden aangeduid).

De 'insider-outsider'-theorie maakt een onderscheid tussen de 'insiders' en
de 'outsiders' bij het proces van loonvorming.P De werknemersorganisaties
houden volgens deze theorie bij de loononderhandelingen alleen rekening met
de belangen van de mensen met een baan ('insiders'). Zij zijn dus niet bereid
om de lonen te matigen om de mensen zonder baan ('outsiders') aan werk te
helpen. Zij zijn slechts tot loonmatiging bereid als de kans op ontslag voor
de 'insiders' toeneemt. Treedt de vakbeweging in zo'n geval op als prijszetter
op de arbeidsmarkt, dan heeft het werkloosheidspercentage geen invloed op
de loonvorming, maar hangt de loonontwikkeling slechts af van de baanze-
kerheid van de 'insiders'. Deze baanzekerheid is een functie van de feitelijke
groeivoet van de werkgelegenheid. Naarmate de werkgelegenheid sterker
groeit, is de kans op ontslag voor individuele werknemers - bij een gegeven

42 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting: Graafiand (1990).
43 Zie voor deze theorie: Blanchard en Summers (1986).
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natuurlijk verloop binnen de ondernemingen - immers geringer. Omge-
keerd geldt dat de ka.ns op ontslag voor individuele werknemers - bij een
gegeven natuurlijk verloop - groter is na.a.rma.te de werkgelegenheid ster-
ker a.fka.lft. Deze benadering leidt tot een loonvergelijking wa.a.rin de (meer
dan norma.le) groeivoet van het reele loon (mede) a.fhangt van de (meer dan
norma.le) groeivoet van de werkgelegenheid. Het desbetreffende mechanisme
lijkt sterk op de zwakke werking van de arbeidsmarkt, maar dan zonder dat
de ontwikkeling van het arbeidsa.a.nbod invloed op de loonvorming heeft. Bij
de zwakke werking van de arbeidsmarkt staat de loonvorming immers onder
invloed van de mutatie in het werkloosheidspercentage. Een stijging van het
werkloosheidspercentage oefent dan loondruk uit, ook indien deze het gevolg
is van een (meer dan norma.le) groei van het arbeidsaanbod. Uitga.a.nde van
de bedoelde versie van de 'insider-outsider'-theorie zet een stijging van het
werkloosheidspercentage de loonvorming uitsluitend onder druk, indien deze
het gevolg is van een geringere (minder dan norma.le) groei van de werkge-
legenheid. Uitga.a.nde van deze theorie veroorza.a.kt een positieve loonimpuls
een blijvende verhoging van het werkloosheidspercentage. De door zo'n im-
puls veroorza.a.kte da.ling van de werkgelegenheid gaat weliswa.a.ra.a.nvankelijk
- evena.ls bij de sterke werking van de arbeidsmarkt - met een drukkende
invloed op de loonvorming gepaard, maar aan deze invloed komt reeds een
eind zodra de groeivoet van de werkgelegenheid weer even hoog is a.ls in de
uitgangssituatie. De dan nog besta.a.nde werkloosheid brengt in dit geva.l
geen loonmatiging met zich en heeft bijgevolg een blijvend karakter.



3 Monopolistisch vakbondsgedrag

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk veronderstelden wij dat de ontwikkeling van de rna-
cro-loonvoet mede door vraag- en aanbodfactoren wordt bepaald. Deze hy-
pothese kenmerkt de markttheorieen met betrekking tot de loonvorming.
Hiertegenover staan de zogenoemde machtstheorieen, wa.a.rin machtsfacto-
ren en instituties een centrale pleats innemen. Deze theorieen beschouwen
de loonvorming vooral als de uitkomst van de machtsverhoudingen tussen
vakbonden en werkgevers(organisaties) en de wijzigingen daarin. Uitgaande
van deze theorieen zijn op de arbeidsmarkt langdurige onevenwichtigheden
mogelijk. In dit hoofdstuk gaan wij ervan uit dat de factor arbeid op de ar-
beidsmarkt een monopoliepositie inneemt. Daarbij hanteren wij ten aanzien
van de mate van centralisatie van de loonvorming twee extreme veronder-
stellingen. Om te beginnen wordt het gedrag geanalyseerd van een landelijk
opererende monopolistische vakbond die in staat is om de loonontwikkeling
van alle werknemers te dicteren. Vervolgens gaan wij na of de conclusies
waartoe deze analyse leidt aanpassing behoeven indien verondersteld wordt
dat de lonen op ondernemingsniveau worden vastgesteld door op dat niveau
actieve monopolistische vakbonden.

De opzet van dit hoofdstuk is als voIgt. In de paragrafen 3.2 tot en met
3.4 analyseren wij de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag op basis
van de veronderstelling dat de loonvorming centraal plaatsvindt. Paragraaf
3.2 is gewijd aan de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag in het ge-
val van een gesloten economie zonder collectieve sector. De gevolgen van de
collectieve sector op (de consequenties van) monopolistisch vakbondsgedrag
komen aan de orde in paragraaf 3.3. In de volgende paragraaf wordt aan-
dacht besteed aan een kleine open volkshuishouding. Ten slotte gaan wij
in paragraaf 3.5 de consequenties van monopolistisch vakbondsgedrag na bij
decentrale vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

3.2 Een gesloten economie
zonder collectieve sector

3.2.1 Het model
In deze paragraaf gaan wij ervan uit van dat een monopolistische vakbond
op de arbeidsmarkt de dienst uitmaakt. Er wordt geen rekening gehouden
met het bestaan van meerdere vakbonden terwijl de ene vakbond bovendien
als een beslisser wordt beschouwd (holisme). De doelstellingsfunctie van de
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monopolistische vakbond bevat twee argumenten: de reele loonvoet en de
werkgelegenheid. Wij gaan ervan uit dat de vakbond op de hoogte is van
het verband dat op korte termijn tussen deze twee variabelen bestaat. Ten
aanzien van de twee doelvariabelen heeft de vakbond zodanige ambities dat
bij de best haalbare combinatie van de reele loonvoet en de werkgelegenheid
beide doelstellingen nog steeds worden onderschreden of hooguit worden
gerealiseerd. In dit geval komt het vakbondsgedrag neer op minimalisatie
van de volgende verliesfunctie, wa.a.rvoor wij gemakshalve een kwadratische
specificatie kiezen:

onder de voorwaarden: 0 s O:l s 1, w s w· en es r
Hierin stellen de symbolen w· en f· de streefwa.a.rden voor van achtereenvol-
gens de reele loonvoet en de werkgelegenheid.

Het rechterlid van bovenstaande relatie kan vanzelfsprekend ook in abso-
lute grootheden worden geformuleerd. De verliesfunctie ziet er dan als volgt
uit:

A W - w· 2 f - f· 2
V = (1 - O:l) [ A ] + O:l [-A-]

w·e f·e
De verliesfunctie is gebaseerd op de gedachte dat afwijkingen van de twee
doelstellingsvariabelen van de gewenste waarden de vakbond 'disutility' ople-
veren. De variabele V is een maatstaf voor deze 'disutility'. De parameter O:l

bepaalt de gewichten van de twee doelstellingen. Na.a.rmate deze parameter
een hogere wa.a.rde heeft is het gewicht van de werkgelegenheidsdoelstelling
groter en het gewicht van de doelstelling ten aanzien van het reele loon
kleiner. De vakbond kan de 'disutility' minimaliseren, omdat zij als prijs-
zetter op de arbeidsmarkt de nominale loonvoet kan dieteren. De nominale
loonvoet is met andere woorden de instrumentvariabele van de vakbond.

Aangezien wij als referentiesituatie een pad van evenwichtige groei han-
teren, zijn de doelstellingen van de vakbond ten aanzien van het reele loon
en de werkgelegenheid in die situatie gelijk aan de realisaties van deze twee
variabelen. Er geldt derhalve:

en:

Zoals wij in het vervolg zullen zien, wordt het evenwichtige groeipad verlaten,
zodra de vakbond de streefwa.a.rde ten aanzien van het reele loon sterker
verhoogt dan de evenwichtige reele loonstijging bedraagt.
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De hiervoor gegeven verliesfunctie is slechts geldig zolang de gerealiseerde
waarden met betrekking tot de twee doelvariabelen kleiner dan of gelijk
aan hun streefwaarden zijn. De vraag rijst welk gedrag de vakbond aan de
dag legt, indien zij in staat is een werkgelegenheid te realiseren die boven
de streefwaarde ligt en tegelijkertijd een reele loonvoet die eveneens boven
de streefwaarde ligt. Het ligt voor de hand dat de vakbond in dit geval
een werkgelegenheidspeil kiest dat overeenkomt met de door haar gekozen
doelstelling ter zake. In relatieve trendafwijkingen geldt dan:

i=l*

Dit gedrag impliceert dat de vakbond in het bedoelde geval de reele loonvoet
zo hoog mogelijk vaststelt, onder de voorwaarde dat de werkgelegenheids-
doelstelling niet wordt onderschreden.

De streefwaarde ten aanzien van de reele loonvoet stijgt, afgezien van
mogelijke exogene veranderingen, even snel als de trendmatige arbeidspro-
duktiviteit:

•• h·e+'.w = w

We gaan er derhalve van uit dat een meer of minder dan trendmatige groei
van de arbeidsproduktiviteit geen verandering in de ontwikkeling van de
streefwaarde ten aanzien van de reele loonvoet met zich brengt. Deze verge-
lijking betekent dat de relatieve trendafwijking van de streefwaarde voor de
reele loonvoet exogeen is:

w· = w·

Wij nemen aan dat de monopolistische vakbond, uitgaande van een situatie
van evenwichtige groei, vanaf een bepaald jaar (periode 1) voor de relatieve
trendafwijking van de reele loonvoet een positieve doelwaarde kiest.

De tweede doelstelling van de vakbond heeft betrekking op de werkge-
legenheid. Wij veronderstellen dat de vakbond naar behoud van volledige
werkgelegenheid streeft. In relatieve trendafwijkingen geldt derhalve:

l* =l-/I

Als de relatieve trendafwijking van de werkgelegenheid gelijk is aan die van
de streefwaarde daarvan, komt het werkloosheidspercentage overeen met het
evenwichtige uitgangsniveau van dit percentage.

De feitelijke waarden van de twee doelvariabelen worden bepaald door de
preferenties van de vakbond en het gebruikte model. De preferenties van de
vakbond komen tot uitdrukking in de verliesfunctie en wel met name in de
waarde van de parameter (Xl. Het gehanteerde model is gelijk aan het in
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paragraaf 2.2 gepresenteerde model voor een gesloten economie zonder over-
heid. I Thans is echter niet de sterke werking van de arbeidsmarkt actueel,
maar treedt de vakbond als prijszetter op deze markt op. Evenals in para-
graaf 2.2 gaan wij ten aanzien van de gooderenmarkt uit van een perfecte
prijsfiexibiliteit.

In het vorige hoofdstuk is de volgende vergelijking voor de werkgelegenheid
afgeleid:

i = e i_I + k_1 - e k-2 - Uk \ w
1-/\

Gebruik makend van het symbool 4» voor de korte-termijnwaarde van de
elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte van de reele arbeidskosten,
kunnen we schrijven:

Er zij aan herinnerd dat de reele arbeidskosten in het model voor de geslo-
ten economie gelijk zijn aan de reele loonvoet, De monopolistische vakbond
kiest een zodanige reele loonvoet dat de verliesfunctie wordt gemini mali-
seerd. Uitgaande van dit vakbondsgedrag kan een reele loonvormingsfunctie
worden afgeleid. Daartoe moot de eerste afgeleide van de verliesfunctie naar
de reele loonvoet worden bepaald, rekening houdend met de bovenstaande
werkgelegenheidsvergelijking en de gegeven relaties voor w* en i*. Differen-
tiatie levert op:

De verliesfunctie bereikt een extreme waarde, indien de eerste afgeleide nul
bedraagt. Een aldus gevonden extreme waarde heeft op een minimum be-
trekking, aangezien het teken van de tweede afgeleide van de verliesfunctie,
uitgaande van 4» > 0, voor elke toogelaten waarde van at positief is.2 Op
grond hiervan kan de volgende vergelijking voor de reele loonvoet worden
gevonden:

w = -4» ~ (i - i) + w*1- at -. -

Deze vergelijking geldt vanzelfsprekend - evenals de verliesfunctie - slechts
indien de vakbond niet in staat is gelijktijdig een werkgelegenheidsvolume te
realiseren dat hoven de streefwaarde ligt en een reele loonvoet die eveneens
boven de streefwaarde ligt.

I Het volledige model kan worden aangetroffen in bijlage 4.1.
2 De tweede afgeleide van de verliesfunctie is gelijk aan: 2 (1 - at) +2 at ~2.
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De gevonden vergelijking voor de relatieve trendafwijking van de reele loon-
voet kan als volgt worden berschreven:

Deze reele loonvormingsfunctie is niet bruikbaar als at = 1. In dit geval kiest
de vakbond immers steeds een zodanige reele loonvoet dat de arbeidsmarkt
in evenwicht is. Zij streeft dan met andere woorden een loonvorming na die
bij een perfecte werking van bet prijsmecbanisme op de arbeidsmarkt ook
tot stand zou komen.

Als de waarde van at tussen nul en een ligt, hangt de meer dan normale
reele loonstijging behalve van de meer dan normale verhoging van de streef-
waarde ten aanzien van de reele loonvoet af van de verandering in de situatie
op de arbeidsmarkt. Met betrekking tot de eerste term uit bet rechterlid van
de bovenstaande loonvergelijking kan namelijk de volgende uitdrukking wor-
den afgeleid:

~flJ - ~e == -1 1 (u - 1Ld-w
Als 0 < at < 1 wordt de reele loonstijging derhalve beinvloed door de
mutatie in het werkloosheidspercentage, betgeen betekent dat dan de zwakke
werking van de arbeidsmarkt actueel is.

Het effect van een verandering in de situatie op de arbeidsmarkt op de
loonvorming hangt af van de waarden van de parameters at en ~. 3 Met
bebulp van de zojuist gevonden reele loonvormingsfunctie en de gebanteerde
werkgelegenbeidsvergelijking kan worden afgeleid dat een extra verboging
van de door de vakbond nagestreefde reele loonvoet met 1% op korte termijn
uiteindelijk resulteert in een meer dan normale reele loonstijging van:

Een bogere waarde van zowel ~ als at leidt er derhalve toe dat een ge-
geven extra verhoging van de nagestreefde reele loonvoet tot een geringere
bovenmatige loonstijging leidt. De verklaring hiervoor is simpel. Een bogere
waarde van W betekent dat een bepaalde meer dan norm ale reele loonstij-
ging de werkgelegenheid sterker aantast en ontmoedigt daarrnee bet stellen
van extra looneisen, op voorwaarde dat de vakbond enig belang hecbt aan de

3 Deze parameters bepalen bet effect van ~f. - ~e. Het effect van een
verandering in de hoogte van het werkloosbeidspercentage bangt tevens af
van de waarde van de parameter w.
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werkgelegenheidsdoelstelling. Ret spreekt vanzelf dat de looneis van een mo-
nopolistische vakbond ook lager uitkomt naarmate deze vakbond een groter
gewicht toekent aan de werkgelegenheidsdoelstelling.

Ret model is stabiel, zolang de vakbond enig belang hecht aan de doel-
stelling ten aanzien van de werkgelegenheid. Indien at gelijk is aan nul,
resulteert echter instabiliteit. Schroeft de vakbond in een bepaald jaar de
streefwaarde ten aanzien van de reele loonvoet extra op, dan neemt in dit
geval zowel de produktie- als de werkgelegenheidsgroei blijvend af, omdat de
investeringsquote duurzaam op een lager niveau komt te liggen.

3.2.2 Een cijfervoorbeeld
Het cijfervoorbeeld van tabel 3.1 steunt op de hypothese dat de monopo-
listische vakbond in periode 1 een positieve streefwaarde kiest voor de re-
latieve trendafwijking van de reele loonvoet van 2% en is voorts gebaseerd
op: at = 0,7. Voor de overige modelparameters worden dezelfde waarden
gekozen als in subparagraaf 2.2.3. Deze parameterwaarden impliceren dat
geldt: 4> = 0,8.

Tabel 3.1: Monopolistisch vakbondsgedrag in een
gesloten economie zonder collectieve sector

1 5 trend

Produktie -0,48 -0,76 -1,07
Consumptie 0,16 -0,68 -1,07
Investeringen -2,41 -1,03 -1,07
Werkgelegenheid -0,64 -0,93 -1,07
Prijspeil 0,48 0,76 1,07
Reele Ioonvoet 0,80 0,26 0,00
Reele rentevoet 0,00 0,00 0,00
Kapitaalrendement -2,41 -0,77 0,00
Loonquote 0,64 0,09 0,00
Winst -2,41 -1,03 -1,07

In het eerste jaar brengt de vakbond een positieve loonimpuls tot stand, die
tot een stijging van de reele loonvoet en een daling van de werkgelegenheid
leidt. De positieve loonimpuls tast bovendien de investeringsactiviteit aan,
De geringere omvang van de investeringen resulteert in het tweede jaar in
een daling van de werkgelegenheid. De vakbeweging kiest er dan voor om
deze daling enigszins te beperken door een verlaging van de reele loonvoet
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toe te staan. In de jaren daarna herhalen zich in feite deze gebeurtenissen.
Ala uitvloeisel van de te geringe omvang van de investeringen wordt de werk-
gelegenheid langzaam maar zeker kleiner en vertoont de werkloosheid - bij
een gegeven arbeidsaanbod - een stijgende lijn. Als reactie hierop is de
vakbond bereid haar verlangens met betrekking tot de loonontwikkeling te
matigen. Uit de tabel kan worden afgelezen dat de reele loonvoet op mid-
dellange termijn (periode 5) reeds belangrijk is gedaald ten opzichte van de
korte termijn. De reele loonvoet is dan echter nog steeds hoger dan op het
referentiepad.

De loonvorming staat onder neerwaartse druk zolang het werkloosheids-
percentage verder toeneemt. Daarmee kan in beginsel worden voorkomen
dat dit percentage voortdurend blijft stijgen. Op lange termijn komt aan
de stijging van het werkloosheidspercentage inderdaad een eind. De investe-
ringsquote keert dan namelijk weer terug naar haar oorspronkelijke waarde.f
Aangezien ook de kapitaalcoefflcient op lange termijn ongewijzigd is ten op-
zichte van de uitgangssituatie, is de groeivoet van de produktie op den duur
even hoog als op het oorspronkelijke evenwichtige groeipad. Bij een gegeven
trendmatige groeivoet van de arbeidsproduktiviteit bereikt derhalve ook de
groeivoet van de werkgelegenheid na verloop van tijd weer de initiele waarde.

Op lange termijn ziet de vakbond de werkgelegenheid dalen zonder dat
daar een hogere reele loonvoet tegenover staat. De reele loonvoet keert dan
terug naar haar oorspronkelijke groeipad. Er is op lange termijn derhalve
van 'disutility' sprake, die niet zou zijn opgetreden als de vakbond het reele
loon op korte termijn niet extra had verhoogd. Dit is de consequentie van
het kortzichtige vakbondsgedrag. Als de vakbond ook rekening houdt met de
gevolgen van een bovenmatige loonontwikkeling op de wat langere termijn,
zullen haar looneisen geringer zijn. Of zij op korte termijn - gegeven de
negatieve gevolgen op termijn - toch nog een bovenmatige loonstijging zal
eisen, hangt af van haar tijdsvoorkeurvoet. Is deze erg hoog (legt de toe-
komstige ontwikkeling met andere woorden weinig gewicht in de schaal), dan
stelt de vakbond op korte termijn mogelijk nog steeds bovenmatige loonei-
sen. Hecht zij veel waarde aan de toekomstige gang van zaken, dan zal zij
dit niet doen. In een situatie met werkloosheid is het dan zelfs denkbaar
dat de vakbond op korte termijn de lonen matigt om daarvan op termijn de
vruchten te kunnen plukken. Ineen situatie waarin al volledige werkgelegen-
heid heerst (zoals de uitgangssituatie van ons model) behoort een dergelijke
strategie echter niet tot de mogelijkheden.

• Dit blijkt uit het feit dat de relatieve trendafwijking van de investeringen
op lange termijn gelijk is aan die van de produktie.
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3.3 Een gesloten economie
met collectieve sector

3.3.1 Monopolistisch vakbondsgedrag
bij een gegeven lastendruk op het looninkomen

In deze paragraaf staat het gedrag van een monopolistische vakbond in een
gesloten economie met collectieve sector centraal. De analyse is gebaseerd
op het in paragraaf 2.3 gepresenteerde model, zij het uiteraard dat wij thans
geen gebruik maken van de daar gepostuleerde loonvergelijking. De doel-
stellingsfunctie van de monopolistische vakbond bevat nu als argument en de
reele beschikbare loonvoet en de werkgelegenheid. De verliesfunctie ziet er
derhalve als volgt uit:

onder de voorwaarden: 0 s (}:t s 1, W6 s wb en es r
Hierin representeert wb de streefwaarde ten aanzien van de reele beschikbare
loonvoet.

Het is mogelijk dat het gewicht van de werkgelegenheidsdoelstelling in de
verliesfunctie mede wordt bepaald door de kwaliteit van de sociale-zeker-
heidsregelingen. Dit gewicht is wellicht kleiner naarmate de door de extra
looneisen uit het arbeidsproces gestoten personen een geringere inkomenste-
ruggang ondervinden. Een verlaging van de relatieve uitkeringshoogte kan
derhalve resulteren in een stijging van de waarde van (}:t. Dat wij deze
parameter constant hebben verondersteld is evenwel niet bezwaarlijk, daar
wij - evenals in het vorige hoofdstuk - ervan uitgaan dat de uitkeringen
aangepast worden overeenkomstig de loonontwikkeling.

De koopkrachtdoelstelling van de vakbond stijgt, afgezien van exogene
veranderingen, weer even snel als de trendmatige arbeidsproduktiviteit:

.* h·e+.*W6 = !!4

In termen van relatieve trendafwijkingen geldt dan:

De vakbond streeft bovendien wederom volledige werkgelegenheid na:

In deze subparagraaf gaan wij ten aanzien van het budgettaire overheidsbe-
leid uit van een exogene druk van de belastingen en premies op het loon- en
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uitkeringsinkomen. Op grond hiervan kunnen we voor de reele beschikbare
loonvoet schrijven:

1
Wb =w- --Tl

1- Tl

De verliesfunctie kan op grond van het voorgaande als volgt worden her-
schreven:

De feitelijke waarden van de twee doelvariabelen worden bepaald door de
preferenties van de vakbond en het gebruikte model. Dit model is, op de
loonvormingsfunctie na, gelijk aan het in paragraaf 2.3 gepresenteerde model
voor een gesloten volkshuishouding met collectieve sector.P

De werkgelegenheid is in het gehanteerde model gelijk aan de som van de
werkgelegenheid in de marktsector en die in de collectieve sector:

_ 1 Vg
f = -1--fm + -1--£g+ Vg + Vg

De vergelijking voor de werkgelegenheid in de marktsector luidt bij de door
ons gehanteerde veronderstellingen als volgt:

Ervan uitgaande dat de werkgelegenheidscreatie in de collectieve sector is
afgestemd op die in de marktsector (fg = fm), ziet de vergelijking voor de
totale werkgelegenheid er hetzelfde uit:

De loonvormingsfunctie kan worden bepaald door de eerste afgeleide van de
verliesfunctie te bepalen, rekening houdend met de bovenstaande relatie voor
de werkgelegenheid. Differentiatie levert op:

oV = 2(1- al)(w - _l_L -!!lZ) - 2al(f - £..) ~ow 1-Tl

De verliesfunctie bereikt een extreme waarde, indien de eerste afgeleide nul
bedraagt. Een aldus gevonden extreme waarde heeft op een minimum be-
trekking, aangezien het teken van de tweede afgeleide van de verliesfunctie,

5 Het volledige model is opgenomen in bijlage 4.2.
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uitgaande van ~ > 0, voor elke toegelaten waarde van at positief is.6 Op
grond hiervan lean de volgende vergelijking voor de reele loonvoet worden
gevonden:

W=-~-lat (~-l)+_l_L+~
- at 1- Tt

Deze vergelijking geldt vanzelfsprekend - evenals de verliesfunctie - slechts
zolang de vakhond niet in staat is gelijktijdig een werkgelegenheidsvolume te
realiseren dat hoven de streefwaarde ligt en een reele beschikbare loonvoet
die eveneens hoven de streefwaarde ligt.

De bovenstaande vergelijking voor de reele loonvoet lean als volgt worden
herschreven:

.6.w= -~ ~ (.6.f, - .6.i)+ -l-.6.L +.6.~
1- at 1- Tt

Deze loonvergelijking is niet bruikbaar als at gelijk is aan een. In dit geval
streeft de vakbond een loonvorming na die bij een perfecte werking van de
arbeidsmarkt ook tot stand zou komen.

Als de waarde van at tussen nul en een ligt, wordt de loonvorming bein-
vloed door de verandering in de situatie op de arbeidsmarkt. De coefficient
met betrekking tot de zwakke werking van de arbeidsmarkt is gelijk aan die
uit de vorige paragraaf. De loonvergelijking laat zien dat een verhoging van
de lastendruk op het gezinsinkomen in eerste instantie volledig voor rekening
van de werkgevers komt. Het maakt daarbij geen verschil of zo'n verhoging
tot stand komt door een aanpassing van de sociale-werkgeverslasten, de door
de werknemers te betalen directe belastingen en sociale premies dan wei de
indirecte belastingen. De monopolistische vakhond wenst immers in alle ge-
vallen te voorkomen dat een verhoging van de lastendruk op het looninkomen
tot een dating van de koopkracht van de werknemers leidt. Aangezien de ex-
tra loonstijging tot een toeneming van het werkloosheidspercentage leidt, zal
een verhoging van de lastendruk op het gezinsinkomen toch tot een gerin-
gere koopkracht van de werknemers leiden, indien de vakbond enig gewicht
toekent aan de werkgelegenheidsdoelstelling.

Een extra verhoging van de nagestreefde reele beschikbare loonvoet re-
sulteert in eerste instantie in een procentueel even grote meer dan norma-
le reele loonstijging. In tweede instantie put de extra reele loonstijging
echter geringer uit als gevolg van de veroorzaakte toeneming van het werk-
loosheidspercentage. Met behulp van de werkgelegenheidsvergelijking en de

6 De tweede afgeleide van de verliesfunctie is gelijk aan: 2 (1 - at) +2 at ~2.
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loonvonningsfunctie lean worden afgeleid dat een extra verhoging van de na-
gestreefde reele beschikbare loonvoet met 1% op korte termijn uiteindelijk
leidt tot een extra reele loonstijging van:

De bovenmatige loonstijging is derhalve geringer naarmate de waarden van
q» en ai hoger zijn.

Als ai = ° heeft een verandering in de situatie op de arbeidsmarkt geen
enkele invloed op de loonvorming. In dit geval komt een verhoging van de
lastendruk op het gezinsinkomen volledig tot uitdrukking in de ontwikkeling
van de loonkosten en resulteert een extra verhoging van de streefwaarde ten
aanzien van de reele beschikbare loonvoet in een procentueel even grote meer
dan normale reele loonstijging.

Ret cijfervoorbeeld van tabel 3.2 illustreert de werking van het model. Hierin
wordt ervan uitgegaan dat de monopolistische vakbond in periode 1 voor de
relatieve trendafwijking van de reele beschikbare loonvoet een streefwaarde
kiest van 2%. Ret cijfervoorbeeld is voorts gebaseerd op: ai = 0,7. Voor
de overige model parameters kiezen wij dezelfde waarden als in paragraaf 2.3
(zodat de parameter q» gelijk is aan 0,8).

In het eerste jaar brengt de vakbond een bovenmatige loonstijging tot
stand, die tot een verhoging van de reele beschikbare loonvoet en een da-
ling van de werkgelegenheid leidt. De bovenmatige loonstijging resulteert
bovendien in een vermindering van de investeringsactiviteit. De meer dan
normale reele loonontwikkeling en de daardoor veroorzaakte aanwas van de
werkloosheid leiden tot een hogere druk van de netto-inkomensuitgaven van
de collectieve sector. Hiertegenover staat slechts een beperkte stijging van
de lastendruk op de marktsector, zodat het primaire financieringstekort van
de collectieve sector oploopt. De hogere lastendruk op de marktsector is het
gevolg van de stijging van de loonquote. In het cijfervoorbeeld is immers ver-
ondersteld dat het looninkomen op het referentiepad zwaarder wordt belast
dan het winstinkomen.

De overheid ziet af van een verhoging van de lastendruk op het loon-
en uitkeringsinkomen. Voor de loon trekkers en de uitkeringsgerechtigden is
dat uiteraard voordelig, omdat de stijging van de reele lonen en uitkeringen
daarmee in een even grote procentuele stijging van de koopkracht resulteert.
Hiertegenover staat evenwel dat de geinduceerde vermindering van de inves-
teringen extra groot is, omdat het gestegen primaire financieringstekort een
verhoging van de reele rente na belasting met zich brengt.
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Tabel 3.2: Monopolistisch vakbondsgedrag in een gesloten
economic bij een gegeven lastendruk op het gezinsinkomen

1 5 trend

Produktie marktsector

Particuliere consumptie

Particuliere investeringen

Werkgelegenheid marktsector

Aantal uitkeringsgerechtigden

Prijspeil

Reele loonvoet

Lastendruk gezinsinkomen t

Reele beschikbare loonvoet

Reele rentevoet na belasting

Beschikbaar kapitaalrendement

Loonquote

Winst

Primair financieringstekort t

-0,48 -1,24 -6,53

0,70 -0,44 -5,38

-9,36 -7,24 -15,19

-0,64 -1,21 -3,65

0,80 1,51 4,56

7,43 7,90 20,96

0,80 -0,26 -4,81

0,00 0,00 0,00

0,80 -0,26 -4,81

6,95 6,66 14,43

-2,41 0,77 14,43

0,64 -0,22 -1,92

-2,41 -0,59 -0,76

0,60 0,70 1,73

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

In de jaren volgend op de bovenmatige loonstijging staat de groei van de
werkgelegenheid als uitvloeisel van de afgenomen investeringen onder neer-
waartse druk. De vakbond beperkt de daling van de werkgelegenheid enigs-
zins door een verlaging van de koopkracht van de werknemers toe te staan.
De reele beschikbare loonvoet komt aldus reeds op middellange termijn lager
uit dan op het referentiepad. De loonvorming staat onder neerwaartse druk
zolang het werkloosheidspercentage verder oploopt. Zodoende wordt voor-
komen dat dit percentage steeds verder toeneemt. De investeringsquote is
op lange termijn weliswaar verminderd ten opzichte van de uitgangssituatie,
maar hiertegenover staat een daling van de reele arbeidskosten. De lagere
reele arbeidskosten induceren een zodanige daling van de kapitaalcoefflcient
dat het verhoudingsgetal tussen de investeringsquote en de kapitaalcoefflcient
op lange termijn gelijk is aan de oorspronkelijke waarde. Dientengevolge is
de groeivoet van de produktie op den duur weer even hoog als op het referen-
tiepad. Bij een gegeven trendmatige groeivoet van de arbeidsproduktiviteit
bereikt derhalve ook de groeivoet van de werkgelegenheid na verloop van
tijd weer de evenwichtige waarde.
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De trendmatige resultaten zijn zodanig dat de vakbond met betrekking
tot beide doelstellingsvariabelen een verslechtering realiseert ten opzichte
van de uitgangssituatie. Dit is het gevolg van het kortzichtige vakbonds-
gedrag. De reele loonvoet keert nu op lange termijn - anders dan in een
gesloten economie zonder collectieve sector - niet terug naar het oorspron-
kelijke evenwichtige groeipad, maar belandt blijvend op een lager niveau. Het
gestegen primaire financieringstekort van de collectieve sector resulteert na-
melijk in een hogere reele rente na belasting en heeft daarmee een drukkende
invloed op de investeringsquote. Een blijvende aantasting van produktie- en
werkgelegenheidsgroei kan slechts worden voorkomen door een trendmatige
verlaging van de loonquote. Een lagere loonquote beperkt namelijk enerzijds
de daling van de investeringsquote en leidt anderzijds tot een vermindering
van de kapitaalcoefficient.

De resulterende stijging van het primaire financieringstekort vergroot de
kans op een instabiele ontwikkeling belangrijk ten opzichte van een volks-
huishouding zonder collectieve sector. In het gehanteerde model leidt mo-
nopolistisch vakbondsgedrag bij de gekozen parameterwaarden slechts tot
een stabiele ontwikkeling van de economische variabelen bij arwaarden die
groter zijn dan omstreeks 0,62. Bedraagt al circa 0,62, dan resulteert mono-
polistisch vakbondsgedrag in een trendmatige vermindering van de groeivoet
van produktie en werkgelegenheid. Bij geringere al-waarden is er sprake van
een nog grotere mate van instabiliteit. In dat gevalleidt het optreden van een
monopolistische vakbond tot een in de loop van de tijd steeds groter wordend
negatief jaareffect ten aanzien van produktie en werkgelegenheid. De loon-
politiek van de vakbond en het veronderstelde budgettaire overheidsbeleid
leiden er dan toe dat de investeringsquote voortdurend verder afneemt. De
meest instabiele ontwikkeling wordt uiteraard bereikt als de vakbond geen
enkel belang hecht aan de werkgelegenheidsdoelstelling.

Bij de gehanteerde klassieke spaarhypothese resulteert alleen de stijging
van het primaire financieringstekort in een hogere reele rente. De hogere
rentelasten, waarmee de grot ere staatsschuld na verloop tijd gepaard gaat,
hebben - uitgaande van deze hypothese - geen opwaarts effect op de reele
rente. Als de hogere rente-inkomens van de houders van de staatsschuld tot
een toeneming van hun consumptie leiden, neemt de reele rente nog sterker
toe dan in onze cijfervoorbeelden het geval is. De investeringen worden dan
nog meer weggedrukt, zodat produktie en werkgelegenheid nog meer schade
oplopen.

3.3.2 De invloed van een omslagstelsel
In deze subparagraaf worden de gevolgen besproken van monopolistisch vak-
bondsgedrag bij een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inko-
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mensuitgaven van de collectieve sector. Wij zullen daarbij veronderstellen
dat het koppelingsmechanisme met betrekking tot de sociale uitkeringen
blijft gehandhaafd en dat zich geen autonome wijzigingen voordoen in het
arbeidsaanbod en het totaal aantal inkomenstrekkers. Er geldt derhalve:
W

U = w, en: £.. = £.t = o. Tevens wordt aangenomen dat de werkgelegenheid
in de collectieve sector zich ontwikkelt overeenkomstig de werkgelegenheid
in de marktsector: .eg = .em. Hiervan uitgaande lean de volgende vergelijking
worden gevonden:

_l_Tl = _ Tlv(l + Vg+ Vu) .em
1-Tl Vg+VVu

In het linkerlid van deze relatie staat de mutatie in de lastendruk op loon-
inkomen en uitkeringen in procenten van bet bescbikbere loon- en uitke-
ringsinkomen. Indien voor de samengestelde parameter in het rechterlid het
symbool ~ wordt geintroduceerd, kunnen we schrijven:

Deze vergelijking laat zien dat er bij een omslagstelsel voor de financie-
ring van de netto-inkomensuitgaven een negatief verband bestaat tussen de
lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen en de werkgelegenheid in de
marktsector, Een bovenmatige reele loonstijging veroorzaakt een verhoging
van de lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen, omdat zo'n loonstijging
de werkgelegenheid in de marktsector vermindert. Dit blijkt indien we de
gehanteerde vergelijking voor de werkgelegenheid in de marktsector invullen
in het rechterlid van bovenstaande relatie:

Voor de reele beschikbare loonvoet lean nu worden geschreven:

1
Wb == W - -- Tl = (1 - ~ ~)w + ~(e .em_1 + k-l - e k_2)

1- Tl

Deze relatie laat zien dat het effect van een bovenmatige loonstijging op de
koopkracht van de werknemers wordt beperkt door de geinduceerde verho-
ging van de lastendruk op het gezinsinkomen. Ret effect van een meer dan
normale reele loonstijging op het reele beschikbare loon is op korte termijn
positief op voorwaarde dat: ~~ < 1. Wij gaan ervan uit dat aan deze con-
ditie is voldaan. Zowel de casus waarin ~ ~ > 1 als die waarin 6 ~ = 1 blijft
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derhalve buiten beschouwing. Indien 6 ~ > 1 veroorzaakt een extra reele
loonstijging zo'n sterke verhoging van de Iastendruk op het loon- en uitke-
ringsinkomen dat de koopkra.cht van de werknemers als gevolg van die extra
loonstijging zelfs op korte termijn niet toeneemt, maar daalt. Een monopo-
listische vakbond ka.n in dat geval de koopkracht van haar leden vergroten
door de brutolonen te matigen. Indien 6 ~ = 1 heeft een meer dan norma.le
reele loonstijging op korte termijn geen verandering in de reele beschikba.re
loonvoet tot gevolg.

De vraag rijst in hoeverre het positieve effect van een bovenma.tige loon-
stijging op de lastendruk op het gezinsinkomen het gedrag van een mono-
polistische vakbond zal veranderen ten opzichte van de situatie waarin van
een constante lastendruk sprake is. Het antwoord op deze vraag ka.n worden
gevonden door met behulp van de verliesfunctie van de vakbond de reele
loonvormingsfunctie af te leiden, die resulteert indien wordt a.a.ngenomen
dat de vakbond op de hoogte is van het verb and tussen de hoogte van de
lastendruk op het gezinsinkomen en de werkgelegenheid in de marktsector.
De eerste afgeleide van de verliesfunctie naar de reele loonvoet ziet er dan
als voIgt uit:

oV =2(1-at)(w- _1-Tt-~)(1-6~)-2at(i-£..)~ow 1- Tt

De verliesfunctie bereikt een extreme waarde, indien de eerste afgeleide gelijk
is aan nul. Een op deze wijze gevonden extreme waarde heeft op een mi-
nimum betrekking, a.a.ngezien het teken van de tweede afgeleide, uitga.a.nde
van ~ > 0 en 6 ~ < 1, voor alle toegelaten waarden van al positief is.7 Op
grond hiervan kan de volgende vergelijking voor de relatieve trendafwijking
van de reele loonvoet worden afgeleid:

~ all.
w = - 1 6~ -1- ({. - £) + -1- Tt + !!4- - at - Tl

Deze relatie geldt weer slechts zolang de vakbond niet in staat is gelijktijdig
ten a.a.nzienvan beide doelstellingsvariabelen waarden te realiseren die boven
de gekozen streefwa.a.rden liggen. De gevonden vergelijking ka.n als voIgt
worden herschreven:

~ at 1 •
~w = - 6~ --(~£.. - ~l)+ -1-~Tl +~!!4

1- 1- at - Tt

7 De tweede afgeleide van de verliesfunctie is gelijk aan:
2 (1 - at)(1 - 6 ~)2 + 2 at ~2.
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Deze reele loonvergelijking is wederom niet bruikbaar als al = 1, omdat de
vakbond dan een reele loonontwikkeling nastreeft die bij een perfecte werking
van de arbeidsmarkt ook tot stand zou komen.

Als de waarde van al tussen nul en cen ligt, hangt het effect dat een
bepaalde extra verhoging van de nagestreefde reele beschikbare loonvoet
uiteindelijk op de reele loonstijging heeft mede af van de verslechtering in de
arbeidsmarktsituatie en de verhoging van de lastendruk op het gezinsinko-
men, die de in eerste instantie optredende meer dan normale reele loonstij-
ging veroorzaakt. Met behulp van de bovenstaande loonvormingsfunctie, de
werkgelegenheidsrelatie en de hiervoor afgeleide vergelijking voor de lasten-
druk op het gezinsinkomen kan worden gevonden dat een extra verhoging
van de nagestreefde reele beschikbare loonvoet met 1% op korte termijn
uiteindelijk resulteert in een extra reele loonstijging van:

In de vorige subparagraaf bleek dat eenzelfde impuls bij een constante las-
tendruk op het gezinsinkomen op korte termijn leidt tot een extra reele
loonstijging van:

[1+412~rl%
1 - al

Een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitgaven van de
collectieve sector heeft bij een gegeven extra verhoging van de nagestreefde
reele beschikbare loonvoet twee tegengestelde invloeden op het uiteindelijke
effect op de reele loonstijging. Een omslagstelsel vermindert enerzijds het
effect van een extra reele loonstijging op de koopkracht van de werknemers,
omdat zo'n loonstijging een verhoging van de lastendruk op het gezinsinko-
men met zich brengt. Om een bepaalde toeneming van de reele beschikbare
loonvoet te bereiken moet de vakbond dus een hogere reele looneis stellen
dan bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen het geval is. Om deze
reden heeft een omslagstelsel een opwaartse invloed op de reele loonstijging.
Een bepaalde verhoging van de reele beschikbare loonvoet gaat bij een om-
slagstelsel anderzijds gepaard met een grotere stijging van de reele loonvoet
en kost daarmee meer werkgelegenheid. Om deze reden heeft een omslag-
stelsel een neerwaartse invloed op de reele loonstijging. Deze neerwaartse
invloed weegt zwaarder naarmate de vakbond meer gewicht toekent aan de
werkgelegenheidsdoelstelling (dus naarmate al een hogere waarde heeft).
Een en ander leidt ertoe dat een omslagstelsel voor hoge waarden van at
op korte termijn per saldo tot een geringere reele loonstijging leidt. Voor
lage waarden van al daarentegen geldt het omgekeerde. Tevens geldt dat
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een extra verhoging van de doelstelling ten aanzien van de reele beschikbare
loonvoet bij beide vormen van budgettair overheidsbeleid in een geringere
meer dan normale reele loonstijging resulteert naarmate de waarde van at
hoger is.

Nagegaan kan worden dat een omslagstelsel, uitgaande van de door ons
gekozen parameterwaarden, een neerwaartse invloed op de looneisen van een
monopolistische vakbond heeft indien at circa 0,34 of meer bedraagt, maar
kleiner is dan een.

In de vorige subparagraaf is vastgesteld dat de oplossing van het gehan-
teerde model - uitgaande van een gegeven lastendruk op het gezinsinkomen
en de door ons gekozen parameterwaarden - instabiel is indien at kleiner
is dan circa 0,62. Afgeleid kan worden dat de kritische arwaarde (dat is
de waarde vanaf welke de modeloplossing stabiel is) thans gelijk is aan om-
streeks 0,36. Hieruit blijkt dat een omslagstelsel een stabiliserende invloed
heeft op de dynamische gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag. Dit is
het gevolg van het feit dat de reele rentevoet bij een omslagstelsel minder om-
hoog gaat dankzij de geringere stijging van het primaire financieringstekort
van de collectieve sector. De investeringen ontwikkelen zich bij een omslag-
stelsel dientengevolge minder ongunstig dan bij een constante lastendruk op
het gezinsinkomen. Dit laatste is althans het geval, indien de vakbond niet
een bijzonder groot gewicht toekent aan de koopkrachtdoelstelling. Doet ze
het laatste (is de waarde van at derhalve erg laag), dan nemen de invest erin-
gen het sterkst af bij een omslagstelsel. De invloed van de verhoging van de
lastendruk op de loonontwikkeling is in dit geval namelijk zo groot dat het
effect van de forsere daling van de beschikbare reele winst een grotere invloed
op de investeringen heeft dan de minder sterke stijging van de reele rente
na belasting. Als de vakbond zo'n groot gewicht aan de koopkrachtdoel-
stelling toekent, neemt de werkloosheid bij een omslagstelsel ook op lange
termijn meer toe dan bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen. In
alle andere gevallen daarentegen heeft een omslagstelsel op lange termijn een
gunstig effect op de omvang van de werkloosheid.

Het cijfervoorbeeld van tabel 3.3 steunt op een streefwaarde ten aanzien van
de relatieve trendafwijking van de reele beschikbare loonvoet van 2% (vanaf
periode 1) en een at-waarde van 0,7 en kan zodoende worden vergeleken met
het cijfervoorbeeld van tabel 3.2.

In het eerste jaar realiseert de monopolistische vakbond een bovenmatige
loonstijging. De hierdoor veroorzaakte aanwas van de werkloosheid leidt tot
een hogere lastendruk op het gezinsinkomen. De reele beschikbare loonvoet
neemt daarom veel minder toe dan het primair verdiende reele loon. Bij de



100 Monopolistisch vakbondsgedrag

TabeI3.3: Monopolistisch vakbondsgedrag in een
gesloten economie bij een omslagstelsel

-0,24 -0,34 -0,41

0,08 -0,31 -0,41

-2,68 -0,51 -0,41

-0,33 -0,39 -0,41

0,41 0,49 0,51

1,71 0,44 0,41

0,41 0,08 0,00

0,14 0,17 0,17

0,13 -0,25 -0,34

1,46 0,10 0,00
-1,22 -0,23 0,00

0,33 0,02 0,00

-1,22 -0,41 -0,41
0,10 0,01 0,00

1 5 trend

Produktie marktsector

Particuliere consumptie

Particuliere investeringen

Werkgelegenheid marktsector

Aantal uitkeringsgerechtigden

Prijspeil
Reele loonvoet

Lastendruk gezinsinkomen t

Reele beschikbare loonvoet

Reele rentevoet nil. belasting

Bescbikbaar kapitaalrendement
Loonquote

Bescbikbare winst

Primair financieringstekort t

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

hier gekozen O"t-waarde heeft een omslagstelsel op korte termijn een mati-
gende invloed op de looneisen van de vakbond ten opzichte van de casus met
een constante lastendruk op het gezinsinkomen.

De investeringen nemen thans veel minder af dan bij een ongewijzigde las-
tendruk op het loon- en uitkeringsinkomen. Dit is het gevolg van enerzijds de
veel geringere toeneming van de reele rente na belasting, die te danken is aan
de geringere verhoging van het primaire financieringstekort, en anderzijds de
geringere stijging van de reele loonvoet. Bijgevolg neemt de werkgelegenheid
op lange termijn veel minder af dan bij het alternatieve budgettaire over-
heidsbeleid. Ook de koopkracht van de werknemers komt nu op lange termijn
hoger uit dan bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen. Ten aan-
zien van beide doelstellingsvariabelen boekt de vakbond bij een omslagstelsel
op lange termijn derhalve minder ongunstige resultaten. Ook bij een om-
slagstelsel resulteert op lange termijn echter zowel een lagere koopkracht van
de werknemers als een geringere werkgelegenheid dan indien de vakbond op
korte termijn geen bovenmatige loonstijging had afgedwongen.
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3.4 Een kleine open economie
Het belangrijkste verschil tussen de open en de gesloten economie dat van
be lang is voor de analyse van monopolistische vakbondsgedrag, is het feit
dat in een open economie ruilvoetmutaties mogelijk zijn. Een bovenmatige
reele loonstijging gaat in een open volkshuishouding met een ruilvoetwinst
gepaard, tenzij er op de wereldmarkt van volledige mededinging sprake is.
In het laatste geval geldt immers:

pz = pI + p
- -w

Evenals in hoofdstuk 2 gaan wij ervan uit dat de prijselasticiteiten van uit-
voer en invoer eindige waarden hebben, zodat een bovenmatige reele loon-
stijging vergezeld gaat van een ruilvoetwinst. Treedt een dergelijke winst op,
dan is de stijging van de reele arbeidskosten geringer dan de reele loonstij-
ging. In subparagraaf 2.4.1 hebben we immers gezien dat geldt:

Een en ander betekent dat een bovenmatige reele loonstijging in een open
economie tot een geringere aantasting van de werkgelegenheid leidt dan in
een gesloten volkshuishouding. Omgekeerd gaat een matiging van de reele
loonontwikkeling in een open economie gepaard met een geringere stijging
van de werkgelegenheid.

De in de vorige paragraaf afgeleide reele loonvormingsfuncties zijn ook op
een kleine open economie van toepassing, zij het dat de coefficient ~ (dat is de
korte-termijnwaarde van de elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte
van de reele arbeidskosten) thans moet worden vervangen door de parameter
~', die de korte-termijnwaarde van de elasticiteit van de werkgelegenheid
ten opzichte van de reele loonvoet voorstelt.f Voor deze elasticiteit kan de
volgende uitdrukking worden afgeleid:

, ( 8z )~ =~ I-p-8wz

De waarde van ~' is derhalve geringer naarmate een meer dan normale reele
loonstijging een grotere ruilvoetwinst (in procenten van het inkomen van de
marktsector) veroorzaakt.

8 Deze loonvergelijkingen hebben in een open economie betrekking op de ont-
wikkeling van de reele loonvoet, die - voor zover er sprake is van ruilvoetver-
anderingen - niet gelijk is aan de ontwikkeling van de reele arbeidskosten.
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Wij gaan ervan uit dat een extra reele loonstijging op korte termijn tot
een daling van de werkgelegenheid leidt. Er wordt derhalve geen rekening
gehouden met de mogelijkheid dat een dergelijke loonstijging een zodanige
ruilvoetwinst veroorzaakt dat de reele arbeidskosten per saldo dalen of gelijk
blijven. Dit impliceert dat geldt:

az 1--<-awz Il

De ruilvoetwinst (in procenten van het inkomen van de marktsector) waar-
mee een gegeven meer dan normale reele loonstijging gepaard gaat hangt
- uitgaande van ons model - af van het veronderstelde budgettaire over-
heidsbeleid en de waarden van verschillende modelparameters.9 Wij geven
voor deze ruilvoetwinst geen algemene uitdrukking, omdat deze tamelijk
complex is. WeI zij erop gewezen dat de bedoelde ruilvoetwinst onder ande-
re afhangt van de som van de prijselasticititeiten van uitvoer en invoer. Hoe
hoger deze som is, hoe geringer de ruilvoetwinst is waarrnee een gegeven meer
dan normale reele loonstijging gepaard gaat. Redressering van het door zo'n
loonstijging aanvankelijk veroorzaakte vraagoverschot op de goederenmarkt
vergt immers een geringere prijsstijging van de afzet naarmate de prijsgevoe-
ligheid van uitvoer en invoer groter is. Vermeld zij tevens dat de bedoelde
ruilvoetwinst bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen groter is
dan bij een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitga-
yen, omdat een bovenmatige reele loonstijging bij een constante lastendruk
op het gezinsinkomen in eerste instantie in een groter vraagoverschot op de
goederenmarkt resulteert dan bij een omslagstelsel.

Ten aanzien van de coefficient met betrekking tot de zwakke werking van
de arbeidsmarkt kunnen wederom drie casusposities worden onderscheiden.

Over het grensgeval waarin al = 1 kunnen we weer kort zijn. De vakbond
kiest in dit geval steeds die reele loonvoet die tot volledige werkgelegenheid
leidt.

Ais de waarde van al tussen nul en cen ligt, heeft zowel de koopkracht-
als de werkgelegenheidsdoelstelling invloed op het vakbondsgedrag. Even-
als in een gesloten economie geldt in een open volkshuishouding dat een
omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitgaven voor hoge
waarden van al op korte termijn een matigend effect op de reele looneisen
van een monopolistische vakbond heeft, terwijl voor lage waarden van deze
parameter juist een gegeven lastendruk op korte termijn zo'n effect heeft.

9 Ret volledige model is opgenomen in bijlage 4.3.
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Indien at gelijk is aan nul, kiest de vakbond de reele loonvoet elk jaar
zodanig dat zij haar doelstelling ten aanzien van de reeel beschikbare loon-
voet realiseert , Dit betekent dat de prijsstijging van de afzet volledig in de
nominale lonen wordt doorberekend, dat eventuele mutaties in de lasten-
druk op het looninkomen volledig in de ontwikkeling van de loonkosten tot
uitdrukking komen en dat een verandering in het werkloosheidspercentage
geen enkele invloed op de loonvorming heeft.

Een gegeven meer dan norrnale reele loonstijging resulteert in een open
economie in een geringere daling van de werkgelegenheid dan in een geslo-
ten volkshuishouding. Dit heeft een opwaartse invloed op de looneisen van
een monopolistische vakbond. Het is daarbij niet op voorhand duidelijk of
de werkgelegenheid meer of minder afneemt dan in een gesloten economie.
Immers: de reele loonstijging is hoger, maar de elasticiteit van de werkge-
legenheid ten opzichte van de reele loonvoet is geringer. De kans dat de
werkgelegenheid in een open economie sterker daalt dan in een gesloten eco-
nomie is groter naarmate de waarde van at lager is.

Bij de door ons gekozen parameterwaarden is de door een monopolistische
vakbond op korte termijn tot stand gebrachte extra reele loonsverhoging bij
beide vormen van budgettair overheidsbeleid even hoog indien at gelijk is
aan ongeveer 0,49. De daling van de werkgelegenheid waartoe het mono-
polistische vakbondsgedrag op korte termijn leidt, is bij beide vormen van
budgettair overheidsbeleid even groot als at circa 0,57 bedraagt.

Ook in een open volkshuishouding heeft een omslagstelsel voor niet al te
lage arwaarden een stabiliserende invloed op de dynamische gevolgen van
monopolistisch vakbondsgedrag. Stabiliteit vergt bij een gegeven lastendruk
op het gezinsinkomen een at-waarde van circa 0,48, tegen omstreeks 0,43
bij een omslagstelsel. Ook nu geldt dat de werkloosheid op lange termijn
slechts bij bijzonder lage at-waarden het snelst oploopt bij een omslagstel-
sel. Ais de vakbond zo'n gering gewicht aan de werkgelegenheidsdoelstelling
toekent, resulteert monopolistisch vakbondsgedrag echter bij beide vormen
van budgettair overheidsbeleid in een bijzonder instabiele ontwikkeling.

Deze paragraaf wordt afgesloten met twee cijfervoorbeelden. Tabel 3.4 geeft
de resultaten van monopolistisch vakbondsgedrag weer, uitgaande van een
gegeven lastendruk op het gezinsinkomen. Het cijfervoorbeeld is wederom
gebaseerd op de veronderstelling dat de monopolistische vakbond in periode
1 een positieve streefwaarde kiest voor de relatieve trendafwijking van de
reele beschikbare loonvoet van 2% en op een at-waarde van 0,7. De gekozen
parameterwaarden impliceren dat ~' gelijk is aan circa 0,55.

Vergelijking van tabel 3.4 met tabel 3.2 (het overeenkomstige cijfervoor-
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Tabel 3.4: Monopolistiscb vakbondsgedrag in een open
economie bij een gegeven lastendruk op bet gezinsinkomen

-0,48 -0,87 -3,88

1,07 0,49 -1,67
-2,37 -2,06 -7,89

-1,45 -1,59 -3,82

-0,65 -1,05 -2,54

0,81 1,31 3,18

0,73 0,80 1,91

1,17 0,65 -1,27

0,00 0,00 0,00

1,17 0,65 -1,27

0,32 1,36 7,63

-2,06 -0,37 7,63

0,65 0,08 -0,89

-2,06 -0,70 -0,25

0,60 0,69 1,34

-0,67 -0,56 -0,45

0,67 0,61 0,76

0,29 -1,04 -8,65

1 5 trend

Produktie marktsector

Particuliere consumptie

Particuliere investeringen

Uitvoer

Werkgelegenheid marktsector

Aantal uitkeringsgerechtigden

Prijs van de afzet

Reele loonvoet

Lastendruk gezinsinkomen t

Reele beschikbare loonvoet

Reele rentevoet na belasting

Beschikbaar kapitaalrendement

Loonquote

Beschikbare winst

Prirnair financieringstekort *
Saldo handelsbalans!

Saldo kapitaalbalanal

Liquiditeitenmassa (waarde)

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkornen marktsector.

beeld voor een gesloten economie) leert dat de vakbond op korte termijn
een grot ere meer dan normale reele loonstijging tot stand brengt dan in een
gesloten economie. Toch neemt de werkgelegenheid bij de gekozen parame-
terwaarden op deze termijn nauwelijks sterker af dan in een gesloten volks-
huishouding. De geinduceerde ruilvoetwinst beperkt namelijk de stijging van
de reele arbeidskosten en daarmee de daling van de werkgelegenheid.

De uitgelokte prijsstijging van de afzet leidt in het eerste jaar tot een
daling van de uitvoer. De invoer neemt als gevolg van deze prijsstijging
toe, hoewel de daling van het afzetvolume hierop een drukkende invloed
heeft. Een en ander resulteert in een verslechtering van het saldo op de
handelsbalans. Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans is
op korte termijn gelijk aan dat op de handelsbalans, omdat het evenwicht
op de kapitaalopbrengstenbalans dan nog gehandhaafd blijft. De stijging
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van de nominale rentevoet na belasting induceert een overschot op de ka-
pitaalbalans. Teneinde de wisselkoers te stabiliseren moeten de monetaire
autoriteiten het aanbod van liquiditeiten verruimen. Het overschot op de ka-
pitaalbalans is uiteindelijk even groot als het tekort op de lopende rekening
van de betalingsbalans.

Vergelijking van de tabellen 3.4 en 3.2 leert dat het investeringsvolume
op korte termijn veel minder daalt dan in een gesloten economie. De reele
rentevoet neemt nu namelijk minder toe dankzij de uitgelokte nettokapitaal-
invoer. Bovendien komt de ruilvoetwinst, waannee de binnenlandse prijsstij-
ging gepaard gaat, volledig ten goede aan het overig inkomen. De rentevoet
blijft echter in de jaren na het jaar waarin de bovenmatige loonstijging tot
stand komt voortdurend verder stijgen, omdat het aanhoudende tekort op
de lopende rekening van de betalingsbalans slechts bij een voortgaande ren-
testijging door middel van nettokapitaalimporten kan worden gefinancierd.
Daartegenover staat dat de vakbond de reele loonontwikkeling in deze jaren
matigt. Per saldo komen de investeringen op middellange termijn enigszins
hoger uit dan op korte termijn. Onder invloed van de voortgaande stijging
van de reele rente na belasting neemt de investeringsactiviteit daarna echter
weer af en belanden de investeringen op den duur op een belangrijk lager
niveau dan op korte termijn. Het tekort op de lopende rekening van de be-
talingsbalans is vanaf het tweede jaar groter dan dat op de handelsbalans,
omdat zowel de verder stijgende binnenlandse rentevoet als de oplopende
schuld aan het buitenland tot een steeds groter wordend tekort op de kapi-
taalopbrengstenbalans leidt.

De koopkracht van de werknemers is op middellange termijn nog hoger dan
op het referentiepad. Op lange termijn komt deze koopkracht echter lager uit
dan het geval zou zijn indien de vakbond op korte termijn geen bovenmatige
looneis had gesteld. De vakbond boekt aldus wederom ten aanzien van beide
doelstellingsvariabelen ongunstiger result at en dan bij afwezigheid van haar
kortzichtige gedrag het geval zou zijn.

Tabe13.5 geeft het cijfervoorbeeld weer, uitgaande van een omslagstelsel voor
de financiering van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector. Bij
deze vorm van budgettair overheidsbeleid is de waarde van de parameter ~I

bij de gekozen waarden voor de overige coefficienten gelijk aan circa 0,64.
De parameter ~, heeft bij een omslagstelsel een hogere waarde dan bij een
constante lastendruk op het gezinsinkomen, omdat in het eerste geval de
door een bovenmatige reele loonstijging uitgelokte ruilvoetwinst geringer is
dan in het tweede geval.

Bij de gekozen ot-waarde heeft een omslagstelsel een drukkende invloed
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Tabel 3.5: Monopolistisch vakbondsgedrag in een open
economie bij een omslagste1sel

-0,38 -0,58 -0,75

0,29 -0,40 -0,58

-1,85 -0,80 -0,68

-0,65 -0,49 -0,60

-0,51 -0,71 -0,77

0,64 0,89 0,96

0,33 0,25 0,30

0,80 0,32 0,19

0,21 0,30 0,32

0,37 -0,28 -0,46
0,10 0,14 0,04

-1,74 -0,46 0,04

0,51 0,07 0,02

-1,74 -0,65 -0,64

0,15 0,02 0,00

-0,22 -0,02 -0,00

0,22 0,02 0,00

0,01 -0,36 -0,34

1 5 trend

Produktie marktsector

Particuliere consumptie

Particuliere investeringen

Uitvoer

Werkgelegenheid marktsector

Aantal uitkeringsgerechtigden
Prijs van de afzet

Reele loonvoet

Lastendruk gezinsinkomen t
Reele beschikbare loonvoet

Reele rentevoet na belasting

Beschikbaar kapitaalrendement
Loonquote

Beschikbare winst

Prirnair financieringstekort t

Saldo handelsbalans!

Saldo kapitaalbalansl

Liquiditeitenmassa (waarde)

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.

t Mutatie in procenten van inkomen marktsector.

op de door de vakbond geeiste meer dan normale reele loonsverhoging. Ook
de daling van de werkgelegenheid komt bij de gekozen waarde van al lager
uit dan bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen. Vergelijken we
tabel 3.5 met tabe13.3 (het overeenkomstige cijfervoorbeeld voor een gesloten
economie), dan blijkt dat de reele loonvoet op korte termijn sterker stijgt dan
in een gesloten volkshuishouding. De werkgelegenheid vertoont in een open
economie op korte termijn een grotere daling dan in een gesloten economie.

Het saldo op de handelsbalans verslechtert op korte termijn belangrijk
minder dan bij een gegeven lastendruk op het 100n- en uitkeringsinkomen.
Ter financiering van het aldus ontstane tekort op de lopende rekening van de
betalingsbalans is daarom nu een geringere rentestijging nodig. Ook in dit
geval neemt de rentevoet in de jaren volgend op periode 1aanvankelijk verder
toe, omdat het aanhoudende tekort op de lopende rekening van de betalings-
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balans vergezeld gaat van een voortdurende positieve impuls op de rentevoet.
Op langere terrnijn daalt de rentevoet echter weer, aangezien het tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans dan geleidelijk verdwijnt. Op den
duur is de lopende rekening nagenoeg in evenwicht. Hetzelfde geldt derhalve
voor de kapitaalrekening. Dankzij de gematigde loonvorming en de gunstiger
ontwikkeling van de reele rente na belasting herstelt de investeringsactiviteit
zich. De investeringen liggen op middellange termijn reeds belangrijk hoger
dan op korte termijn. Ze herstellen zich daarna nog verder, maar blijven
- ook op lange termijn - geringer dan op het referentiepad. De vakbond
realiseert op lange termijn dankzij de minder ongunstige ontwikkeling van
de investeringen ten aanzien van beide doelstellingsvariabelen minder slech-
te result at en dan bij een gegeven lastendruk op het gezinsinkomen. Deze
resultaten zijn echter wederom ongunstiger dan het geval zou zijn geweest,
als zij op korte termijn geen bovenmatige loonstijging had afgedwongen.

3.5 Monopolistisch vakbondsgedrag
en decentrale loonvorrning

In de voorgaande paragrafen is verondersteld dat de loonontwikkeling cen-
traal wordt vastgesteld door een landelijk opererende monopolistische vak-
bond. In deze paragraaf wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de
daar getrokken conclusies moeten worden gewijzigd indien van decentrale
loonvorming wordt uitgegaan. Daarbij veronderstellen wij dat de loonvor-
ming plaatsvindt op het niveau van de onderneming en dat in elke onder-
neming een vakbond actief is die de loonontwikkeling kan dicteren.I? Om
te beginnen gaan wij uit van een gesloten volkshuishouding met collectieve
sector.

Aangenomen wordt dat het produktieproces in elke onderneming door
dezelfde CES-produktiefunctie kan worden beschreven. Aggregatie van de
produktiefuncties van alle ondernemingen leidt tot de macro-economische
produktiefunctie waarvan in het voorgaande gebruik is gemaakt. AIle onder-
nemingen produceren hetzelfde eindprodukt. De prijs van dit eindprodukt
is voor een individuele onderneming een gegeven (voIledige mededinging).
In elke onderneming is in de referentiesituatie van dezelfde groeivoet van
de arbeidsproduktiviteit sprake. Om redenen van eenvoud houden wij geen

10 De navolgende analyse is ook van toepassing op een economie waarin de
lonen in de bedrijfstakken worden vastgesteld, voor zover de bedrijfstakken
zo klein zijn dat elke individuele vakbond ervan uitgaat dat de door haar
gerealiseerde loonontwikkeling een verwaarloosbare invloed heeft op macro-
variabelen zeals de werkgelegenheid en de lastendruk op het looninkomen.
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rekening met de verschillen die er doorgaans tussen de sectoren van een eco-
nomie bestaan wat deze groeivoet betreft. Opgemerkt zij dat deze verschillen
van belang zijn voor de uitkomsten van loononderhandelingen die plaatsvin-
den op het niveau van de ondernemingen en de bedrijfstakken, voor zover
er sprake is van loonnavolging. In de praktijk blijken veelal sterke sectoren,
met een relatief sterke groei van de arbeidsproduktiviteit, als loonleider te
fungeren. Ais de loonstijging in deze sectoren (mede) is afgestemd op de
daar geldende groei van de arbeidsproduktiviteit, kan loonnavolging in een
bovenmatige macro-loonstijging resulteren en daarmee een ongunstig effect
op de werkgelegenheid hebben.

Wij veronderstellen tevens dat elke vakbond een verliesfunctie minima-
liseert van het in de voorgaande paragrafen gehanteerde type. In de ver-
liesfunctie van een vakbond komen als argument en voor het verschil tussen
de reele (beschikbare) loonvoet van de werknemers van de desbetreffende
onderneming en de door de vakbond gekozen doelstelling ter zake en het
verschil tussen de werkgelegenheid van de onderneming en de doelstelling
van de vakbond ten aanzien van deze werkgelegenheid. Aangenomen wordt
dat elke vakbond dezelfde gewichten met betrekking tot de onderscheiden
doelstellingsvariabelen hanteert en dezelfde koopkrachtdoelstelling nastreeft.
Bovendien gaan wij ervan uit dat elke vakbond voor de relatieve trendafwij-
king van de werkgelegenheid in de 'eigen' onderneming een waarde van nul
nastreeft.

Een belangrijk verschil tussen centrale en decentrale loonvorming doet zich
voor bij een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitga-
yen van de collectieve sector. In paragraaf 3.3 is betoogd dat een op centraal
niveau opererende monopolistische vakbond zich bij een dergelijk omslag-
stelsel realiseert dat een bovenmatige loonstijging een hogere lastendruk op
het gezinsinkomen veroorzaakt, die ertoe leidt dat een bepaalde meer dan
normale verhoging van de koopkracht van de werknemers met een relatief
grote daling van de werkgelegenheid gepaard gaat. Worden de lonen decen-
traal vastgesteld, dan is de hoogte van de lastendruk op het gezinsinkomen
voor de op ondernemingsniveau actieve vakbonden echter een gegeven. De
ontwikkeling van de werkgelegenheid in een onderneming heeft immers een
te verwaarlozen invloed op de hoogte van deze lastendruk. Dit betekent ui-
teraard niet dat de vakbonden niet zouden inzien dat een over de hele linie
tot stand komende bovenmatige loonstijging een hogere lastendruk op het
gezinsinkomen met zich brengt, maar slechts dat zij de eigen invloed op de
hoogte van deze lastendruk nihil achten.

Uitgaande van een gesloten volkshuishouding resulteert decentrale vast-
stelling van de lonen bij beide onderscheiden vormen van budgettair over-
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heidsbeleid tot de macro-loonvergelijking die in paragraaf 3.3 is afgeleid voor
het geval van centrale loonvorming en een gegeven lastendruk op het gezins-
inkomen. Als alle vakbonden hetzelfde gedrag vertonen, leidt decentrale
loonvorming bij een constante lastendruk op het gezinsinkomen derhalve tot
dezelfde resultaten als centrale loonvorming. Deze conclusie steunt met na-
me op de hypothese dat elke vakbond zich realiseert dat er sprake is van
een afruil tussen de hoogte van de koopkracht van de werknemers en de om-
yang van de werkgelegenheid in de 'eigen' onderneming. Indien de overheid
daarentegen een omslagstelsel voor de financiering van de inkomensuitga-
yen toepast, heeft decentrale loonvorming andere resultaten dan centrale
loonvorming. Ret feit dat de overheid bij een oplopende werkloosheid de
lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen verhoogt, heeft bij decentrale
loonvorming namelijk geen drukkende invloed op de hoogte van de loonei-
sen. Iedere individuele vakbond realiseert zich namelijk, zoals aangegeven,
dat het beperken van de loonstijging in de eigen onderneming geen merkbare
invloed op de lastendruk op het gezinsinkomen heeft. Besluit een vakbond
de looneisen niet te hoog vast te stellen om daarmee een neerwaartse invloed
op de lastendruk op het gezinsinkomen uit te oefenen, dan loopt zij het risico
dat de andere bonden de lonen hoger vaststellen en dat dientengevolge de
bedoelde matigende invloed op de lastendruk niet wordt gerealiseerd. De
koopkracht van de eigen leden zou door deze gang van zaken ongunstig wor-
den beinvloed. Om deze reden houden de decentraal opererende vakbonden
geen rekening met de invloed die de loonvorming heeft op de lastendruk op
het gezinsinkomen. Zij kunnen hiermee slechts rekening houden indien zij
samenspannen en onderling afspreken welke gedragslijn zij bij de vaststel-
ling van de lonen zullen volgen, In dat geval is echter geen sprake meer van
decentrale maar van centrale loonvorming.

Ret gevolg van het voorgaande is dat monopolistisch vakbondsgedrag bij
een omslagstelsel voor de financiering van de inkomensuitgaven van de col-
lectieve sector bij decentrale loonvorming grotere werkloosheidseffecten ge-
nereert dan bij centrale loonvorming. Deze conclusie is althans juist voor
at-waarden die tussen nul en ren liggen. Als at = 0 leiden centrale en decen-
trale loonvorming tot dezelfde resultaten, op voorwaarde dat de decentraal
gekozen doelstellingen voor de koopkracht van de werknemers op macro-ni-
veau dezelfde doelstelling voor deze koopkracht opleveren als die welke een
landelijk opererende monopolistische vakbond kiest. Ook als at = 1 resulte-
ren beide systemen van loonvaststelling in dezelfde macro-loonvergelijking,
omdat een monopolistische vakbond er dan voor zorgt dat de werkgelegen-
heidsdoelstelling wordt gerealiseerd. Voor zover de decentraal gekozen werk-
gelegenheidsdoelstellingen op macro-niveau met volledige werkgelegenheid
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overeenkomen leidt decentrale loonvorming in dit geval tot hetzelfde resul-
taat als centrale loonvorming. Aan deze voorwaarde is echter waarschijnlijk
niet voldaan, omdat de decentraal opererende vakbonden geen rekening hou-
den met de macro-werkgelegenheidsdoelstelling.

Het zojuist bedoelde onderscheid tussen centrale en decentrale loonvor-
ming is vanzelfsprekend geringer indien de overheid een omslagstelsel voor de
financiering van de sociale uitkeringen combineert met sectoraal gedifferen-
tieerde sociale-verzekeringspremies. Naarmate de sectoren bij een dergelijk
systeem uit minder bedrijven bestaan en de invloed van de werkgelegenheids-
ontwikkeling binnen ren onderneming een grotere invloed op de ontwikkeling
van de sectorale premiedruk heeft, zullen de vakbonden op ondernemings-
niveau meer rekening houden met de gevolgen van hun loonpolitiek voor de
hoogte van de sociale-premiedruk.

Worden de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstakken vastgesteld, dan geldt
uiteraard dat de verschillen tussen decentrale en centrale loonvorming gerin-
ger zijn naarmate de bedrijfstakken een grot ere omvang hebben. De loonvor-
ming in een grote bedrijfstak heeft immers - ook bij landelijk vastgestelde
omslagpremies - een merkbaar effect op de lastendruk op het gezinsin-
komen. Voor zover bij bedrijfstakgewijze loononderhandelingen de invloed
van de afspraken ten aanzien van de loonontwikkeling in een afzonderlijke
bedrijfstak op de macro-lestendruk op het gezinsinkomen verwaarloosbaar
klein zijn, komen de resultaten van monopolistisch vakbondsgedrag bij loon-
onderhandelingen op bedrijfstakniveau uiteraard overeen met die bij onder-
handelingen op ondernemingsniveau.

Over de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag bij decentrale vast-
stelling van de arbeidsvoorwaarden in een open economie kunnen we nu vrij
kort zijn. Voor de individuele vakbonden is bij een omslagstelsel de ontwik-
keling van de lastendruk op het gezinsinkomen - evenals in een gesloten
economie - in dit geval een gegeven. Hetzelfde geldt - bij beide vor-
men van budgettair overheidsbeleid - voor de ontwikkeling van de ruilvoet.
De invloed die de loonstijging in een bepaalde onderneming op de ruilvoet
heeft, is immers verwaarloosbaar klein. De reele loonvormingsfunctie voor
een open economie met decentrale loononderhandelingen ziet er op grond
van het voorgaande voor beide vormen van budgettair overheidsbeleid het-
zelfde uit als de reele loonvergelijking die in paragraaf 2.3 is afgeleid voor een
gesloten economie voor het geval van een constante lastendruk op het gezins-
inkomen. Deze loonvergelijking beschrijft nu de ontwikkeling van de reele
Ioonvoet.I! Indien alle monopolistische vakbonden een bovenmatige loon-

11 De parameter met betrekking tot de zwakke werking van de arbeidsmarkt
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stijging afdwingen, realiseert de betrokken economie een ruilvoetwinst , Het
feit dat de vakbonden bij het stel1en van hun looneisen met deze ruilvoet-
winst geen rekening houden, betekent dat de looneisen bij beide vonnen van
budgettair overheidsbeleid om deze reden lager uitkomen dan bij centrale
loonvorming. Een monopolistische vakbond die op centraal niveau de loon-
ontwikkeling dicteert, kan immers wel met de ruilvoetwinst rekening houden
waarin een bovenmatige looneis resulteert. Het feit dat de decentrale vak-
bonden bij het formuleren van hun looneisen bij een omslagstelsel voor de
financiering van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector geen
rekening houden met de effecten daarvan op de lastendruk op het gezins-
inkomen, heeft bij een omslagstelsel een opstuwend effect op de looneisen
van deze vakbonden in vergelijking met de looneis van een monopolistische
vakbond bij een omslagstelsel en centrale loonvorming.

Het voorgaande betoog steunt op de hypothese van volledige mededinging
tussen de ondernemingen. Hierbij is de prijs van het eindprodukt voor elke
onderneming een gegeven. Calmfors en Drifill (1988) analyseren de gevolgen
van monopolistisch vakbondsgedrag met behulp van een model voor een
gesloten economie waarin de marktsector is opgebouwd uit een groot aantal
bedrijfstakken, die alle op hun beurt zijn opgebouwd uit een groot aantal
ondernemingen. Ze gaan er daarbij van uit dat tussen de onderscheiden
bedrijfstakken van monopolistische mededinging sprake is, hetgeen betekent
dat er voor elke bedrijfstak een negatief verb and bestaat tussen de relatieve
prijs (ten opzichte van de overige prijzen) en de omvang van de produktie.
Voor elke individuele onderneming daarentegen is de prijs van de produktie
een gegeven. De individuele ondememingen opereren met andere woorden
onder het regime van volledige mededinging.

De veronderstellingen van Calmfors en Drifill impliceren dat monopolis-
tisch vakbondsgedrag bij vaststelling van de lonen op het niveau van de
bedrijfstakken tot een boger loonkostenpeil leidt dan bij vaststelling van de
lonen op zowel ondernemingsniveau als macro-niveau. Komt in een bedrijfs-
tak een bovenmatige loonstijging tot stand, dan maakt de daardoor veroor-
zaakte inkrimping van de produktie namelijk een stijging van het relatieve
produktieprijspeil van deze bedrijfstak mogelijk, zodat de gemiddelde prijs-
stijging van de consumptie achterblijft bij de prijsstijging van de produktie.
Een bepaalde verbetering van de koopkracht van de werknemers gaat dien-
tengevolge gepaard met een geringere daling van de werkgelegenheid dan
bij volledige mededinging het geval is, hetgeen de desbetreffende vakbon-

hangt in dit geval onder andere af van de korte-termijnwaarde van de elas-
ticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte van de reele arbeidskosten (c)).
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den minder terughoudend maakt bij het stellen van looneisen. De relatieve
prijsstijging die een bedrijfstak in dit geval bij een bovenmatige loonstijging
tot stand lean brengen, heeft een opwaartse invloed op de looneisen van een
decentraal opererende monopolistische vakbond.P Stellen evenwel alle mo-
nopolistische vakbonden onder dergelijke omstandigheden relatief hoge loon-
eisen, dan blijft de door elk van hen verwachte relatieve prijsstijging van het
door de eigen bedrijfstak voortgebrachte produkt achterwege. Vaststelling
van de lonen op bedrijfstakniveau gaat dan ten koste van de werkgelegenheid.

Indien de lonen op ondernemingsniveau worden vastgesteld, komen de 10-
nen in het model van Calmfors en Drifill bij monopolistisch vakbondsgedrag
lager uit, omdat de vakbonden in dit geval er geen rekening mee houden dat
zij door het stellen van extra looneisen een relatieve verhoging van het prijs-
peil van de produktie van de desbetreffende ondernemingen tot stand kunnen
brengen. Hetzelfde geldt bij vaststelling van de lonen op macro-niveau. In
dat geval ontwikkelen de lonen zich in alle bedrijfstakken op dezelfde wijze,
zodat de loonontwikkeling niet tot een uiteenlopende prijsontwikkeling in de
sectoren kan leiden. Bedrijfstakgewijze loononderhandelingen gaan derhalve,
zoals aangegeven, met hogere looneisen gepaard dan zowel onderhandelingen
op ondernemingsniveau als onderhandelingen op macro-niveau.

12 In paragraaf 3.4 hebben wij gezien dat de ruilvoetwinst waartoe een boven-
matige reele loonstijging in een kleine open economie kan leiden een soort-
gelijk opwaarts effect op de looneisen van een landelijk opererende monopo-
listische vakbond heeft.
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4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn wij eenvoudshalve uitgegaan van homo-
geniteit van de factor arbeid. Deze veronderstelling wordt thans losgelaten.
In de hierna volgende analyses onderscheiden wij drie categorieen arbeid, die
onderling verschillen ten aanzien van de scholingsgraad. Wij duiden deze aan
als ongeschoold, geschoold en hooggeschoold.

In paragraaf 4.2 presenteren wij een model voor een gesloten economie
zonder collectieve sector. Nadat aan de hand van dit model de gevolgen van
mutaties in de aanvankelijk exogeen veronderstelde reele beloningsvoeten van
de onderscheiden drie typen arbeid zijn besproken, worden de consequenties
nagegaan van twee verschillende veronderstellingen ten aanzien van de flexi-
biliteit van deze beloningsvoeten. Eerst analyseren wij een economie waarin
elke deelmarkt van de arbeidsmarkt op lange termijn door het prijsmecha-
nisme wordt geruimd. Daarna komen de consequenties van monopolistisch
vakbondsgedrag aan de orde. In paragraaf 4.3 staat een gesloten economie
met collectieve sector centraal. Hier komt onder andere de invloed op de af-
loop van het economisch proces aan de orde van de hoogte van enerzijds het
wettelijk minimumloon en anderzijds de sociale uitkeringen. De aandacht
blijft in dit hoofdstuk beperkt tot een gesloten economie, omdat de gevolgen
van het open karakter van een volkshuishouding in het geval van heterogeni-
teit van de factor arbeid niet wezenlijk anders zijn dan bij homogeniteit van
deze factor.

4.2 Een gesloten economie
zonder collectieve sector

4.2.1 De vraag naar drie typen arbeid
Het in deze subparagraaf te ontwikkelen model is een gewijzigde versie van
het in paragraaf 2.2 gepresenteerde model voor een gesloten economie zonder
collectieve sector. Hierna lichten wij toe welke aanpassingen en uitbreidingen
dit model dient te ondergaan. Daarbij beschouwen wij de reele belonings-
voeten van de drie onderscheiden categorieen arbeid vooralsnog als exogeen.
Wij willen namelijk eerst de effecten van exogene veranderingen in deze bela-
ningsvoeten op de vraag naar elk van deze typen arbeid nagaan, zonder nog
rekening te houden met de endogene reele loonmutaties die optreden als re-
actie op de gewijzigde arbeidsmarktsituatie waartoe exogene veranderingen



114 Heterogene arbeid

in de reele loonvoeten aanleiding geven. Evenals in de vorige hoofdstukken
gaan wij uit van volledige mededinging tussen de ondernemingen.

De totale werkgelegenheid wordt in het model, zoals gezegd, in drie com-
ponenten onderverdeeld. Hetzelfde geldt voor het totale arbeidsaanbod. Wij
houden eenvoudshalve geen rekening met de mogelijkheid van verdringing.
Er wordt met andere woorden verondersteld dat werknemers geen banen
accepteren waarvoor ze 'overgekwalificeerd' zijn. Evenmin houden wij reke-
ning met de mogelijkheid dat werkgevers bepaalde vacatures proberen in te
vullen met werknemers die 'ondergekwalificeerd' zijn.

Met inbegrip van de factor kapitaal worden vier produktiefactoren onder-
scheiden. Aangezien empirische studies erop duiden dat hooggeschoolde ar-
beid niet of nauwelijks kan worden gesubstitueerd door kapitaal en evenmin
door lagergeschoolde soorten arbeid, veronderstellen wij dat hooggeschoolde
arbeid complement air is aan het cluster van de overige drie produktiefac-
toren.! De produktie van bedrijven wordt, gezien deze complementariteit,
bepaald door de produktieve kracht van het laatstbedoeIde cluster (Yl):

Y = Yl

Merk op dat deze vergelijking niet expliciet op de rendabele produktiecapa-
citeit betrekking heeft, maar op de produktie. Wij gaan namelijk, evenals
in de vorige hoofdstukken, uit van een perfecte flexibiliteit van de prijzen
op de goederenmarkt, zodat de relatieve trendafwijking van de produktie
gelijk is aan die van de produktiecapaciteit. Voor de werkgelegenheid van
hooggeschoolden (fC) kan op grond van het voorgaande worden geschreven+:

Deze vergeIijking steunt op de hypothese dat de exogene kwaliteitsindex
van hooggeschoolde arbeid zich evenwichtig ontwikkeIt. Wij veronderstellen
met andere woorden dat de relatieve trendafwijking van deze kwaliteitsin-
dex gelijk aan nul is. In de uitgangssituatie groeit de werkgelegenheid van
elk van de drie categorieen arbeid even snel. Ook de evenwichtige groei-
voet van de arbeidsproduktiviteit is voor elk van de drie soorten arbeid
even hoog. Het verschil tussen deze typen arbeid schuiIt in het niveau van
de arbeidsproduktiviteit (een hoger scholingsniveau betekent een hogere ar-
beidsproduktiviteit). Uit de vergelijkingen voor fC en Y volgt dat de relatieve

1 Zie bijvoorbeeld: Broer en Jansen (1989).
2 De symboIen die betrekking hebben op ongeschoolde, geschoolde en hoog-
geschoolde arbeid worden geschreven met achtereenvolgens a, b en c als
bovenschrift.
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trendafwijking van de werkgelegenheid van hooggeschoolden gelijk is aan die
van de produktie van bedrijven.

De produktieve kracht van het cluster van kapitaal, ongeschoolde en ge-
schoolde arbeid beschrijven wij door middel van een lineair homogene versie
van de CES-produktiefunctie. In termen van relatieve trendafwijkingen geldt
dan:

Hierin heeft de variabele Y2 betrekking op de produktieve kracht van het
cluster van ongeschoolde en geschoolde arbeid. Deze grootheid is met andere
woorden gelijk aan het aantal arbeidspotentielen van de combinatie van deze
twee categorieen arbeid. Bij het afieiden van de zojuist gegeven vergelijking
is verondersteld dat er geen exogene mutaties in de kapitaalproduktiviteit
optreden. De parameters Aa, Ab en AC representeren de oorspronkelijke aan-
delen in de toegevoegde waarde van bedrijven van de drie onderscheiden
soorten arbeid. De som van deze drie parameters is per definitie gelijk aan
de macro-economische loonquote (Aa +Ab +AC == A). De samengestelde coef-
ficienten in de relatie voor Yl zijn gelijk aan de elasticiteiten van de produk-
tieve kracht van het onderhavige cluster van produktiefactoren ten opzichte
van achtereenvolgens de inzet van kapitaal en de inzet van het cluster van
ongeschoolde en geschoolde arbeid. De inzet van het laatste cluster wordt
daarbij, zoals gezegd, gemeten in arbeidspotentielen. Dit aantal neemt op
het referentiepad toe onder invloed van enerzijds de groei van de werkgele-
genheid van zowel ongeschoolden als geschoolden en anderzijds de groei van
de arbeidsproduktiviteit van deze twee categorieen werknemers. Het aantal
arbeidspotentielen van deze twee typen arbeid groeit in de uitgangssituatie
even snel als de produktieve kracht van de kapitaalgoederenvoorraad. De
kapitaalproduktiviteit is op het evenwichtige groeipad weliswaar constant
terwijl de produktiviteit van ongeschoolde en geschoolde arbeid een gestage
groei vertoont, maar daartegenover staat dat de kapitaalgoederenvoorraad
op het evenwichtige groeipad toeneemt met de natuurlijke groeivoet van de
economie, terwijl de groeivoet van de werkgelegenheid voor elke categorie ar-
beid op dit groeipad gelijk is aan deze natuurlijke groeivoet verminderd met
de voor elke categorie werknemers even hoog veronderstelde evenwichtige
groeivoet van de arbeidsproduktiviteit.

Het aantal arbeidspotentielen van de combinatie van ongeschoolde en ge-
schoolde arbeid (Y2) is een functie van de ingezette hoeveelheden en van de
exogene kwaliteitsindices van deze twee categorieen arbeid. Ook dit verband
modelleren wij met behulp van een lineair homogene functie van het CES-
type. Indien verondersteld wordt dat de kwaliteitsindices van ongeschoolde
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en geschoolde arbeid zich evenwichtig ontwikkelen (dat wil zeggen dat de re-
latieve trendafwijkingen van deze kwaliteitsindices gelijk aan nul zijn), kan
dan voor Y2 worden geschreven:

De symbolen fa en fb hebben betrekking op de werkgelegenheid van achter-
eenvolgens ongeschoolde en geschoolde werknemers.

Voor de prijs van een eenheid produktieve kracht van het cluster van
ongeschoolde en geschoolde arbeid (P2) geldt - indien de kwaliteitsindices
van deze twee typen arbeid zich evenwichtig ontwikkelen - de volgende
relatie in relatieve trendafwijkingen:

Hierin representeren de symbolen pi en P~ de nominale loonvoeten van ach-
tereenvolgens ongeschoolde en geschoolde werknemers.

Voor het nominale inkomen van bedrijven geldt de volgende definitierelatie
in termen van relatieve trendafwijkingen:

In deze relatie heeft het symbool pi betrekking op de nominale loonvoet van
hooggeschoolde werknemers. De eerste term in het rechterlid stelt derhalve
de relatieve trendafwijking van de nominale loonsom van hooggeschoolden
voor. Het symbool PI staat voor de prijs van een eenheid produktieve kracht
van het cluster van ongeschoolde en geschoolde arbeid en kapitaal. De twee-
de term in het rechterlid representeert derhalve de relatieve trendafwijking
van het nominale inkomen dat toevalt aan de drie produktiefactoren die tot
dit cluster behoren. Rekening houdend met i.e = y en Y = YI volgt uit de bo-
venstaande vergelijking de volgende relatie voor de relatieve trendafwijking
van het macro-prijspeil:

Herschrijving van deze vergelijking levert de volgende relatie voor PlOP:
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Uitgaande van winstmaximalisatie door de ondernemers en de veronderstelde
CES-relatie voor Yl volgt de vraag naar de combinatie van ongeschoolde en
geschoolde arbeid uit de volgende relatie'":

Y2 - Yl = -11"(P2 - pt}

Hierin representeert de parameter 11" de substitutie-elasticiteit tussen onge-
schoolde en geschoolde arbeid aan de ene kant en kapitaal aan de andere
kant. In deze vergelijking is nog geen rekening gehouden met de mogelijk-
heid dat deze substitutie-elasticiteit op korte termijn een geringere waarde
heeft dan op lange termijn. Vanwege het bestaan van aanpassingskosten bij
het introduceren van een andere produktietechniek ligt dat echter wel voor
de hand. Wij zullen daarom in het model gebruik rnaken van de volgende
dynamische vergelijking voor Y2 - Yl:

De coefficient ~ is de parameter van Koyck, die het tempo bepaalt waarin
substitutieprocessen plaatsvinden. Ret symbool m, staat voor de korte-ter-
mijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen enerzijds ongeschoolde en
geschoolde arbeid en anderzijds kapitaal. Voor de lange-termijnwaarde van
deze substitutie-elasticiteit (11") geldt de volgende relatie:

1I"k
11"= --

1-~

Indien de ondernemers naar een maximale winst streven, geldt de volgende
relatie voor de vraag naar ongeschoolde werknemers, indien verondersteld
wordt dat substitutieprocessen onvertraagd plaatsvinden:

Hierin stelt de parameter 19de substitutie-elasticiteit tussen ongeschoolde
en geschoolde arbeid voor. Ret ligt evenwel voor de hand dat ook deze
substitutie-elasticiteit op korte termijn een geringere waarde heeft dan op
lange termijn. We introduceren daartoe de volgende aanpassingsvergelijking
voor fa - fb:

3 Deze relatie kan worden afgeleid, indien wordt verondersteld dat de onder-
nemers de winst maximaliseren bij een gegeven kostenaandeel van hoogge-
schoolde arbeid.
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De parameter van Koyck in deze relatie is gelijk aan die uit de vergelijking
voor Y2 - Yl· Dit betekent dat de door deze twee vergelijkingen beschre-
yen substitutieprocessen in hetzelfde tempo plaatsvinden. De parameter
t9" staat voor de korte-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen
ongeschoolde en geschoolde arbeid. Voor de lange-termijnwaarde van deze
elasticiteit (t9) geldt de volgende vergelijking:

{)=~ l-e
De totale werkgelegenheid kan uiteraard worden bepaald door de werkgele-
genheid van de drie typen arbeid te sommeren. De definitie van de totale
werkgelegenheid luidt in termen van relatieve trendafwijkingen als voIgt:

Hierin hebben de parameters p", ph en pC be trekking op de oorspronkelijke
aandelen van de drie categorieen werknemers in de tot ale werkgelegenheid.

De reele loonvoeten van de drie soorten arbeid vindt men door de nominale
loonvoeten van deze soorten arbeid te defleren met het macro-prijspeil, De
definitie van de reele loonvoet van ongeschoolde arbeid Iuidt in relatieve
trendafwijkingen als voIgt:

Voor de reele loonvoeten van de twee andere typen arbeid gelden overeen-
komstige definitierelaties.

Aangezien wij de reele loonvoeten van de drie typen arbeid vooralsnog als
exogeen beschouwen, kunnen we voor de reele loonvoet van ongeschoolden
schrijven:

Overeenkomstige relaties gelden voor w" en we.
De definitievergelijking voor de gemiddelde reele loonvoet per werknemer

ziet er als volgt uit:

De overige modelvergelijkingen zijn reeds bekend uit hoofdstuk 2. Ret volle-
dige model kan worden aangetroffen in bijlage 4.4. Ret model telt evenveel
onbekende variabelen als onafhankelijke, niet strijdige vergelijkingen en is
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derhalve oplosbaar. Door middel van substitutie kunnen de volgende vier
relaties worden gevonden:

fb = t fb _ 11" 1- .xc [ .xB wB .x
b

wb ~ WC]

.. -1 k 1 -.x .xB + .xII - + .xB + .xII - + 1- .xc -
.xB{)k B b

+ .xB + .xb (w - w ) + k-1 - { k-2

fC = t r: _ ~ [.xB wB + .xbwb + .xB + .xII .xcwc] + k __ t k_
.. -1 1_ .x - - 1_ .xc - 1.. 2

x- wB + .xII wb +.xc wetl.k - - -
=- K(1+9n)

Deze vergelijkingen laten zien langs welke wegen loonimpulsen met betrek-
king tot de onderscheiden typen arbeid, uitgaande van het gegeven model,
tot een verandering van de werkgelegenheid van deze typen arbeid leiden.
Van een positieve loonimpuls met betrekking tot een categorie arbeid is
sprake, indien de desbetreffende reele loonvoet een keer een autonome extra
stijging vertoont en daarna weer toeneemt overeenkomstig de oorspronkelijke
groeivoet.

Een positieve loonimpuls met betrekking tot ongeschoolde arbeid in jaar
t vermindert de werkgelegenheid van ongeschoolde werknemers om drie re-
denen. Ten eerste veroorzaakt zo'n impuls een vervanging van ongeschoolde
en geschoolde arbeid door kapitaal. Een dergelijke impuls induceert in de
tweede plaats een substitutie van ongeschoolde door geschoolde arbeid. Bei-
de genoemde substitutieprocessen, die in het model voor een deel vertraagd
plaatsvinden, leiden tot een daling van de werkgelegenheid van ongeschoolde
werknemers. Een extra loonstijging van ongeschoolde werknemers tast in de
derde plaats de investeringsactiviteit aan en leidt daarmee vanaf jaar t+ 1 tot
een geringere groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad. De tragere groei
van de hoeveelheid kapitaal resulteert in een dienovereenkomstige verminde-
ring van de groeivoet van de werkgelegenheid van ongeschoolde werknemers.

Een positieve loonimpuls met betrekking tot ongeschoolde werknemers
beinvloedt ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid van geschoolde werk-
nemers. De uitgelokte substitutie van ongeschoolde en geschoolde arbeid
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door kapitaal heeft enerzijds een ongunstig effect op de werkgelegenheid van
geschoolden. Hiertegenover staat een gunstig effect op deze werkgelegenheid
als gevolg van de eveneens geinduceerde vervanging van ongeschoolde door
geschoolde arbeid. Het totaal-effect van de twee genoemde substitutiepro-
cessen op de vraag naar geschoolde arbeid lean zowel positief als negatief
zijn. De werkgelegenheid van deze categorie werknemers neemt als gevolg
van deze processen op korte termijn per saldo af, indien:

1_ ~c

7r1c 1_ ~ > 'I91c

Aangezien de term
1- ~c

1-~
groter is dan een en de resultaten van empirisch onderzoek erop duiden dat de
substitutiemogelijkheden tussen kapitaal en de combinatie van ongeschoolde
en geschoolde arbeid belangrijk groter zijn dan die tussen ongeschoolde en
geschoolde arbeid", zal normaal gesproken aan de bovenstaande conditie zijn
voldaan.

In de jaren volgend op de positieve loonimpuls neemt de werkgelegenheid
van geschoolden om twee redenen verder af. Deze daling is in de eerste plaats
het gevolg van de genoemde substitutieprocessen, die in het model voor een
deel vertraagd plaatsvinden. Ten tweede resulteert de door een bovenmatige
loonstijging van ongeschoolde arbeid veroorzaakte daling van de groeivoet
van de kapitaalgoederenvoorraad ook voor geschoolde werknemers vana!jaar
t + 1 in een dienovereenkomstige vermindering van de groeivoet van hun
werkgelegenheid.

De werkgelegenheid van hooggeschoolden daalt onder invloed van een po-
sitieve loonimpuls met betrekking tot ongeschoolde arbeid om twee redenen.
Ten eerste leidt de produktiedaling waarmee de substitutie van ongeschoolde
en geschoolde arbeid door kapitaal gepaard gaat tot een dienovereenkomsti-
ge procentuele vermindering van de vraag naar hooggeschoolde werknemers.
Deze vermindering is geringer dan de daling van de werkgelegenheid van
ongeschoolden en geschoolden die uit dit substitutieproces voortvloeit en
vindt, evenals dit substitutieproces, voor een deel vertraagd plaats. In de
tweede plaats resulteert de reductie van de groeivoet van de kapitaalgoede-
renvoorraad, waartoe een bovenmatige loonstijging van ongeschoolde arbeid
leidt, vanaf jaar t + 1 in een dienovereenkomstige daling van de groeivoet
van de produktie en daarmee van de groeivoet van de werkgelegenheid van
hooggeschoolden.

4 Zie: Broer en Jansen (1989).
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De voorgaande beschrijving van de effecten van een bovenmatige loonstij-
ging van ongeschoolde werknemers is mutatis mutandis ook van toepassing
op de effecten van een bovenmatige loonstijging van geschoolde werknemers.

Een positieve loonimpuls met betrekking tot hooggeschoolde arbeid in jaar
t vermindert de werkgelegenheid van deze categoric werknemers om twee re-
denen. In de eerste plaats veroorzaakt zo'n impuls - bij ongewijzigde reele
loonvoeten van de twee andere categorieen arbeid - een vervanging van on-
geschoolde en geschoolde arbeid door kapitaal. Een hogere reele loonvoet
van hooggeschoolde werknemers vermindert in dat geval namelijk de grens-
opbrengst van het cluster van de overige drie produktiefactoren. Winstmaxi-
malisatie door ondernemers impliceert dan dat zij het grensprodukt van dit
cluster verhogen door ongeschoolde en geschoolde arbeid te vervangen door
kapitaal. De door deze vervanging veroorzaakte inkrimping van de produktie
vermindert de vraag naar hooggeschoolde arbeid. De daling van de werkgele-
genheid van hooggeschoolden is geringer dan de eraan ten grondslag liggende
daling van de werkgelegenheid van de twee andere categorieen werknemers.
De groeivoet van de werkgelegenheid van hooggeschoolden neemt vanaf pe-
riode t + 1 tevens af, omdat de geinduceerde daling van de groeivoet van
de kapitaalgoederenvoorraad met ingang van dat jaar de groeivoet van de
produktie vermindert.

We illustreren het voorgaande met enkele cijfervoorbeelden. Deze steunen
op de volgende parameterwaarden: gn = 0,05; IC = 0,75; Ii = 0,25; <p = 1;
( = 1/21; K = 5; A = 0,75; Aa = 0,09; Ah = 0,51; AC = 0,15; e = 2/3;
'Irk = 0,21; 'Ir = 0,63; 1')k = 0,05; 1') = 0,15; p" = 0,15; ph = 0,725;
pc = 0,125.

Deze parameterwaarden zijn zodanig gekozen dat de daling van de tot ale
werkgelegenheid waartoe een meer dan normale reele loonstijging van alle
drie de typen arbeid op korte termijn leidt ongeveer gelijk is aan de daling
van de werkgelegenheid waarin een even grote meer dan normale reele loon-
stijging van de homogeen veronderstelde factor arbeid op korte termijn resul-
teert in het in hoofdstuk 2 gepresenteerde model voor een gesloten economie
zonder collectieve sector, uitgaande van de daar gekozen parameterwaarden.

De nation ale boekhouding voor de uitgangssituatie van evenwichtige groei
kan worden aangetroffen in tabel 2.1 in hoofdstuk 2. De loonsom van bedrij-
yen kan nu echter in drie componenten worden onderverdeeld. De aangepaste
versie van de exploitatierekening voor de bedrijven treft men aan in tabel
4.l.

Ret oorspronkelijke aandeel van elke categoric arbeid in de tot ale loonsom
van bedrijven is per definitie gelijk aan het quotient van de loonquote van
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Tabel 4.1: Exploitatierekening bedrijven voor de
uitgangssituatie van evenwicbtige groei

Loonsom ongeschoolden 9 Conswnptie 75
Loonsom geschoolden 51 Investeringen 25
Loonsom hooggeschoolden 15
Wins tom 25

Produktie 100 Bestedingen 100

de desbetreffende soort arbeid en de macro-economische loonquote. Er geldt
dus bijvoorbeeld:

iaepie x-
ie pi = T

Deze vergelijking kan als volgt worden herschreven:

Hieruit volgt de volgende relatie voor het oorspronkelijke verhoudingsgetal
van de nominale loonvoet van ongeschoolde arbeid en de gemiddelde nomi-
nale loonvoet per werknemer:

Voor de overige twee soorten arbeid gelden overeenkomstige relaties. Met
behulp van deze definities kan worden berekend dat de gekozen parameter-
waarden impliceren dat de prijzen van ongeschoolde, geschoolde en hoogge-
schoolde arbeid op het referentiepad gelijk zijn aan achtereenvolgens 80%,
bijna 94% en 160% van de gemiddelde prijs van arbeid.

In de kolommen A tot en met C van tabel 4.2 staan de gevolgen van
een positieve loonimpuls van 2% met betrekking tot achtereenvolgens on-
geschoolde, geschoolde en hooggeschoolde arbeid. De impuls vindt steeds
in periode 1 plaats. De weergegeven resultaten hebben be trekking op de
middellange termijn (periode 5). Kolom D geeft de effecten op middellange
termijn weer van positieve loonimpulsen van 2% ten aanzien van alle drie de
typen arbeid (welke uiteraard, behoudens afrondingsverschillen, gelijk zijn
aan de gesommeerde effecten van de kolommen A tot en met C).

Kolom A laat zien dat een positieve loonimpuls met betrekking tot onge-
schoolde arbeid de werkgelegenheid van zowel ongeschoolden als geschoolden
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Tabel 4.2: Effecten op middellange termijn van een autonome

verhoging van de n~ele loouvoei van drie categorieen arbeid

A B C D

Autonome mutaties in:

Reele loonvoet ongeschoolden

Reele loonvoet geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden

Resultaten
Produktie

Consumptie

In vesteringen
Kapitaalgoederenvoorraad
Werlcgelegenheid ongeschoolden
Werlcgelegenheid geschoolden

Werkgelegenheid hooggeschoolden

Werkgelegenheid

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer

Loonquote

Winst

2,00 0,00 0,00 2,00

0,00 2,00 0,00 2,00

0,00 0,00 2,00 2,00

-0,53 -3,01 -0,69 -4,23

-0,42 -2,39 -0,45 -3,26

-0,86 -4,86 -1,43 -7,14

-0,14 -0,78 -0,23 -1,14
-0,92 -3,72 -0,89 -5,52
-0,66 -3,98 -0,89 -5,52

-0,53 -3,01 -0,69 -4,23

-0,68 -3,82 -0,86 -5,36

0,26 1,43 0,41 2,10

0,11 0,62 0,25 0,97

-0,86 -4,86 -1,43 -7,14

op middellange termijn vermindert als gevolg van de uitgelokte substitutie
van deze twee soorten arbeid door kapitaal en de tot stand gebrachte ver-
mindering van de kapitaalgoederenvoorraad.f De werkgelegenheid van onge-
schoolden daalt sterker dan die van geschoolden, omdat tevens enige substi-
tutie van ongeschoolde door geschoolde arbeid plaatsvindt. De werkgelegen-
heid van hooggeschoolden daalt even sterk als de produktie. De consumptie
neemt op middellange termijn af, omdat op deze termijn het negatieve effect
van de gedaalde werkgelegenheid op de consumptie reeds groter is dan het
positieve effect van de gestegen reele loonvoet van ongeschoolden.

De in kolom B weergegeven effecten van een loonimpuls van 2% met be-
trekking tot geschoolde arbeid zijn groter dan die van een even grote loon-
impuls met betrekking tot ongeschoolde arbeid, omdat het oorspronkelijke
aandeel van de loonsom van geschoolde werknemers in het inkomen van be-

5 De in de tabellen weergegeven effecten ten aanzien van de kapitaalgoede-
renvoorraad hebben betrekking op het volume van deze voorraad aan het
begin van het jaar,



124 Heterogene arbeid

drijven belangrijk groter is verondersteld dan het overeenkomstige aandeel
van de loonsom van ongeschoolde werknemers. Als de prijs van geschool-
de arbeid een bovenmatige stijging vertoont, daalt de werkgelegenheid van
geschoolden uiteraard sterker dan die van ongeschoolden vanwege de gein-
duceerde vervanging van geschoolde door ongeschoolde arbeid.

Uit kolom C kan worden afgelezen dat een positieve loonimpuls met be-
trekking tot hooggeschoolde arbeid - bij ongewijzigde reele loonvoeten van
de overige twee categorieen arbeid - een vervanging van ongeschoolde en
geschoolde arbeid door kapitaal veroorzaakt. De werkgelegenheid van de-
ze twee typen arbeid vermindert op middellange termijn tevens als gevolg
van de tot stand gebrachte inkrimping van de kapitaalgoederenvoorraad. De
werkgelegenheid van hooggeschoolden neemt in dezelfde mate af als de pro-
duktie van bedrijven. Deze werkgelegenheid daalt daarmee minder sterk dan
die van de twee andere soorten arbeid,

Kolom D behoeft na het voorgaande nog nauwelijks te worden toegelicht.
Hieruit kan worden afgelezen dat een bovenmatige loonstijging van aile drie
de soorten arbeid op middellange termijn de vraag naar elk van deze drie
soorten arbeid vermindert. De werkgelegenheid van hooggeschoolden loopt
minder sterk terug dan die van ongeschoolden en geschoolden, omdat deze
'slechts' even sterk daalt als de produktie. De wijziging in de samenstelling
van de werkgelegenheid (het aandeel van hooggeschoolden stijgt ten koste
van de aandelen van ongeschoolden en geschoolden) gaat gepaard met een
stijging van de gemiddelde reele loonvoet per werknemer die groter is dan
de veronderstelde (exogene) toeneming van de reele loonvoet van elk van de
categorieen arbeid (2%).

Een positieve loonimpuls met betrekking tot elke categoric arbeid leidt,
indien de drie reele loonvoeten exogeen zijn, tot een voortdurend verder weg-
zakken van zowel de produktie als de vraag naar elk van de drie categorieen
werknemers. Het model is derhalve bij inflexibiliteit van de loonvorming
instabiel. In de volgende subparagraaf zullen we zien dat deze instabiliteit
verdwijnt als het Phillipsmechanisme wordt geintroduceerd in de loonverge-
lijkingen voor de onderscheiden soorten arbeid.

4.2.2 De sterke werking van de arbeidsmarkt
Indien de loonontwikkeling van elke categorie arbeid mede afhangt van het
verschil tussen het desbetreffende werkloosheidspercentage en de evenwichts-
waarde daarvan, resulteert op lange termijn op elke deelmarkt van de ar-
beidsmarkt evenwicht. Dit kan worden nagegaan door niet langer van exo-
gene reele loonvoeten van de onderscheiden soorten arbeid uit te gaan, maar
te veronderstellen dat de reele loonstijging van elke categorie werknemers een
functie is van de voor hen geldende arbeidsmarktsituatie. De te hanteren
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reele loonvergelijking voor ongeschooide arbeid ziet er als volgt uit:

~wa = >.a ~wa _ a« (fa _fa) + ~wa _ >.a ~wafJ -1 /J1; • - fJ --1

Voor de twee andere categorieen arbeid hanteren wij overeenkomstige rela-
ties. De hier gebruikte IoonvergeIijkingen hebben dezelfde gedaante als de
Ioonvonningsrelatie die in hoofdstuk 2 voor de daar homogeen veronderstelde
factor arbeid is gehanteerd.

Het symbool f: in bovenstaande vergeIijking staat voor het aanbod van
ongeschoolde arbeid. Vooralsnog wordt het aanbod van elke categorie arbeid
exogeen verondersteld. Er geldt derhalve:

f: =~:
Overeenkomstige relaties gelden voor geschoolde en hooggeschoolde arbeid.

Wij gaan ervan uit dat de evenwichtige werkloosheid als percentage van
het desbetreffende arbeidsaanbod voor elke categoric arbeid hetzelfde is, te
weten tie. Voor de term ~: - fa kan dan bijvoorbeeid de volgende relatie
worden afgeleid:

"a "a _ 1 (•a • e){. -{. =-- tL-tL
-. 1-w

Hierin staat het symbool tia voor het feitelijke werkloosheidspercentage van
ongeschooide werknemers. De parameter w representeert de evenwichtige
werkloosheid van elk van de drie typen arbeid in perunen van het desbetref-
fende arbeidsaanbod. Er geldt derhalve:

tie

W == 100
Het symbool Pk in de loonvormingsfunctie voor ongeschooiden heeft be-
trekking op de korte-termijnwaarde van de parameter die de invloed bepaalt
van de arbeidsmarktsituatie voor ongeschoolde werknemers op de reele loon-
stijging van deze werknemers. De arbeidsmarktsituatie belnvloedt de reele
loonstijging voor een deel vertraagd. De coefficient >'p is de desbetreffende
parameter van Koyck. Voor de Iange-termijnwaarde van de parameter met
betrekking tot het Phillipsmechanisme geldt de volgende vergelijking:

f3a = 13k
1- >'p

Voor de modelparameters kiezen wij dezelfde waarden als in de vorige subpa-
ragraaf. Voor de coefficienten met be trekking tot de loonverge1ijkingen wor-
den de volgende waarden gekozen: >'p = >.~ = >'p = 1/3; 13k = f3t = 13k = 1;
f3a = P" = pc = 1,5.
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Als ten aanzien van elk type arbeid in een bepaald jaar dezelfde positieve
loonimpuls plaatsvindt, treedt een golfbeweging van de economische acti-
viteit op. We presenteren hiervan geen cijfervoorbeeld, maar volstaan met
erop te wijzen dat op aile drie de deelmarkten van de arbeidsmarkt op lange
termijn evenwicht ontstaat, omdat de reele loonvoet van elke soort arbeid
zich blijft aanpassen zolang het desbetreffende werkloosheidspercentage nog
niet gelijk is aan de evenwichtswa.acde. Vermeld zij tevens dat de werkgele-
genheid van ongeschoolden en geschoolden in dit geval dezelfde ontwikkeling
vertoont. De werkgelegenheid van hooggeschoolden loopt echter tijdens de
neergaande fase van de golfbeweging minder sterk terug dan de werkgelegen-
heid van de twee andere soorten arbeid, terwijl deze werkgelegenheid tijdens
de opgaande fase van de golfbeweging minder sterk toeneemt dan de werkge-
legenheid van ongeschoolde en geschoolde werknemers. De vraag naar hoog-
geschoolden ontwikkelt zich immers overeenkomstig de produktie van be-
drijven, welke produktie bij een vervanging van ongeschoolde en geschoolde
arbeid door kapitaal of omgekeerd een geringere wijziging ondervindt dan de
mutatie in de werkgelegenheid van ongeschoolden en geschoolden bedraagt
(de som van de produktie-elasticiteiten van ongeschoolde en geschoolde ar-
beid is immers kleiner dan een). Consequentie van het voorgaande is dat ook
de via de werking van de arbeidsmarkt uitgelokte reele loonvoetaanpassingen
van hooggeschoolde arbeid geringer zijn dan die van de twee andere typen
arbeid. Dit is althans het geval, indien de parameterwaarden uit de loon-
vergelijking voor hooggeschoolde arbeid gelijk zijn aan de overeenkomstige
parameterwaarden uit de twee andere loonvormingsfuncties.

Ook indien ten aanzien van slechts een van de onderscheiden soorten ar-
beid een positieve loonimpuls plaatsvindt, resulteert een golfbeweging van
de economische activiteit. Ook de onderhavige aanpassingsprocessen illus-
treren wij niet door middel van cijfervoorbeelden. Wij wijzen er slechts op
dat ook in het geval van een positieve loonimpuls met betrekking tot cen van
de drie typen arbeid het werkloosheidspercentage van elke categorie arbeid
op lange termijn terugkeert naar de evenwichtswaarde.

Wij spreken van een positieve arbeidsaanbodimpuls met betrekking tot een
categorie arbeid, indien het desbetreffende arbeidsaanbod een keer met een
bepaald percentage extra groeit. Vindt een dergelijke impuls plaats, dan
neemt op korte termijn het desbetreffende werkloosheidspercentage toe. Een
positieve arbeidsaanbodimpuls veroorzaakt een aanpassingsproces, geduren-
de welk ook het evenwicht op de twee andere deeImarkten van de arbeids-
markt tijdelijk is verstoord. Op lange termijn is het werkloosheidspercen-
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tage van elke categorie arbeid weer gelijk aan de evenwichtswaarde. In de
kolommen A tot en met C van tabel 4.3 staan de effecten van een arbeids-
aanbodimpuls van 1% met betrekking tot achtereenvolgens ongeschoolde,
geschoolde en hooggeschoolde werknemers. De weergegeven resultaten heb-
ben betrekking op de lange termijn. Kolom D van tabel 4.3 geeft de effecten
weer die op deze termijn optreden indien het arbeidsaanbod van alle drie
de categorieen arbeid een dergelijke impuls ondervindt (deze zijn uiteraard,
behoudens afrondingsverschillen, gelijk aan de gesommeerde effecten van de
kolommen A tot en met C).

TabeI4.3: Effecten op lange termijn van een autonome
verhoging van het aanbod van drie categorieen arbeid

bij een exogeen arbeidsaanbod

A B c D

Autonome mutaties in:
Arbeidsaanbod ongeschoolden

Arbeidsaanbod geschoolden

Arbeidsaanbod hooggeschoolden

Resultaten

Produktie

Consumptie

Investeringen

Kapi taalgoederen voorraad

Werkgelegenheid ongeschoolden

Werkgelegenheid geschoolden

Werkgelegenheid hooggeschoolden

Werkgelegenheid
Reele loonvoet ongeschoolden

Reele loonvoet geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden
Gemiddelde reele loonvoet per werlmemer

Loonquote

Winst

1,00 0,00 0,00 1,00

0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 0,00 1,00 1,00

0,00 0,00 1,00 1,00

0,12 0,68 0,20 1,00

-0,36 -2,04 3,40 1,00

-0,36 -2,04 3,40 1,00

1,00 0,00 0,00 1,00

0,00 1,00 0,00 1,00

0,00 0,00 1,00 1,00

0,15 0,73 0,13 1,00

-6,48 1,08 5,40 0,00

0,19 -5,59 5,40 0,00

3,24 18,35 -21,59 0,00

-0,03 -0,05 0,08 0,00

0,12 0,68 -0,80 0,00

-0,36 -2,04 3,40 1,00

Kolom A laat zien dat een arbeidsaanbodimpuls van 1% met betrekking
tot ongeschoolde werknemers op lange termijn in een dienovereenkomstige
stijging van de werkgelegenheid van ongeschoolden resulteert. De werkgele-
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genheid van zowel geschoolden als hooggeschoolden blijft bij een ongewijzigd
aanbod van deze twee categorieen arbeid op den duur onveranderd. De wij-
ziging in de samenstelling van de werkgelegenheid wordt mogelijk gemaakt
door veranderingen in de relatieve beloningsvoeten van de drie soorten ar-
beid. De reele loonvoet van ongeschoolde arbeid daalt op lange termijn,
terwijl de reele loonvoet van zowel geschoolde als hooggeschoolde arbeid op
deze termijn stijgt. De kapitaalgoederenvoorraad neemt op den duur af. De
produktie van bedrijven blijft aldus ongewijzigd, hoewel de werkgelegenheid
van ongeschoolden is gestegen. Deze produktie kan op lange termijn niet
toenemen, omdat het aanbod van hooggeschoolde arbeid gelijk blijft. Bij de
veronderstelde complementariteit van hooggeschoolde arbeid en het cluster
van de overige drie produktiefactoren kan de prod uktie immers slechts toene-
men als het aanbod van hooggeschoolde arbeid groter wordt. De inkrimping
van de kapitaalgoederenvoorraad komt tot stand omdat de mutaties in de
reele loonvoeten van de drie categorieen arbeid per saldo in een daling van
de reele winst resulteren. In dit verband is vooral de stijging van de reele
loonvoet van hooggeschoolden van belang. De door de aanvankelijke span-
ning op de markt van hooggeschoolde arbeid uitgelokte extra loonstijging
van dit type arbeid zorgt ervoor dat de kapitaalgoederenvoorraad zodanig
vermindert dat de produktie ongewijzigd blijft, hoewel de werkgelegenheid
van ongeschoolden is toegenomen.

Ook een positieve arbeidsaanbodimpuls met betrekking tot geschoolde
werknemers leidt op lange termijn tot een verandering in de samenstelling
van de werkgelegenheid, die mogelijk wordt gemaakt door mutaties in de re-
latieve beloningsvoeten van de drie categorieen arbeid. De reele loonvoet van
geschoolde werknemers daalt op lange termijn, terwijl de reele loonvoet van
zowel ongeschoolde als hooggeschoolde werknemers stijgt. De kapitaalgoede-
renvoorraad daalt op den duur. De produktie van bedrijven blijft bijgevolg
ongewijzigd, hoewel de werkgelegenheid van geschoolden is toegenomen. De
inkrimping van de kapitaalgoederenvoorraad is het gevolg van de daling van
de reele winst, die op haar beurt vooral samenhangt met de stijging van de
reele loonvoet van hooggeschoolden.

Ook een autonome verruiming van het arbeidsaanbod van hooggeschool-
den resulteert op lange termijn in een wijziging in de samenstelling van de
werkgelegenheid, die mogelijk wordt gemaakt door veranderingen in de re-
latieve beloningsvoeten van de drie typen arbeid. De reele loonvoet van
hooggeschoolde werknemers vertoont op lange termijn een daling, terwijl
de reele loonvoeten van de twee andere categorieen werknemers beide in
dezelfde mate stijgen. De kapitaalgoederenvoorraad neemt in dit geval op
lange termijn toe. De grotere kapitaalgoederenvoorraad maakt het mogelijk
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dat de produktie van bedrijven even sterk toeneemt als de werkgelegenheid
van hooggeschoolden, hoewel de werkgelegenheid van ongeschoolden en ge-
schoolden niet is gestegen. De expansie van de kapitaalgoederenvoorraad
vindt plaats als gevolg van een stijging van de reele winst die via de daling
van de reele loonvoet van hooggeschoolden tot stand komt.

Als ten aanzien van elk type arbeid een arbeidsaanbodimpuls van 1%
plaatsvindt, neemt op lange termijn de werkgelegenheid van elke categorie
werknemers met 1% toe. De ongewijzigde samenstelling van de werkgele-
genheid betekent dat de relatieve beloningsvoeten van de drie soorten ar-
beid niet behoeven te veranderen. Aangezien de kapitaalgoederenvoorraad
dankzij een tijdelijke stijging van het kapitaalrendement op lange termijn
even sterk toeneemt als het aanbod van de drie typen arbeid, is op den duur
evenmin een mutatie in de gemiddelde reele loonvoet per werknemer nodig.

Tabel 4.3 laat zien dat de modelspecificatie en de gekozen parameterwaar-
den impliceren dat een beperkte verandering in de samenstelling van het
aanbod op de arbeidsmarkt op lange termijn forse mutaties in de relatieve
beloningsvoeten van de onderscheiden soorten arbeid veroorzaakt. In het al-
gemeen kan worden gesteld dat een toename van de ingezette hoeveelheid van
een produktiefactor ten opzichte van de ingezette hoeveelheid van een andere
produktiefactor een geringere daling van de reele beloningsvoet van de eerste
produktiefactor ten opzichte van die van de tweede produktiefactor vereist
naarmate de substitutiemogelijkheden tussen deze twee produktiefactoren
groter zijn. Een stijging (daling) van het arbeidsaanbod van ongeschool-
den ten opzichte van het arbeidsaanbod van geschoolden resulteert in het
model op lange termijn derhalve in een geringere daling (stijging) van de
reele loonvoet van ongeschoolde arbeid ten opzichte van de reele loonvoet
van geschoolde arbeid naarmate de lange-termijnwaarde van de substitutie-
elasticiteit tussen deze twee typen arbeid (19) een hogere waarde heeft.

Ret ontbreken van substitutiemogelijkheden tussen hooggeschoolde arbeid
en het cluster van de overige drie produktiefactoren draagt bij aan de forse
mutaties in de reele loonvoeten van de drie categorieen werknemers die ar-
beidsaanbodimpulsen met betrekking tot deze drie categorieen werknemers
volgens tabel4.3 op lange termijn veroorzaken. De lange-termijnwaarde van
de substitutie-elasticiteit tussen enerzijds ongeschoolde en geschoolde arbeid
en anderzijds kapitaal (7r) heeft in het model een belangrijke invloed op de
veranderingen in de reele loonvoeten van de drie categorieen werknemers
waartoe arbeidsaanbodimpulsen met betrekking tot deze categorieen op lan-
ge termijn leiden. Ook de mutatie in de reele loonvoet van hooggeschoolde
werknemers wordt door de waarde van 7r beinvloed. Wij lichten dit toe voor
een autonome verruiming van het arbeidsaanbod van hooggeschoolden. Een
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dergelijke impuls veroorzaakt in het model een daling van de reele loonvoet
van hooggeschoolde arbeid die de vraag naar dit type arbeid vergroot via
het gunstige effect op de kapitaalaccumulatie. Teneinde een grotere vraag
naar de twee andere soorten arbeid te voorkomen vindt tegelijkertijd een
stijging van de reele loonvoeten van die twee soorten arbeid plaats, die er-
voor zorgt dat ongeschoolde en geschoolde werknemers worden vervangen
door kapitaal, hoewel de reele loonvoet van hooggeschoolden is gedaald (de
daling van deze loonvoet leidt op zich beschouwd tot een substitutie van
kapitaal door geschoolde en ongeschoolde arbeid). De gei'nduceerde vervan-
ging van ongeschoolde en geschoolde arbeid door kapitaal en de stijging van
de kapitaalgoederenvoorraad resulteren per saldo in een ongewijzigde vraag
naar ongeschoolde en geschoolde arbeid. De daling van de reele loonvoet van
hooggeschoolden die in dit geval op den duur optreedt, is geringer naarmate
de waarde van 11' groter is. Een hogere waarde van 11' betekent namelijk dat
een geringere stijging van de reele loonvoeten van ongeschoolde en geschool-
de arbeid nodig is om een stijging van de vraag naar deze twee categorieen
arbeid te voorkomen. De reele loonvoet van hooggeschoolden behoeft bij een
hogere waarde van 11' daarom minder te dalen om de reele winst voldoende
te laten toenemen om de vereiste expansie van de investeringen en daarmee
van de kapitaalgoederenvoorraad mogelijk te maken.

Een belangrijke oorzaak van de relatief grote veranderingen in de reele
beloningsvoeten van de drie typen arbeid in de cijfervoorbeelden van tabel
4.3 is voorts gelegen in het exogene karakter van het aanbod van deze ty-
pen arbeid. Zelfs een bijzonder grote stijging van de reele loonvoet van een
bepaalde categorie werknemers lokt in het model geen extra aanbod van
die categorie werknemers uit. Wij zullen laten zien dat de door arbeids-
aanbodimpulsen veroorzaakte veranderingen in de reele loonvoeten van de
drie soorten arbeid belangrijk lager uitkomen, als op dit punt een andere
modelspecificatie wordt gekozen.

Wij introduceren nu als veronderstelling dat een meer dan normale stij-
ging van de reele loonvoet van een categorie arbeid een meer dan norm ale
groei van het desbetreffende arbeidsaanbod veroorzaakt. Uitgaande van de-
ze hypothese ziet de arbeidsaanbodrelatie van ongeschoolde werknemers er
in termen van relatieve trendafwijkingen als volgt uit:

Hierin bepaalt de parameter "p~, die in ons model een positieve waarde
heeft, het effect van een meer dan normale stijging van het reele loon van
ongeschoolden op de groeivoet van het arbeidsaanbod van deze categorie
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werknemers. De bovenstaande vergelijking bevat verder een autonome term,
aangezien wij nog steeds rekening houden met de mogelijkheid van exogene
mutaties in het arbeidsaanbod van ongeschoolden. Voor de overige twee
soorten arbeid worden overeenkomstige relaties gehanteerd.

In de theoretische literatuur over het arbeidsaanbod gaat men vaak uit
van een representatief economisch subject, dat een nutsfunctie maximaliseert
waarin het reele inkomen (respectievelijk de consumptiemogelijkheden) en de
vrije tijd als argument en voorkomen. Een stijging van het reele uurloon heeft
dan een positief substitutie-effect op het arbeidsaanbod. De arbeidsbeloning
neemt immers toe, zodat de economische subjecten worden geprikkeld om
langer te gaan werken. Ervan uitgaande dat vrije tijd een 'normaal' goed
is, staat hiertegenover evenwel een negatief inkomenseffect. Doordat men
meer per uur kan verdienen, kan men in de nieuwe situatie immers rneer
vrije tijd genieten zonder dat dat tot een lager inkomens- (respectievelijk
bestedings)niveau behoeft te leiden. Het tot ale effect van een verhoging
van het reele uurloon op het arbeidsaanbod is de som van het positieve
substitutie-effect en het negatieve inkomenseffect. Dit effect kan in theorie
zowel positief als negatief zijn.

De hiervoor geintroduceerde arbeidsaanbo drelaties kunnen micro-econo-
misch worden onderbouwd door te veronderstellen dat in de nutsfunctie van
de representatieve aanbieder van een bepaalde categorie arbeid naast de vrije
tijd niet het feitelijke inkomen voorkomt, maar de verhouding tussen het fei-
telijke inkomen en het inkomen bij evenwichtige groei. De stijging van het
reele uurloon waarvan op het referentiepad sprake is, prikkelt de economi-
sche subjecten dan niet om langer te gaan werken. Van zo'n prikkel is wel
sprake, als het reele uurloon boven het evenwichtige niveau komt te liggen.
Wij gaan er daarbij, zoals aangegeven, van uit dat een meer dan norm ale
stijging van het reele uurloon van een bepaalde categorie werknemers per
saldo het arbeidsaanbod van deze categorie werknemers vergroot. Veron-
dersteld wordt met andere woorden dat het positieve substitutie-effect op
het arbeidsaanbod van een meer dan normale stijging van het reele uurloon
groter is dan het negatieve inkomenseffect op dit aanbod.

In het besproken micro-economische model voor het arbeidsaanbod wordt
verondersteld dat de potentiele aanbieders van arbeid vrij kunnen beslis-
sen over het aantal uren dat zij willen werken. Dat is niet reeel, omdat
werkgevers vaak werknemers voor de standaardarbeidstijd werven en om-
dat deeltijdbanen slechts in een beperkt aantal variaties op grote schaal
voorkomen (meestal afgerond op een halve dag, dus bijvoorbeeld 2,5 dag
of vier dagen per week). De Ridder (1987) presenteert een alternatief mo-
del voor het arbeidsaanbod op basis van de veronderstelling dat er op de
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arbeidsmarkt uitsluitend in standaardbanen (met een standaardarbeidstijd)
wordt gehandeld." Ook deze veronderstelling is uiteraard (evenals die van
het zojuist besproken micro-economische model van het arbeidsaanbod) vrij
extreem. Deze veronderstelling impliceert dat de potentiele aanbieders van
arbeid slechts voor de keuze staan tussen wel en met werken. Besluiten zij
niet te werken, dan zijn zij in een economie zonder overheid aangewezen op
het overige (partner )inkomen. Kiezen zij ervoor om wel te werken, dan leve-
ren ze vrije tijd in en ontvangen in ruil daarvoor een looninkomen. Naar een
maximaal nut strevende economische subjecten zullen zich op de arbeids-
markt aanbieden als het nut bij wel werken groter is dan het nut bij niet
werken. De veronderstelling van een representatief economisch subject kan
in dit geval niet worden gehanteerd, omdat deze impliceert dat de potentiele
aanbieders van arbeid zich allemaal weI of allemaal niet aanbieden op de
arbeidsmarkt. Indien aangenomen wordt dat de potentiele aanbieders van
arbeid een verschillende voorkeur voor vrije tijd hebben, valt te verklaren
dat een deel van deze aanbieders zich aanbiedt en een ander deel niet. Een
verhoging van de reele loonvoet leidt er dan toe dat het arbeidsaanbod toe-
neemt, omdat het hogere reele loon ertoe leidt dat het nut bij wel werken
voor meer potentiele aanbieders van arbeid dan voorheen groter is dan het
nut bij niet werken. Een stijging van de reele loonvoet heeft in dit geval al-
tijd een positief effect op het arbeidsaanbod, omdat zo'n stijging uitsluitend
met een substitutie-effect gepaard gaat."

De geschetste theorie van het arbeidsaanbod waarbij de pot entiele aan-
bieders van arbeid uitsluitend de keus hebben tussen een standaardbaan
en niet werken, leidt tot de hiervoor geintroduceerde arbeidsaanbodrelaties,
indien in de nutsfuncties van de potentiele aanbieders van een bepaalde ca-
tegorie arbeid naast de vrije tijd niet het feitelijke inkomen voorkomt, maar
het feitelijke inkomen in verhouding tot het evenwichtige inkomen. De ree-
le loonstijging waarvan op het referentiepad sprake is, resulteert dan niet
in een toename van het arbeidsaanbod ten opzichte van het potentiele ar-
beidsaanbod. Het arbeidsaanbod van een categorie werknemers groeit weI
sterker dan het potentiele arbeidsaanbod van deze categorie werknemers als
de desbetreffende reele loonvoet een meer dan normale groei vertoont.

6 De Ridder houdt in zijn model rekening met belastingheffing en het bestaan
van sociale uitkeringen. De wijze waarop hij het arbeidsaanbod modelleert
is echter ook toepasbaar op een economie zonder collectieve sector. In de
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het model van De Ridder.
7 Het effect op het arbeidsaanbod kan in beginsel ook gelijk aan nul zijn,
indien een reele loonsverhoging geen enkele potentiele aanbieder van arbeid
over de streep trekt.
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We illustreren de werking van het model met de zojuist besproken arbeids-
aanbodrelaties aan de hand van enkele cijfervoorbeelden. Daartoe maken
wij gebruik van de reeds eerder gegeven parameterwaarden, terwijl we de
coefficienten 1/1:', 1/1~ en 1/1':u alle drie gelijk stel1en aan 0,2. De kolommen
A tot en met C van tabel 4.4 geven de effecten op lange termijn weer van
een arbeidsaanbodimpuls van 1% met betrekking tot achtereenvolgens on-
geschoolde, geschoolde en hooggeschoolde werknemers. Kolom D van deze
tabel geeft de resultaten op lange termijn weer van een autonome verruiming
van het arbeidsaanbod van elk van de drie categorieen arbeid met 1%.

Tabel 4.4: Effecten op lange termijn van een autonome
verboging van bet aanbod van drie cetegorieea arbeid

bij een endogeen arbeidsaanbod

A B C D

Autonome mutaties in:

Arbeidsaanbod ongeschoolden 1,00 0,00 0,00 1,00

Arbeidsaanbod geschoolden 0,00 1,00 0,00 1,00

Arbeidsaanbod hooggeschoolden 0,00 0,00 1,00 1,00

Resultaten

Produktie 0,10 0,57 0,33 1,00

Conswnptie 0,12 0,68 0,20 1,00

Investeringen 0,05 0,26 0,70 1,00

Kapitaalgoederenvoorraad 0,05 0,26 0,70 1,00

Werkgelegenheid ongeschoolden 0,49 0,34 0,17 1,00

Arbeidsaanbod ongeschoolden 0,49 0,34 0,17 1,00

Werkgelegenheid geschoolden 0,06 0,77 0,17 1,00

Arbeidsaanbod geschoolden 0,06 0,77 0,17 1,00

Werkgelegenheid hooggeschoolden 0,10 0,57 0,33 1,00

Arbeidsaanbod hooggeschoolden 0,10 0,57 0,33 1,00

Werkgelegenheid 0,13 0,68 0,19 1,00

Reele loonvoet ongeschoolden -2,56 1,71 0,84 0,00

Reele loonvoet geschoolden 0,30 -1,15 0,84 0,00

Reele loonvoet hooggeschoolden 0,51 2,87 -3,38 0,00

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer -0,01 -0,00 0,01 0,00

Loonquote 0,02 0,11 -0,13 0,00

Winst 0,05 0,26 0,70 1,00
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Een autonome verruiming van het arbeidsaanbod van ongeschoolden resul-
teert ook bij een endogeen aanbod van de drie soorten arbeid op den duur in
een daling van de reele loonvoet van ongeschoolde werknemers en een stijging
van de reele loonvoeten van geschoolde en hooggeschoolde werknemers. De
lagere reele loonvoet van ongeschoolden zorgt ervoor dat het arbeidsaanbod
van deze werknemers op lange termijn belangrijk minder stijgt dan de oor-
spronkelijke impuls bedroeg. De hogere reele loonvoeten van de twee andere
categorieen werknemers leiden ertoe dat deze hun arbeidsaanbod verruimen.
De veranderingen in de reele loonvoeten van de drie groepen werknemers zijn
op lange termijn als gevolg van de endogene veranderingen in het arbeids-
aanbod van elk van deze drie groepen belangrijk kleiner dan bij afwezigheid
van deze endogene veranderingen. Een positieve arbeidsaanbodimpuls met
be trekking tot ongeschoolde werknemers resulteert in het cijfervoorbeeld van
tabel 4.4 op den duur in een hogere produktie, omdat er een endogene stij-
ging van het arbeidsaanbod van hooggeschoolde werknemers plaatsvindt.

Ook een autonome expansie van het arbeidsaanbod van geschoolde werk-
nemers resulteert bij het optreden van endogene mutaties in het arbeids-
aanbod van de drie typen arbeid in belangrijk geringere veranderingen in
de reele loonvoeten van deze drie typen arbeid dan bij afwezigheid van deze
endogene mutaties het geval is. De produktie neemt ook als gevolg van een
arbeidsaanbodimpuls met betrekking tot geschoolde arbeid op lange termijn
nu toe, omdat een endogene verruiming van het aanbod van hooggeschoolde
arbeid tot stand komt.

De endogene veranderingen in het aanbod van de drie categorieen arbeid
mitigeren ook de mutaties in de reele loonvoeten van deze drie categorieen
arbeid die op lange termijn optreden als gevolg van een autonome verruiming
van het arbeidsaanbod van hooggeschoolden. De produktie neemt op lange
termijn belangrijk minder toe dan de arbeidsaanbodimpuls met betrekking
tot hooggeschoolde werknemers bedroeg, omdat een groot deel van het effect
van deze impuls op het aanbod van hooggeschoolde arbeid ongedaan wordt
gemaakt door de endogene vermindering van dit aanbod die het gevolg is
van de daling van de reele loonvoet van hooggeschoolden.

Als een arbeidsaanbodimpuls van 1% met betrekking tot alle drie de groe-
pen werknemers plaatsvindt, neemt de werkgelegenheid van elk van deze
groepen op lange termijn met 1% toe. Er is geen enkel verschil te bespeu-
ren tussen de gevolgen van een autonome expansie van het aanbod van alle
drie de categorieen arbeid in het cijfervoorbeeld van tabel 4.4 en de gevol-
gen daarvan in het cijfervoorbeeld van tabel 4.3. Indien het aanbod van de
drie soorten arbeid dezelfde autonome verruiming ondervindt, veranderen
op lange termijn namelijk de reele loonvoeten van de drie typen arbeid met.
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4.2.3 Monopolistisch vakbondsgedrag
Deze paragraaf is gewijd aan de consequenties van monopolistisch vakbonds-
gedrag. Daarbij gaan wij ervan uit dat er sprake is van decentrale vaststelling
van de arbeidsvoorwaarden. Teneinde de casuistiek te beperken schenken wij
geen aandacht aan de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag bij cen-
trale loonvorming.

Verondersteld wordt dat de decentraal opererende monopolistische vak-
bonden de belangen behartigen van ongeschoolde en geschoolde werknemers.
Wij gaan ervan uit dat de vakbonden het bestaande inkomensverschil tussen
deze twee categorieen arbeid niet wensen te vergroten of te verkleinen, zodat
zij een gelijke loonstijging voor deze twee groepen werknemers eisen (en ge-
realiseerd zien). Ret feit dat de lonen van ongeschoolde en geschoolde werk-
nemers even sterk stijgen, betekent dat de werkgelegenheid van deze twee
groepen werknemers zich op dezelfde wijze ontwikkelt. Ten aanzien van de
loonontwikkeling van hooggeschoolde werknemers blijven wij uitgaan van de
in de vorige subparagraaf gepostuleerde reele loonvormingsfunctie. De ree-
le loonstijging van hooggeschoolden is derhalve afhankelijk van het verschil
tussen het werkloosheidspercentage van hooggeschoolden en de evenwichts-
waarde daarvan,

Elke vakbond minimaliseert de volgende kwadratische verliesfunctie:

onder de voorwaarden: 0 ~ aid ~ 1, w ~ wah en iab
~ iab

•

Hierin heeft het symbool wab betrekking op de relatieve trendafwijking van
de reele loonvoet van beide relatief laaggeschoolde soorten arbeid, terwijl
het symbool iab de relatieve trendafwijking van de werkgelegenheid van de-
ze twee typen arbeid representeert. Er geldt derhalve: w

ab = w
a = w

b en:
iab = ia = r. De symbolen wah en iah representeren de streefwaarden
ten aanzien van de relatieve trendafwijkingen van achtereenvolgens de reele
loonvoet en de werkgelegenheid van de twee relatief laaggeschoolde soorten
arbeid. De parameter aid staat voor het relatieve gewicht dat de vakbon-
den aan de werkgelegenheidsdoelstelling toekennen. In de uitgangssituatie
van evenwichtige groei zijn de doelstellingen van de vakbond ten aanzien van
het reele loon en de werkgelegenheid van zowel ongeschoolde als geschoolde
arbeid gelijk aan de reaHsaties van de desbetreffende variabelen. Ret even-
wichtige groeipad wordt verlaten, sodra de vakbonden de streefwaarden ten
aanzien van de reele loonvoeten van de twee relatief laaggeschoolde soorten
arbeid sterker verhogen dan de evenwichtige reele loonstijging bedraagt. De
gegeven verliesfunctie is slechts geldig zolang de gerealiseerde waarden met
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be trekking tot de doelvariabelen kleiner dan of gelijk aan hun streefwaarden
zijn.

De streefwaarden met betrekking tot de reele loonvoeten van ongeschool-
de en geschoolde arbeid stijgen, afgezien van exogene veranderingen, even
snel als de trendmatige arbeidsproduktiviteit. Dit betekent dat de relatieve
trendafwijking van de streefwaarde ten aanzien van de reele loonvoeten van
ongeschoolde en geschoolde arbeid exogeen is:

De tweede doelstelling van de vakbonden heeft betrekking op de werkgele-
genheid van ongeschoolde en geschoolde werknemers. De relatieve trendaf-
wijking van de streefwaarde met betrekking tot de werkgelegenheid van deze
twee categorieen werknemers beschouwen wij bij decentrale loonvorming als
een exogene variabele:

De feitelijke waarden van de twee doelvariabelen worden bepaald door de
preferenties van de vakbonden en het gehanteerde model. Dit model is ge-
lijk aan het in subparagraaf 4.2.1 gepresenteerde model voor een gesloten
economie zonder overheid. De loonvorming met betrekking tot de twee rela-
tief laaggeschoolde soorten arbeid verklaren wij nu echter, zoals gezegd, uit
het veronderstelde monopolistische vakbondsgedrag.

Op de in hoofdstuk 3 gedemonstreerde wijze kan met behulp van boven-
staande verliesfunctie een reele loonvormingsfunctie worden afgeleid. Deze
ziet er als voIgt uit:

Bij het afleiden van deze loonvormingsfunctie is verondersteld dat de mono-
polistische vakbonden op de hoogte zijn van het verband dat op korte termijn
bestaat tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid van ongeschoolden
en geschoolden aan de ene kant en de reele loonstijging van deze twee typen
arbeid aan de andere kant. De reele loonontwikkeling van hooggeschoolden
beschouwen de vakbonden als een gegeven. Voor een individuele vakbond
geldt bij decentrale loonvorming immers dat de invloed van haar looneisen
op de reele loonstijging van hooggeschoolden verwaarloosbaar klein is.

We illustreren de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag bij decen-
trale loonvorming aan de hand van twee cijfervoorbeelden. We maken daar-
toe gebruik van de in subparagraaf 4.2.1 gegeven parameterwaarden. Met
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be trekking tot de loonvergelijkingen worden de volgende waarden van coef-
ficienten gekozen: (Xt" = 0,7; Ap = 1/3; 13k = 1; f3c = 1,5.

Het cijfervoorbeeld van tabel 4.5 is gebaseerd op de veronderstelling dat de
monopolistische vakbonden met ingang van periode 1 de doelwaarden met
be trekking tot de reele loonvoeten van ongeschoolde en geschoolde werkne-
mers met 2% extra verhogen. Het aanbod van elk van de drie typen arbeid
beschouwen wij vooralsnog weer als exogeen. De consequenties van een en-
dogeen aanbod van de drie soorten arbeid komen hierna aan de orde.

Tabe14.5: Monopolistiscb vakbondsgedrag bij decentrale
loonvorming en een exogeen arbeidsaanbod

1 5 trend

Produktie

Consumptie
Investeringen
Kapitaalgoederenvoorraad
Werkgelegenheid (on)geschoolden

Werkgelegenheid hooggeschoolden

Werkgelegenheid

Reele loonvoet (on)geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer

Loonquote

Winst

-0,44 -0,53 0,00

0,09 -0,73 -0,23
-2,03 0,06 0,68
0,00 -0,15 0,68

-0,63 -0,69 -0,28

-0,44 -0,53 0,00

-0,60 -0,67 -0,25

0,96 0,85 1,53

-0,44 -3,75 -6,11

0,69 -0,06 0,02

0,53 -0,20 -0,23

-2,03 0,06 0,68

De vakbonden brengen in peri ode 1 een meer dan normale reele loonstijging
van ongeschoolde en geschoolde arbeid tot stand. Dientengevolge vervangen
de ondernemers deze twee typen arbeid door kapitaal, hetgeen - bij een op
korte termijn gegeven hoeveelheid kapitaal - resulteert in een daling van
de werkgelegenheid van ongeschoolde en geschoolde werknemers. De hieruit
voortvloeiende daling van de produktie zorgt ervoor dat ook de werkgelegen-
heid van hooggeschoolden vermindert. Deze werknemers matigen bijgevolg
hun reele loonontwikkeling, hetgeen een gunstig effect heeft op de vraag naar
elk van de drie soorten arbeid. De mutaties in de reele loonvoeten van de drie
categorieen arbeid impliceren dat een zekere inkomensnivellering tot stand
komt.
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In de jaren volgend op de bovenmatige loonstijging daalt de werkgele-
genheid van alle werknemers verder als gevolg van het capaciteitseffect van
afgenomen investeringsactiviteit. De monopolistische vakbonden zijn nu be-
reid hun looneisen enigszins te matigen. De gestegen werkloosheid onder
hooggeschoolden zet hun loonontwikkeling onder druk. De reele loonvoet
van deze werknemers komt op middellange termijn (periode 5) belangrijk
lager uit.

Op lange terrnijn keert het werkloosheidspercentage van hooggeschool-
den terug naar zijn evenwichtswaarde. Het offer dat de hooggeschoolden
daarvoor moeten brengen bestaat uit een blijvende verlaging van hun reele
loonvoet. De monopolistische vakbonden zien als gevolg van de voortgezette
loonmatiging van hooggeschoolden de werkgelegenheid van ongeschoolden
en geschoolden zich na verloop van tijd herstellen. Zij reageren daarop met
het stellen van extra looneisen en realiseren aldus op lange termijn blijvend
hogere reele loonvoeten van ongeschoolde en geschoolde werknemers. De
vakbonden betalen hiervoor evenwel een prijs in de vorm van een blijvend
geringere werkgelegenheid van deze twee groepen werknemers. Het feit dat
zij erin slagen om op lange termijn een hogere koopkracht voor hun leden
te bereiken is het gevolg van de loonmatiging van hooggeschoolden, waartoe
hun bovenmatige looneisen leiden. De inkomensverschillen nemen af omdat
de vakbonden enerzijds voor hun leden hogere lonen weten te realiseren, ter-
wijl anderzijds de hooggeschoolde werknemers hun lonen matigen teneinde
een stijging van hun werkloosheidspercentage te voorkomen.

Indien de door monopolistisch vakbondsgedrag veroorzaakte daling van de
reele loonvoet van hooggeschoolden in een vermindering van het aanbod van
hooggeschoolde arbeid resulteert, zijn de effecten van dit gedrag met betrek-
king tot de doelvariabelen van de vakbonden op lange termijn ongunstiger.
Wij illustreren dit aan de hand van het cijfervoorbeeld van tabel 4.6. De-
ze tabel geeft de gevolgen weer van hetzelfde gedrag van monopolistische
vakbonden als waarop tabel 4.5 is gebaseerd. Thans maken wij echter ge-
bruik van het model met de hiervoor gepresenteerde arbeidsaanbodrelaties,
volgens welke een meer (minder) dan normale reele loonstijging van een be-
paalde categoric arbeid tot een meer (minder) dan norm ale groeivoet van het
desbetreffende arbeidsaanbod leidt. De coefficienten t/J!, t/J~ en t/J~ stellen
wij wederom alle drie gelijk aan 0,2.

De monopolistische vakbonden brengen ook in dit geval in periode 1 een
meer dan normale reele loonstijging van de twee relatief laaggeschoolde soor-
ten arbeid tot stand. Het arbeidsaanbod van deze twee groepen werknemers
neemt dientengevolge iets toe. De decentraal opererende vakbonden reage-
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Tabel 4.6: Monopolistisch vakbondsgedrag bij decentrale
loonvonning en een endogeen arbeidsaanbod

1 5 trend

Produktie

Consumptie

In vesteringen

Kapitaalgoederenvoorraad
Werkgelegenheid (on)geschoolden

Arbeidsaanbod (on)geschoolden
Werkgelegenheid hooggeschoolden

Arbeidsaanbod hooggeschoolden

Werkgelegenheid
Reele loonvoet (on)geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer

Loonquote

Winst

-0,45 -0,63 -0,61

0,09 -0,70 -0,72

-2,06 -0,40 -0,27

0,00 -0,18 -0,27
-0,63 -0,81 -0,75
0,19 0,13 0,15

-0,45 -0,63 -0,61

-0,07 -0,45 -0,61

-0,61 -0,79 -0,73
0,95 0,65 0,76

-0,37 -2,23 -3,03

0,70 0,09 0,01

0,54 -0,07 -0,11

-2,06 -0,40 -0,27

ren niet op dit grotere aanbod, omdat wij ervan uitgaan dat zij een gegeven
doelstelling hanteren ten aanzien van de werkgelegenheid van ongeschool-
den en geschoolden binnen hun onderneming of bedrijfstak. De stijging van
het werkloosheidspercentage van hooggeschoolden induceert in peri ode 1 een
matiging van de reele loonvoet van deze groep werknemers. Het aanbod van
hooggeschoolden vermindert dientengevolge enigszins, zodat hun reele loon-
voet wat minder sterk daalt dan in het cijfervoorbeeld van tabel4.5 het geval
IS.

Op lange termijn keert het werkloosheidspercentage van hooggeschoolden
weer terug naar de evenwichtswaarde. Het aanbod van deze groep werkne-
mers is nu echter als gevolg van hun lagere reele loonvoet blijvend vermin-
derd, zodat ook de werkgelegenheid van hooggeschoolden duurzaam op een
lager peil belandt. Als gevolg van het geringere aanbod van hooggeschoolden
komt op lange termijn hun reele loonvoet minder laag uit dan bij een exogeen
arbeidsaanbod. De monopolistische vakbonden realiseren dientengevolge op
lange termijn zowel een lagere reele loonvoet als een geringere werkgele-
genheid van de twee relatief laaggeschoolde groepen werknemers dan bij een
exogeen arbeidsaanbod het geval is. Het spreekt vanzelf dat de reele loonvoet
van hooggeschoolden op lange termijn minder daalt naarmate de waarde van
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t/J~ groter is. Bij een hogere waarde van deze parameter is op lange termijn
de gelnduceerde daling van het arbeidsaanbod van hooggeschoolden immers
groter. Dientengevolge neemt bij een hogere waarde van deze parameter op
den duur de vraag naar ongeschoolde en geschoolde werknemers sterker af
en nemen de reele loonvoeten van deze werknemers minder toe.

In de gepresenteerde cijfervoorbeelden eisen de monopolistische vakbonden
voor ongeschoolde en geschoolde werknemers dezelfde reele loonstijging. Het
is bij monopolistisch vakbondsgedrag echter mogelijk dat de vakbonden niet
alleen een te hoog loonpeil voor hun leden eisen, maar ook een andere verhou-
ding tussen de reele loonvoeten van de verschillende categorieen werknemers
tot stand brengen dan de evenwichtige. Dit kan op een verkeerde inschatting
van deze evenwichtige verhouding berusten, maar kan ook een welbewuste
vakbondspolitiek zijn. Eisen de monopolistische vakbonden, uitgaande van
een min of meer evenwichtige situatie, bijvoorbeeld voor ongeschoolde werk-
nemers een forsere meer dan normale reele loonstijging dan voor geschoolde
werknemers, dan neemt de werkloosheid onder ongeschoolden sterker toe
dan die onder geschoolden. De vakbonden krijgen dan met een lastig di-
lemma te maken. Zij kunnen het werkloosheidspercentage van ongeschoolde
werknemers meer in overeenstemming brengen met het werkloosheidsper-
centage van geschoolde werknemers, maar dan moeten ze toestaan dat de
loonontwikkeling van ongeschoolden achterblijft bij die van geschoolden. Met
hetzelfde dilemma worden de vakbonden uiteraard geconfronteerd, indien de
werkloosheid onder ongeschoolden oploopt onder invloed van een autonome
verruiming van het aanbod van deze werknemers of een exogene verminde-
ring van de vraag naar ongeschoolde arbeid.

4.3 Een gesloten economie
met collectieve sector

4.3.1 Ret model

In deze paragraaf schenken wij aandacht aan een gesloten economie met col-
lectieve sector. Wij gaan niet alleen na in hoeverre het rekening houden met
deze sector tot een wijziging van de conclusies van de voorgaande paragra.a.f
leidt, maar analyseren tevens de gevolgen van de introductie van een wette-
lijk minimumloon en van een verhoging van het relatieve peil van de sociale
uitkeringen.

Het te hanteren model is gelijk aan het in paragraaf 2.3 geintroduceer-
de model, maar dan uitgerust met de in de vorige paragraaf gepresenteerde
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vergelijkingen die de vraag naar drie categorieen arbeid beschrijven.f Deze
relaties hebben in deze paragraaf uiteraard betrekking op de (componenten
van de) werkgelegenheid in de marktsector. Eenvoudshalve gaan wij ervan
uit dat aandelen van de drie soorten arbeid in de werkgelegenheid van de
collectieve sector op het referentiepad gelijk zijn aan de overeenkomstige aan-
delen in de werkgelegenheid van de marktsector en dat deze gelijkheid ook
in het geval van impulsen blijft bestaan. Dit is weliswaar weinig realistisch,
maar heeft geen invloed op de kwalitatieve gevolgen van de te bespreken
impulsen. Een en ander impliceert dat voor elke categoric arbeid geldt dat
de werkgelegenheidsgroei in beide sectoren even hoog is. De relatieve trend-
afwijking van de werkgelegenheid van ongeschoolden in de collectieve sector
(f~) is derhalve gelijk aan die van de werkgelegenheid van deze werknemers
in de marktsector (fr:n):

Overeenkomstige relaties gelden met betrekking tot de twee andere catego-
rieen arbeid.

Evenals in de voorgaande hoofdstukken wordt verondersteld dat alle inko-
menstrekkers die niet werkzaam zijn in de marktsector of de collectieve sector
een sociale uitkering ontvangen. We gaan er eenvoudshalve van uit dat alle
uitkeringsgerechtigden een even hoge uitkering ontvangen. Dit betekent dat
een hooggeschoolde werknemer een relatief grote inkomensteruggang onder-
vindt, indien deze zijn of haar baan verliest. Op middellange terrnijn is dit
geen onrealistische aanname. Komt een geschoolde werknemer zonder werk
te zitten, dan realiseert hij of zij een geringere inkomensteruggang, terwijl
een ongeschoolde werknemer in dat geval met de geringste inkomensdaling
te maken krijgt.

Het aanbod van elke categorie arbeid wordt in deze paragraaf endogeen
verondersteld. We gaan ervan uit dat het aanbod van ongeschoolde arbeid
een meer dan normale groei vertoont, indien de reele beschikbare loonvoet
van deze categorie werknemers meer dan normaal stijgt. Verondersteld wordt
bovendien dat het effectieve aanbod van deze werknemers eveneens meer dan
normaal toeneemt, indien het quotient van de reele beschikbare uitkering
en de reele beschikbare loonvoet van ongeschoolde werknemers (dat is de
zogenoemde 'replacement ratio') afneemt. Op grond van het voorgaande
ziet de relatie voor het aanbod van ongeschoolde werknemers er in relatieve
trendafwijkingen als volgt uit:

8 Het volledige model treft men aan in bijlage 4.5.
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In deze vergelijking bepaalt de parameter 7fJ~ het effect van een meer dan nor-
male groei van de reele beschikbare loonvoet van ongeschoolden op de groei-
voet van het arbeidsaanbod van deze categorie werknemers. De parameter
7fJ: is de (positief gedefinieerde) elasticiteit van het effectieve arbeidsaanbod
van ongeschoolde werknemers ten opzichte van de desbetreffende 'replace-
ment ratio'. Voor geschoolde werknemers hanteren wij een overeenkomstige
arbeidsaanbodrelatie. Omdat voor deze categoric werknemers de 'replace-
ment ratio' in de uitgangssituatie lager is dan voor ongeschoolde werknemers,
ligt het echter voor de hand dat geldt: 7fJ~ < 7fJ:. Met betrekking tot hoog-
geschoolde werknemers gebruiken wij de volgende arbeidsaanbodrelatie:

Aangenomen wordt derhalve dat het arbeidsaanbod van hooggeschoolden
ongewijzigd blijft, indien de desbetreffende 'replacement ratio' verandert.

De invloed van de reele beschikbare loonvoet op het arbeidsaanbod in een
economie met overheid kan op dezelfde manieren worden verklaard als de
invloed van de reele loonvoet op het arbeidsaanbod in een volkshuishouding
zonder overheid, indien geabstraheerd wordt van het sociale-zekerheidsstel-
sel. De reele beschikbare loonvoet bepaalt in een economie met belastinghef-
fing immers de aantrekkelijkheid van werken (en dus inkomen en bestedings-
mogelijkheden) ten opzichte van vrije tijd. In de vorige paragraaf hebben
wij kort aandacht besteed aan twee verschillende theorieen die een positief
effect van een meer dan normale stijging van de reele arbeidsbeloning op het
desbetreffende arbeidsaanbod kunnen verklaren.

Voor economische subjecten die in het geval van werkloosheid aanspraak
kunnen maken op een sociale uitkering geldt dat het arbeidsaanbod moge-
lijk mede afhangt van de hoogte van de reele beschikbare uitkeringen. De
invloed van de uitkeringshoogte op het arbeidsaanbod kan op verschillende
manieren micro-economisch worden onderbouwd. Een mogelijke onderbou-
wing treft men aan bij De Ridder (1987). Deze auteur presenteert een mo-
del met twee typen arbeid, die hij aanduidt als ongeschoold en geschoold.
Hij hanteert als vereenvoudigende veronderstelling dat op de arbeidsmarkt
uitsluitend banen met een standaardarbeidstijd beschikbaar zijn. De indi-
viduele, potentiele aanbieder van arbeid is derhalve niet in staat om zelf
zijn of haar arbeidstijd te kiezen, maar staat voor de keuze tussen weI en
niet werken. Als een potentiele aanbieder van arbeid ervoor kiest om niet te
werken, maakt hij of zij aanspraak op een uitkering. Deze uitkering is voor
ongeschoolde en geschoolde werknemers even hoog. De arbeidsaanbodbeslis-
sing valt niet voor aIle potentiele aanbieders van arbeid met een bepaalde
scholingsgraad hetzelfde uit, omdat aangenomen wordt dat deze aanbieders
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zich onderscheiden in hun relatieve voorkeur voor vrije tijd. Op basis van
deze veronderstellingen leidt De Ridder relaties af voor de groeivoeten van
het arbeidsaanbod van ongeschoolde en geschoolde werknemers. Deze rela-
ties impliceren dat het arbeidsaanbod van een categorie werknemers bij een
gegeven omvang van het desbetreffende potentiele arbeidsaanbod positief af-
hangt van de desbetreffende reele beschikbare loonvoet en negatief afhangt
van de reele beschikbare uitkering. De elasticiteit van het arbeidsaanbod
van een bepaalde categorie arbeid ten opzichte van de betrokken reele be-
schikbare loonvoet is daarbij groter dan de (positief gedefinieerde) elasticiteit
van dit arbeidsaanbod ten opzichte van de reele beschikbare uitkering. Ver-
der blijken bij de gehanteerde veronderstellingen de elasticiteiten van het
arbeidsaanbod van ongeschoolde arbeid ten opzichte van zowel de desbetref-
fende reele beschikbare loonvoet als de reele beschikbare uitkering groter te
zijn dan de overeenkomstige elasticiteiten met be trekking tot geschoolde ar-
beid. Dit is het gevolg van het feit dat de oorspronkelijke 'replacement ratio'
voor ongeschoolde werknemers groter is dan voor geschoolde werknemers.

Ret model van De Ridder geeft een erg gestileerd beeld van de werkelijk-
heid. Potentiele aanbieders van arbeid hebben immers niet in alle gevallen
recht op een uitkering, als zij besluiten niet te werken. De arbeidsaanbod-
beslissing van potentiele aanbieders van arbeid die goon uitkering ontvangen
als ze niet werken hangt niet af van de hoogte van de reele beschikbare uit-
keringen, maar waarschijnlijk wel van de hoogte van het reele beschikbare
loon dat zij kunnen verdienen. Verder zal niet iedere potentiele aanbieder
van arbeid die bij niet werken weI recht op een uitkering heeft, zich weliswaar
formeel doch niet effectief op de arbeidsmarkt willen of kunnen aanbieden
teneinde een uitkering te kunnen ontvangen. Dit neemt niet weg dat de
hoogte van de reele beschikbare uitkeringen waarschijn1ijk invloed op het
effectieve arbeidsaanbod heeft,

Volgens de zogenoemde zoektheorie beinvloedt de uitkeringshoogte het ge-
drag van werkzoekenden.f Deze theorie onderbouwt de invloed van de hoogte
van de uitkeringen op het effectieve arbeidsaanbod via de veronderstelling
dat de minimale reele beschikbare loonvoet waarvoor een werkzoekende be-
reid is een baan te accepteren hoger is naarmate hij of zij over een hogere
reele beschikbare uitkering beschikt en/of dat de zoekintensiteit van een
werkloze (naar een baan) geringer is naarmate zijn of haar reele beschikbare
uitkering hoger is. Beide mogelijke gevolgen van een hoger niveau van de
uitkeringen hebben een overeenkomstig effect als een vermindering van het
effectieve arbeidsaanbod.

9 Een uiteenzetting van deze theorie kan worden aangetroffen bij: Vijlbrief
(1992).
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Dan komen we thans toe aan de vergelijking voor het aantal uitkerings-
gerechtigden. De ontwikkeling van dit aantal wordt behalve door de groei
van de tot ale werkgelegenheid bepaald door de groei van het totaal aantal
inkomenstrekkers. Wij gaan ervan uit dat exogene mutaties in het aanbod
van de drie categorieen arbeid alsmede mutaties in het arbeidsaanbod die
geinduceerd worden door veranderingen in de reele beschikbare loonvoeten
van de drie categorieen arbeid volledig doorwerken in het totaal aantal inko-
menstrekkers. Een mutatie in het effectieve aanbod valt in dat geval immers
samen met een dienovereenkomstige verandering in het formele arbeidsaan-
bod. De veranderingen in het arbeidsaanbod daarentegen die voortvloeien
uit wijzigingen in de 'replacement ratios' brengen geen mutaties in het to-
taal aantal inkomenstrekkers met zich. In dat geval verandert het effectieve
aanbod bij een gegeven formeel arbeidsaanbod. Een en ander leidt tot de
volgende relatie voor de relatieve trendafwijking van het totaal aantal inko-
menstrekkers:

waann:
A = 1+ I/g

(1 - w)(l + I/g + 1/14)
De laatste term in het rechterlid van deze vergelijking heeft betrekking op
eventuele autonome mutaties in het totaal aantal inkomenstrekkers.

Opgemerkt zij dat het voor de effecten van een meer dan normale groei van
het (effectieve) arbeidsaanbod, ook voor de effecten met betrekking tot de
overheidsfinancien, geen groot verschil uitmaakt of deze meer dan norm ale
groei betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal personen dat zich
op de arbeidsmarkt aanbiedt dan wel op een stijging van het aantal uren dat
individuele aanbieders van arbeid willen werken. Dit is althans zo, indien
het grotere aanbod van arbeid in het tweede geval - bij een aanvankelijk
nog niet dienovereenkomstig toegenomen werkgelegenheid - in een groter
beroep op de sociale zekerheid resulteert (hetgeen gebeurt als de feitelijke
arbeidstijd van de werkenden toeneemt, zodat de bestaande werkgelegenheid
over minder mensen wordt verdeeld).

De twee bedoelde vormen van een extra stijging van het arbeidsaanbod
hebben wel een verschillend effect op de evenwichtige omvang van de werk-
loosheid in personen. Een groter arbeidsaanbod in personen leidt bij een
constant evenwichtig werkloosheidspercentage tot een stijging van de even-
wichtige werkloosheid in personen. Neemt echter het arbeidsaanbod toe via
een verlenging van de gewenste (en gerealiseerde) arbeidstijd per werknemer,
dan verandert de evenwichtige werkloosheid in personen gerekend niet. Een
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verruiming van het arbeidsaanbod in personen leidt daarom op lange termijn
(als de werkloosheid gelijk is aan het evenwichtige niveau) tot een toeneming
van het aantal uitkeringsgerechtigden, terwijl zo'n toeneming bij een stijging
van de gewenste arbeidstijd per werknemer achterwege blijft. Kwantitatief
gaat het hierbij evenwel om een zeer gering effect.I?

Verondersteld wordt dat de overheid voor de financiering van de netto-
inkomensuitgaven van de collectieve sector een omslagstelsel hanteert. In de
voorgaande hoofdstukken vergeleken we de effect en van impulsen bij deze
vorm van budgettair overheidsbeleid steeds met de effecten van dezelfde
impulsen bij een gegeven lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen. De
laatste vorm van budgettair overheidsbeleid blijft in deze paragraaf echter
buiten beschouwing. De verschillen tussen beide vormen van budgettair
beleid in termen van modeluitkomsten zijn immers in het voorgaande al
voldoende uit de doeken gedaan.

Wij gaan ervan uit dat de sociale uitkeringen - afgezien van eventuele
autonome aanpassingen - worden aangepast overeenkomstig de gemiddelde
contractloonstijging van geschoolden en ongeschoolden. Deze veronderstel-
ling leidt tot de volgende relatie voor de reele uitkeringen:

Veranderingen in de gemiddelde loonvoet van de twee relatief laaggeschoolde
soorten arbeid als gevolg van mutaties in het aantal ongeschoolde werkne-
mers ten opzichte van het aantal geschoolde werknemers worden niet in de
uitkeringen doorberekend. De loonontwikkeling van hooggeschoolden heeft
evenmin invloed op de aanpassing van de sociale uitkeringen. Dit berust op
de veronderstelling dat de loonontwikkeling van hooggeschoolden voor een
groot deel buiten het cao-overleg om wordt vastgesteld. Zodoende heeft deze
ontwikkeling nauwelijks invloed op de contractloonstijging die bepalend is
voor de aanpassing van de uitkeringshoogte.

4.3.2 De sterke werking van de arbeidsmarkt
Als de ontwikkeling van de reele loonvoet van elk van de drie typen arbeid
afhangt van het verschil tussen het desbetreffende werkloosheidspercentage

10 De door ODS gehanteerde (in paragraaf 2.3 geintroduceerde) relatie voor
het aantal uitkeringsgerechtigden impliceert dat wij het aantal uitkeringsge-
rechtigden berekenen onder de veronderstelling dat een groter arbeidsaanbod
gepaard gaat met een procentueel even grote stijging van de evenwichtige
werkloosheid in personen.
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en de evenwichtswaarde daarvan, is elke deelrnarkt van de arbeidsmarkt op
lange termijn in evenwicht. Het aanbod van de verschillende soorten arbeid
bepaalt dan op lange termijn de uitkomsten van het economisch proces. Voor
ongeschoolde werknemers hanteren wij in deze subparagraaf de volgende
reele loonvormingsfunctie:

Deze vergelijking heeft dezelfde gedaante als de loonvergelijking die in para-
graaf 2.3 voor de daar homogeen veronderstelde factor arbeid werd gepostu-
leerd. Voor geschoolde en hooggeschoolde werknemers worden overeenkom-
stige loonvormingsrelaties gebruikt.

Ten behoove van de te presenteren cijfervoorbeelden kiezen we de volgende
parameterwaarden: gn = 0,05; 'Yc = 0,75; 'Yi = 0,1; 'Yg = 0,15; c.p = 1;
r = 1/21' '" - 2' ..\ - ° 75' ..\a - ° 09' ..\b - ° 51' ..\c - ° 15' c - 2/3', ,-, -" -" -" -, ,~- ,
7rk = 0,21; 7r = 0,63; {)k = 0,05; {) = 0,15; p" = 0,15; pb = 0,725;
pC = 0,125; Tl = 0,5; Tr = 0,4; Vs = 0,25; I/u = 1; v = 0, 75; 'Yin = 0,375;
w = ° 04' .t.« = .I.b = .I.C = ° 2' .t;« = 0 2' .I.b = ° L: ..\a = ..\b = ..\c = 1/3', ''f'w 'f'w 'f'w " 'f'r " 'f'r "fJ fJ fJ '
f3a - f3h - f3c - I: f3a - f3b - f3c - 1 5' ",a - ",b - .. c - 0 5k - k - k -, - - -" Vf - "t - <Of - , •

De nationale boekhouding voor de uitgangssituatie van evenwichtige groei
kan worden aangetroffen in tabel 2.3 in hoofdstuk 2. Thans bestaat de loon-
som van zowel de marktsector als de collectieve echter uit drie componenten.
De aangepaste exploitatierekeningen van deze twee sectoren treft men aan
in tabel 4.7.

Evenals in de vorige paragraaf impliceren de gekozen parameterwaarden
dat de beloningsvoeten van ongeschoolde, geschoolde en hooggeschoolde
werknemers op het referentiepad gelijk zijn aan respectievelijk 80%, bijna
94% en 160% van de gemiddelde loonvoet per werknemer. De overeenkom-
stige percentages voor de nettoloonvoeten zijn hieraan gelijk, omdat alle
loontrekkers krachtens de gemaakte veronderstellingen hetzelfde percentage
van hun inkomen aan belastingen en premies verschuldigd zijn. De beschik-
bare uitkeringen bedragen in de uitgangssituatie 75% van de gemiddelde
beschikbare loonvoet per werknemer. Dit betekent dat de 'replacement ra-
tio' voor ongeschoolden, geschoolden en hooggeschoolden aanvankelijk gelijk
is aan achtereenvolgens bijna 94%, bijna 80% en bijna 47%.

Tabel 4.8 geeft de effecten weer waartoe arbeidsaanbodimpulsen (van 1%)
met betrekking tot de drie categorieen arbeid op lange termijn leiden. Kolom
A laat zien dat een autonome verruiming van het aanbod van ongeschool-
de arbeid op deze termijn leidt tot een daling van de reele loonvoet van
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Tabel4.7: Exploiteiietekeuiugeu marktsector en collectieve sector
voor de uitgangssituatie van evenwicbtige groei

Marktsector

Loonsom ongeschoolden
Loonsom geschoolden
Loonsom hooggeschoolden
Winstsom

Produktie

9
51
15
25

100

Gezinsconsumptie
Materiele overheidsbestedingen
Particuliere investeringen

75
15
10

Bestedingen 100

Collectieve sector

Loonsom ongeschoolden
Loonsom geschoolden
Loonsom hooggeschoolden
Uitkeringen
Materiele overheidsbestedingen
Nettorentelasten
Financieringssaldo

2,25
12,75
5,75

56,25
15

2
-7

85 85

Collectieve lasten
loon trekkers marktsector
Collectieve lasten
loontrekkers collectieve sector
Collectieve lasten
uitkeringsgerechtigden
Collectieve lasten
op winstsom

37,5

9,375

28,125

10

ongeschoolden en een stijging van de reele loonvoeten van de twee andere
categorieen werknemers. De lastendruk op het gezinsinkomen daalt op den
duur enigszins. De reele beschikbare loonvoet van ongeschoolden neemt per
saldo af, terwijl de 'replacement ratio' voor deze werknemers stijgt. Dit
laatste hangt samen met het feit dat de roole beschikbare uitkeringsvoet
minder afneemt dan het reele beschikbare loon voor ongeschoolden, gezien
het feit dat voor de ontwikkeling van de uitkeringen ook de loonontwikkeling
van geschoolde werknemers van belang is. Het arbeidsaanbod van onge-
schoolden neemt ten gevolge van zowel de daling van de reele beschikbare
loonvoet als de toeneming van de desbetreffende 'replacement ratio' op den
duur minder toe dan de arbeidsaanbodimpuls bedroeg.J! Het arbeidsaanbod
van geschoolde werknemers stijgt, aangezien hun reele beschikbare loonvoet
toeneemt en hun 'replacement ratio' daalt. Het arbeidsaanbod van hoogge-
schoolde werknemers neemt op lange termijn eveneens toe, omdat hun reele
beschikbare loonvoet hoger uitkomt.

11 De in de tab ellen weergegeven effecten ten aanzien van het arbeidsaanbod
hebben betrekking op het effectieve aanbod. Dat is immers het in economisch
opzicht relevante arbeidsaanbod.
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Ret vergt enige toelichting waarom de lastendruk op het gezinsinkomen
op lange termijn een beperkte daling vertoont. Van belang is in de eerste
plaats dat de stijging van de werkgelegenheid in de marktsector groter is
dan de gewogen groei van het aantal inkomenstrekkers in de collectieve sec-
tor, hetgeen gepaard gaat met een drukkend effect op de lastendruk op het
gezinsinkomen. Ret grotere arbeidsaanbod leidt op den duur namelijk tot
een dienovereenkomstige stijging van de werkgelegenheid in de marktsector.
Krachtens de door ons gemaakte veronderstellingen neemt de werkgelegen-
heid in de collectieve sector weliswaar ook even sterk toe als het arbeids-
aanbod, maar het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt slechts in beperkte
mate. Dat dit aantal enigszins toeneemt hangt samen met enerzijds het feit
dat het grot ere arbeidsaanbod tot een grotere omvang van de evenwichtige
werkloosheid (in personen) leidt en anderzijds het gegeven dat de rnutaties
in de 'replacement ratios' van ongeschoolde en geschoolde werknemers per
saldo tot een groter beroep op de sociale zekerheid leiden. De daling van
de lastendruk op het gezinsinkomen is in de tweede plaats het gevolg van
de omstandigheid dat de stijging van de reele uitkeringen achterblijft bij de
stijging van de gemiddelde reele loonvoet per werknemer.

Uit kolom B kan worden afgelezen dat een autonome verruiming van het
aanbod van geschoolde arbeid op lange termijn tot een lagere reele loonvoet
van geschoolden leidt en tot hogere reele loonvoeten van de twee andere
soorten arbeid. De lastendruk op het gezinsinkomen neemt ook nu op lange
termijn af. De reele beschikbare loonvoet van geschoolden daalt per saldo,
terwijl de 'replacement ratio' voor deze werknemers toeneemt. Ret arbeids-
aanbod van geschoolden neemt om beide redenen op den duur minder toe
dan de autonome verruiming van hun arbeidsaanbod bedroeg. Ret aanbod
van ongeschoolde arbeid stijgt, omdat de desbetreffende reele beschikbare
loonvoet toeneemt en de betrokken 'replacement ratio' afneemt. Ret ar-
beidsaanbod van geschoolden komt op den duur hoger uit, omdat hun reele
beschikbare loonvoet stijgt.

De daling van de lastendruk op het gezinsinkomen in het cijfervoorbeeld
van kolom B is te danken aan enerzijds het feit dat de werkgelegenheid in de
marktsector sterker toeneemt dan het aantal inkomenstrekkers dat ten laste
van de overheid komt en anderzijds de omstandigheid dat de ontwikkeling
van de reele uitkeringen achterblijft bij de stijging van de gemiddelde reele
loonvoet per werknemer. Vermeld zij nog dat de veranderingen in de 're-
placement ratios' in dit geval per saldo in een geringer beroep op de sociale
zekerheid resulteren.

Een autonome verruiming van het arbeidsaanbod van hooggeschoolden
leidt op den duur tot een lagere reiHe loonvoet van deze werknemers en tot
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Tabel 4.8: Effecten op lange termijn van een autonome
verboging van bet aanbod van drie csiegotieeu arbeid

bij een endogeen arbeidsaanbod

A B C D

Autonome mutaties in:
Arbeidsaanbod ongeschoolden 1,00 0,00 0,00 1,00

Arbeidsaanbod geschoolden 0,00 1,00 0,00 1,00

Arbeidsaanbod hooggeschoolden 0,00 0,00 1,00 1,00

Resu1taten
Produktie 0,09 0,63 0,35 1,08

Consumptie 0,10 0,70 0,28 1,08

Investeringen 0,02 0,17 0,89 1,08

Kapitaalgoederenvoorraad 0,02 0,17 0,89 1,08

Werkgelegenheid ongeschoolden t 0,36 0,59 0,13 1,08

Arbeidsaanbod ongeschoolden 0,36 0,59 0,13 1,08

Werkgelegenheid geschoolden t 0,07 0,87 0,13 1,08

Arbeidsaanbod geschoolden 0,07 0,87 0,13 1,08

Werkgelegenheid hooggeschoolden t 0,09 0,63 0,35 1,08

Arbeidsaanbod hooggeschoolden 0,09 0,63 0,35 1,08

Werkgelegenheid t 0,12 0,80 0,16 1,08

Aantal uitkeringsgerechtigden 0,04 0,01 0,01 0,06

Lastendruk op gezinsinkoment -0,03 -0,27 0,11 -0,19

Reele loonvoet ongeschoolden -1,70 0,82 0,88 0,00

Reele beschikbare loonvoet ongeschoolden -1,64 1,36 0,66 0,38

Reele loonvoet geschoolden 0,17 -1,05 0,88 0,00

Reele beschikbare loonvoet geschoolden 0,23 -0,51 0,66 0,38

Reele loonvoet hooggeschoolden 0,38 2,62 -3,00 0,00

Reele beschikbare loonvoet hooggeschoolden 0,44 3,17 -3,23 0,38

Reele beschikbare uitkering -0,05 -0,22 0,66 0,38

Gemiddelde reele loonvoet per werlmemer t -0,02 -0,10 -0,12 0,00

Loonquote 0,01 0,06 -0,07 0,00

Beschikbare winst 0,06 0,45 0,57 1,08

t Met betrekking tot zowel marktsector als collectieve sector.

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.
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hogere reele loonvoeten van de twee andere categorieen arbeid. De lasten-
druk op het gezinsinkomen neemt in dit geval op lange termijn toe. De reele
beschikbare loonvoet van hooggeschoolden daalt derhalve om twee redenen,
zodat het arbeidsaanbod van deze werknemers op den duur minder stijgt
dan de impuls bedroeg. De reele beschikbare loonvoeten van geschoolden en
ongeschoolden nemen op lange terrnijn per saldo beide even sterk toe, terwijl
de 'replacement ratios' voor deze twee groepen werknemers ongewijzigd blij-
yen. Ret arbeidsaanbod van ongeschoolde en geschoolde werknemers neemt
op lange termijn derhalve toe.

De verhoging van de lastendruk op het gezinsinkomen kan worden ver-
klaard uit het feit dat de reele uitkeringen sterker toenemen dan de gemid-
delde reele loonvoet per werknemer, omdat de loonmatiging van hoogge-
schoolden niet in de uitkeringen doorwerkt. Ret opwaartse effect dat hieruit
voortvloeit op de lastendruk op het gezinsinkomen is zo groot dat deze las-
tendruk stijgt, hoewel de werkgelegenheid in de marktsector sterker is toege-
nomen dan het totaal aantal inkomenstrekkers dat ten laste van de overheid
komt.

Als een arbeidsaanbodimpuls van 1% met betrekking tot aile drie de groe-
pen werknemers optreedt, neemt de werkgelegenheid van elk van deze groe-
pen met hetzelfde percentage toe. De toeneming van de werkgelegenheid
is groter dan de arbeidsaanbodimpuls bedroeg, omdat de lastendruk op het
gezinsinkomen blijvend lager uitkomt. De lagere lastendruk leidt tot ho-
gere reele beschikbare loonvoeten en heeft daarmee een positief effect op
het aanbod van elk van de drie groepen werknemers. De lastendruk op het
gezinsinkomen kan enigszins omlaag, omdat de werkgelegenheid in de markt-
sector sterker stijgt dan het totaal aantal inkomenstrekkers dat ten laste van
de collectieve sector komt.

4.3.3 Het wettelijk minimumloon
en de hoogte van de sociale uitkeringen

In deze subparagraaf analyseren wij de betekenis van een beperking van de
flexibiliteit van de loonvorming die het gevolg is van de introductie van een
wettelijk minimumloon. Verondersteld wordt dat deze introductie plaats-
vindt uitgaande van een situatie van evenwichtige groei. Ret wettelijk mini-
mumloon wordt - afgezien van eventuele autonome aanpassingen - jaar-
lijks verhoogd overeenkomstig de gemiddelde contractloonstijging van ge-
schoolde en ongeschoolde werknemers. Dit leidt tot de volgende relatie voor
de relatieve trendafwijking van het reele wettelijk minimumloon (wm):

m ,Aa G ,x" " m
W = W + w +w

,AG + ,x" ,AG + ,xII -
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Bij de introductie van het wettelijk minimumloon is dit loon gelijk aan de
loonvoet van ongeschoolde werknemers. Een extra verhoging van het wet-
telijk minimumloon impliceert dan dat het reele wettelijk minimumloon de
reele loonvoet van ongeschoolden bepaalt. We gaan ervan uit dat de reele
loonvoet van ongeschoolden bij afwezigheid van het wettelijk minimumloon
zich zou ontwikkelen conform de in de vorige subparagraaf gehanteerde loon-
vormingsrelatie voor deze categorie werknemers. Indien de marktconforme
loonstijging van ongeschoolden (dat is de loonstijging volgens deze loon-
vormingsfunctie'<) in een bepaald jaar groter is dan de verhoging van het
wettelijk minimumloon, ontwikkelen de lonen van ongeschoolden zich markt-
conform. Het wettelijk minimumloon wordt dan overschreden. De lonen van
ongeschoolde werknemers blijven zich marktconform ontwikkelen zolang het
feitelijke loon van deze werknemers boven het wettelijk minimumloon ligt.

De bovenstaande relatie voor de aanpassing van het wettelijk minimum-
loon impliceert dat een exogene verhoging van dit minimumloon, indien dit
effectief is (zodat wG = wm), via haar invloed op de gemiddelde contractloon-
stijging van ongeschoolde en geschoolde werknemers een additionele stijging
van het wettelijk minimumloon uitlokt. Bij de veronderstelde onvertraagde
doorberekening van de genoemde contractloonstijging in het wettelijk mini-
mumloon vindt deze additionele stijging zelfs onmiddellijk plaats, Er is in
het model op dit punt derhalve van een multipliereffect sprake.

Kolom A van tabel 4.9 geeft de effecten op lange termijn weer van een
eenmalige autonome extra verhoging van het reele wettelijk minimumloon
met 2%. Ten aanzien van de reele uitkeringen blijft een dergelijke extra
verhoging achterwege. Zowel in het jaar waarin de extra verhoging van het
wettelijk minimumloon plaatsvindt als in alle daarop volgende jaren is de
stijging van het wettelijk minimumloon groter dan of gelijk aan de markt-
conforme loonstijging van ongeschoolden. De ontwikkeling van het wettelijk
minimumloon dicteert in het cijfervoorbeeld derhalve de loonstijging van
ongeschoolde werknemers. Het hogere wettelijk minimumloon leidt tot een

12 Deze loonstijging dient bepaald te worden met de versie van de loonver-
gelijking, waarop de transformatie van Koyck nog niet is toegepast. Deze
ziet er als volgt uit:

De herschreven versie van deze loonvergelijking is niet bruikbaar, omdat
~w«:l - indien het wettelijk minimumloon in jaar t -1 effectief is - gelijk
is aan ~w~\.
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blijvende verhoging van het werkloosheidspercentage van ongeschoolden. De
reele loonvoet van ongeschoolden stijgt op den duur sterker dan de autonome
verhoging van het wettelijk minimumloon bedroeg, omdat het multiplieref-
feet van deze verhoging meer gewicht in de schaal legt dan de endogene
daling van de reele loonvoet van geschoolde werknemers.

Vermeld zij dat de effeeten van een eenmalige autonome minder dan nor-
male verhoging van het reele wettelijk minimumloon niet uit de tabel kunnen
worden afgelezen door de resultaten van kolom A met -1 te vermenigvuldi-
gen. Een dergelijke impuls heeft slechts invloed op de afloop van het econo-
misch proces als het wettelijk minimumloon in de uitgangssituatie boven het
marktconforme loon van ongeschoolde werknemers ligt. Indien de arbeids-
markt van ongeschoolden in de referentiesituatie in evenwicht is, heeft een
minder dan normale verhoging van het wettelijk minimumloon echter geen
gevolgen voor de feitelijke loonstijging van ongeschoolden.U

Kolom B van tabel 4.9 heeft betrekking op de effeeten die een eenmali-
ge autonome meer dan normale verhoging van de reele sociale uitkeringen
van 2% op lange termijn heeft. Een dergelijke impuls verhoogt voor elke
categorie werknemers de 'replacement ratio'. Krachtens de gemaakte ver-
onderstellingen daalt daarom het aanbod van ongeschoolde arbeid evenals,
zij het in geringere mate, van geschoolde arbeid. De hogere lastendruk op
het gezinsinkomen, waartoe de verhoging van de sociale uitkeringen leidt,
zet verder de reele beschikbare loonvoeten van de werknemers onder druk,
hetgeen een ongunstig effect op het arbeidsaanbod van elk van de drie groe-
pen werknemers heeft. Omdat het aanbod van ongeschoolde arbeid relatief
sterk afneemt en daarmee het marktconforme loonniveau van deze werkne-
mers toeneemt, is het wettelijk minimumloon in dit geval niet effeetief. De
marktconforme reele loonstijging van deze categorie werknemers is in zowel
het jaar waarin de impuls plaatsvindt als in alle daarop volgende jaren groter
dan of gelijk aan de stijging van het reele wettelijk minimumloon. Een auto-
nome verhoging van de reele sociale uitkeringen heeft derhalve al met al een
ongunstige invloed op de economische activiteit, omdat het arbeidsaanbod
van elk van de drie categorieen arbeid daardoor vermindert.

Ook hier past als kanttekening dat de effeeten van een autonome verla-
ging van de reele beschikbare uitkeringen niet uit tabel 4.9 kunnen worden
afgeleid door de resultaten van kolom B met -1 te vermenigvuldigen. Bij een
verlaging van de uitkeringen neemt namelijk het arbeidsaanbod van onge-

13 Als het wettelijk minimumloon in de uitgangssituatie beneden het markt-
conforme loon van ongeschoolde arbeid ligt, heeft een meer dan normale
verhoging van het wettelijk minimumloon geen gevolgen voor de feitelijke
loonstijging van ongeschoolden.
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Tabe14.9: Effecten op lange termijn van een autonome
verbogiug van bet wettelijk minimumloon

en de sociale uitkeringen bij een endogeen arbeidsaanbod

A B C

Autonome mutaties in:

Reele minimumloon

Reele uitkeringen

Resultaten
Produktie

Consumptie

Investeringen

Kapitaalgoederenvoorraad
Werkgelegenheid ongeschoolden t

Arbeidsaanbod ongeschoolden
Werkgelegenheid geschoolden t
Arbeidsaanbod geschoolden
Werkgelegenheid hooggeschoolden t

Arbeidsaanbod hooggeschoolden

Werkgelegenheid

Aantal uitkeringsgerechtigden

Lastendruk op geainsinkomen+

Reele loonvoet ongeschoolden

Reele beschikbare loonvoet ongeschoolden

Reele loonvoet geschoolden

Reele beschikbare loonvoet geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden

Reele beschikbare loonvoet hooggeschoolden

Reele beschikbare uitkering

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer

Loonquote

Beschikbare winst

2,00 0,00 2,00

0,00 2,00 2,00

-0,13 -0,35 -0,46

-0,14 -0,36 -0,48

-0,05 -0,22 -0,26

-0,05 -0,22 -0,26
-0,47 -0,44 -0,84

0,79 -0,44 0,22
-0,11 -0,39 -0,48
-0,11 -0,39 -0,48
-0,13 -0,35 -0,46

-0,13 -0,35 -0,46

-0,17 -0,39 -0,53

0,19 0,24 0,40

0,09 0,53 0,60

2,14 0,52 2,32

1,96 -0,53 1,12

-0,21 0,14 -0,04

-0,39 -0,91 -1,24

-0,47 -0,68 -1,08

-0,65 -1,73 -2,28

-0,03 1,15 1,12

0,03 0,03 0,05

-0,01 -0,02 -0,03

-0,10 -0,30 -0,38

t Met betrekldng tot zowel marktsector als collectieve sector.

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.
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school den sterker toe dan het arbeidsaanbod van geschoolden. Ret wettelijk
minimumloon werpt dan een blokkade op voor een marktconforme ontwikke-
ling van de loonvoet van ongeschoolde werknemers (het minimumloon neemt
namelijk minder af dan de daling van de loonvoet van ongeschoolden bij af-
wezigheid van het minimumloon zou bedragen).

Kolom C van tabel 4.9 laat de effecten op lange termijn zien van een au-
tonome verhoging van zowel het reele wettelijk minimumloon als de reele
sociale uitkeringen met 2%. Ret wettelijk minimumloon is in dit geval zowel
in het jaar waarin deze impulsen optreden als in alle daarop volgende jaren
effectief. Ret hogere wettelijk minimumloon leidt op lange termijn tot een
daling van de werkgelegenheid van ongeschoolden. De werkgelegenheid van
de twee andere categorieen arbeid daalt op den duur eveneens, omdat het
arbeidsaanbod van deze werknemers afneemt. De daling van het arbeids-
aanbod van geschoolden is het gevolg van enerzijds de daling van hun reele
beschikbare loonvoet (welke voor een deel samenhangt met de stijging van
de lastendruk op het gezinsinkomen) en anderzijds de verhoging van hun
'replacement ratio'. De vermindering van het arbeidsaanbod van hoogge-
schoolden vindt plaats als gevolg van de daling van hun reele beschikbare
loonvoet (die voor een deel te wijten is aan de stijging van de lastendruk op
het gezinsinkomen).

4.3.4 Monopolistisch vakbondsgedrag
In deze paragraaf gaan we de consequenties na van monopolistisch vakbonds-
gedrag in een gesloten economie met collectieve sector. Daarbij gaan wij uit
van een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inkomensuitgaven
van de collectieve sector. Evenals in subparagraaf 4.2.3 gaan wij de ge-
volgen van monopolistisch vakbondsgedrag uitsluitend na op basis van de
veronderstelling van decentrale loonvorming. We veronderstellen wederom
dat de vakbonden de belangen behartigen van ongeschoolde en geschoolde
werknemers. Zij eisen voor deze twee categorieen werknemers steeds dezelf-
de loonstijging, zodat de werkgelegenheid van ongeschoolde en geschoolde
werknemers zich op dezelfde wijze ontwikkelt. Met betrekking tot hoog-
geschoolde werknemers gaan wij uit van de in subparagraaf 4.3.2 gegeven
reele loonvormingsfunctie. De reele loonstijging van hooggeschoolden is dus
afhankelijk van enerzijds de arbeidsmarktsituatie van deze categorie werkne-
mers en anderzijds de ontwikkeling van de lastendruk op het gezinsinkomen.
De doelstellingsfunctie van de vakbonden ziet er nu als volgt uit:

onder de voorwaarden: 0 < a d < 1 wab < wah en lab < lab.-l_'b-b _
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Hierin heeft het symbool wbb betrekking op de relatieve trendafwijking van
de reele beschikbare loonvoeten van beide relatief laaggeschoolde soorten
arbeid, terwijl het symbool wbb* de doelstelling ten aanzien van deze rela-
tieve trendafwijking representeert. Beide doelstellingen van de vakbonden
be schouwen wij bij decentrale loonvorming weer als exogene variabelen. We
kunnen dan de volgende reele loonvormingsfunctie afleiden:

Deze relatie laat zien dat een verhoging van de lastendruk op het loon-
inkomen in eerste instantie volledig in de ontwikkeling van de loonkosten
van ongeschoolde en geschoolde werknemers tot uitdrukking komt. Aange-
zien deze loonkostenverhoging de werkgelegenheid van deze twee categorieen
werknemers vermindert zal een dergelijke verhoging in tweede instantie toch
tot een geringere koopkracht van deze twee categorieen werknemers leiden,
althans indien de vakbonden enig gewicht toekennen aan de werkgelegen-
heidsdoelstelling.

De gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag bij decentrale loonvor-
ming worden gei11ustreerd aan de hand van het cijfervoorbeeld van tabel
4.10. We maken daartoe gebruik van de in subparagraaf 4.3.2 gegeven para-
meterwaarden. Met betrekking tot de zojuist gegeven loonvergelijking kiezen
we: oo:» = 0,7.

Ret cijfervoorbeeld van tabel 4.10 is gebaseerd op de veronderstelling dat
de monopolistische vakbonden met ingang van periode 1 voor de relatie-
ve trendafwijkingen van de reele beschikbare loonvoeten van ongeschoolde
en geschoolde werknemers positieve doelwaarden kiezen van 2%. Een der-
gelijke impuls leidt op korte termijn tot enerzijds een grotere koopkracht
en anderzijds een geringere werkgelegenheid van zowel ongeschoolde als ge-
schoolde werknemers. De produktiedaling gaat gepaard met een vermin de-
ring van de werkgelegenheid van hooggeschoolden. De reele loonvoet van
deze werknemers komt op korte termijn dientengevolge iets lager uit, hoewel
de gedeeltelijke afwenteling van de stijging van de lastendruk op het gezins-
inkomen op zich beschouwd een opwaartse invloed op de loonontwikkeling
van deze werknemers heeft. Ret veronderstelde aanpassingsmechanisme met
be trekking tot de sociale uitkeringen impliceert dat de reele beschikbare uit-
keringen zich op dezelfde wijze ontwikkelen als de reele beschikbare lonen
van ongeschoolden en geschoolden.

Op middellange termijn (peri ode 5) komen voor de ongeschoolde en ge-
schoolde werknemers zowel de werkgelegenheid als koopkracht lager uit dan
op het referentiepad. De reele loonvoeten van de twee relatief laaggeschoolde
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categorieen werknemers liggen weliswaar nog boven hun evenwichtswaarde,
maar daartegenover staat dat de lastendruk op het gezinsinkomen zodanig
is gestegen dat hun reele beschikbare loonvoeten zijn afgenomen.

Op lange termijn is de koopkracht van ongeschoolden en geschoolden ho-
ger dan op middellange termijn. De vakbonden profiteren namelijk van de
loonmatiging van de hooggeschoolden. Toch komt de koopkracht van onge-
schoolde en geschoolde werknemers ook op lange termijn lager uit dan het
geval zou zijn geweest indien de monopolistische vakbonden op korte termijn
geen bovenmatige loonstijging voor deze werknemers hadden afgedwongen.

Tabe14.10: MonopoIistiscb vakbondsgedrag bij decentrale
loonvonning en een endogeen arbeidsaanbod

1 5 trend

Produktie

Conswnptie

Investeringen

Kapitaalgoederenvoorraad

Werkgelegenheid (on )geschoolden t

Arbeidsaanbod (on)geschoolden

Werkgelegenheid hooggeschoolden t

Arbeidsaanbod hooggeschoolden

Werkgelegenheid t

Aantal uitkeringsgerechtigden

Lastendruk op geeinsinkomenl

Reele loonvoet (on)geschoolden

Reele beschikbare loonvoet (on)geschoolden

Reele loonvoet hooggeschoolden

Reele beschikbare loonvoet hooggeschoolden

Reele beschikbare uitkering

Gemiddelde reele loonvoet per werknemer

Loonquote

Beschikbare winst

-0,66 -1,21 -1,06

0,17 -1,29 -1,15

-6,87 -0,59 -0,36

0,00 -0,50 -0,36

-0,94 -1,50 -1,35

0,09 -0,10 -0,05

-0,66 -1,21 -1,06

-0,18 -0,88 -1,06

-0,90 -1,46 -1,31

1,20 1,57 1,41

0,44 0,71 0,69

1,32 0,92 1,15

0,44 -0,50 -0,24

-0,04 -2,96 -3,89

-0,92 -4,38 -5,28

0,44 -0,50 -0,24

1,07 0,17 0,16

0,83 -0,08 -0,09

-3,15 -0,96 -0,78

t Met betrekking tot zowel marktsector ala collectieve sector.

t Mutatie in procenten van gezinsinkomen.



5 Overheidsinvloed
op de loonvorming

5.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat een tekort schietende flexi-
biliteit van de macro-loonvoet en een gebrek aan voldoende differentiatie
in de ontwikkeling van de loonkosten tot in economisch opzicht ongewen-
ste resultaten leiden. In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde of er
overheidsmaatregelen mogelijk zijn die de werking van de arbeidsmarkt ver-
beteren. Tevens komen enkele vormen van overheidsbeleid aan de orde die
weliswaar de werking van de arbeidsmarkt niet veranderen, maar die de over-
heid mogelijk wel in staat stellen om de ontwikkeling van de loonkosten te
beinvloeden.
De opzet van dit hoofdstuk is als voIgt.

In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op een geleide loonpolitiek. Van zo'n
politiek is sprake als de overheid richtlijnen afkondigt ten aanzien van de
loonvonning waaraan de sociale partners zich moeten houden. Om te be-
ginnen wordt de geschiedenis geschetst van de overheidsbemoeienis met de
loonvorming in het naoorlogse Nederland. Vervolgens passeren de argumen-
ten pro en contra een geleide loonpolitiek de revue.

Paragraaf 5.3 is gewijd aan een vorm van loonpolitiek, waarbij de overheid
de loonvorming tracht te beinvloeden zonder dwang te gebruiken. Zij kan
dit bijvoorbeeld doen door aan bedrijven of bedrijfstakken die een bepaalde
loonstijging overschrijden een hefting op te leggen en/of door aan bedrijven
of bedrijfstakken die een bepaalde loonstijging onderschrijden een premie te
geven. In de Angelsaksische literatuur spreekt men in dit verband van 'tax-
based incomes policies'. Wolfson duidt een dergelijk overheidsbeleid aan als
begeleide loonvorming.!

In paragraaf 5.4 komt de invloed aan de orde van wat wij een compense-
rend werkgelegenheidsbeleid noemen. Hiervan is sprake indien de overheid
de werkloosheidseffecten van een vermindering van de werkgelegenheid in de
marktsector tracht te mitigeren door de werkgelegenheid in de collectieve
sector uit te breiden.

Inparagraaf 5.5 wordt aandacht besteed aan twee vormen van loonkosten-
subsidies, te weten algemene en selectieve subsidies. Bij algemene loonkos-
tensubsidies zijn alle werknemers en alle werkgevers betrokken. Selectieve

1 Zie bijvoorbeeld: Wolfson en Haselbekke (1981).
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loonkostensubsidies daarentegen hebben betrekking op bepaalde categorieen
werknemers.

Paragraaf 5.6 is gewijd aan de invloed die de algemeen-verbindendverkla-
ring (avv) van cao-bepalingen op de loonvorming heeft. Tegenstanders van
de huidige avv-praktijk zijn onder andere van mening dat avv de werking van
de arbeidsmarkt verslechtert. Voorstanders daarentegen menen onder meer
dat avv een matigend effect op de ontwikkeling van de loonkosten heeft.

Ret wettelijk minimumloon wordt aan de orde gesteld in paragraaf 5.7.
Dit minimumloon legt een vloer in de arbeidsmarkt en vermindert daarmee
de kansen op het vinden van werk voor laaggekwalificeerde werknemers.

In paragraaf 5.8 wordt de invloed op de loonvorming besproken van het
aanpassingsmechanisme van het wettelijk minimumloon en de sociale uit-
keringen. Tevens wordt ingegaan op de indirecte invloed die de overheid
op de loonvorming in de marktsector uitoefent doordat zij als werkgever
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van de
werknemers in de collectieve sector.

5.2 Geleide loonpolitiek
5.2.1 Overheidsbemoeienis met de loonvorming

in het naoorlogse Neder land>
Na de Tweede Wereldoorlog maakt de overheid in ons land, tot in de jaren
tachtig, frequent gebruik van het instrumentarium van de geleide loonpoli-
tiek. Aan de toepassing van dit instrumentarium liggen verschillende over-
wegingen ten grondslag.P In de jaren vijftig baseert de overheid de geleide
loonpolitiek op structurele en conjuncturele overwegingen. Voor de struc-
turele ontwikkeling acht men een gematigde loonstijging wenselijk vanwege
het gunstige effect daarvan op de investeringsactiviteit en de prijsconcurren-
tiepositie. Op conjuncturele gronden beperkt de overheid de loonstijging bij
een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit maakt dan
onderdeel uit van een programma ter beteugeling van de bestedingen. In de
tweede helft van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig worden
loonmaatregelen mede gebaseerd op de wens de inflatie terug te dringen. In
de jaren zeventig ligt daarnaast een structurele overweging aan de loonmaat-
regelen ten grondslag. De regering acht bemoeienis met de loonvorming ge-
wenst vanwege de noodzakelijk geachte verbetering van de winstpositie van

2 De navolgende schets van de geschiedenis van de geleide loonpolitiek is
onder andere gebaseerd op: Kolnaar (1992) en Van Drimmelen en Van Hulst
(1987).
3 Commissie Economische Deskundigen (1990).
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de ondernemingen. Overheersend zijn echter lange tijd doelstellingen ten
aanzien van de inkomensverdeling. De overheid maakt vaak gebruik van de
loonpolitiek om de inkomensverschillen in de primaire sfeer te verminderen"
en om de koppeling te kunnen handhaven tussen de ontwikkeling van de
sociale uitkeringen alsmede die van de contractlonen van de werknemers in
de collectieve sector aan de contractloonstijging in de marktsector.

Tot ver in de jaren vijftig krijgt de geleide loonpolitiek de instemming
en medewerking van de sociale partners. Ten behoeve van de wederopbouw
van de economie acht men een sterke greep van de overheid op de loonvor-
ming noodzakelijk. Ret Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)
uit 1945 vormt de wettelijke grondslag voor het systeem van loonbeheer-
sing. Volgens dit besluit moeten door organisaties van werkgevers en werk-
nemers afgesloten cao's ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College
van Rijksbemiddelaars. Dit uit onafhankelijke personen bestaande college
heeft de bevoegdheid cao's verbindend dan wel onverbindend te verklaren.
Ret college moet zijn besluiten baseren op richtlijnen van de minister van
Sociale Zaken, waarin het loonbeleid van de regering is neergelegd.

In de jaren vijftig brokkelt met het groeien van de welvaart het draag-
vlak voor de geleide loonpolitiek bij werkgevers en werknemers langzaam
maar zeker af. De oplopende spanning op de arbeidsmarkt vermindert de
noodzaak van de beheersing van de macro-loonstijging en vergroot de nood-
zaak om rekening te houden met de feitelijke schaarsteverhoudingen. Een
tussenoplossing in de vorm van een centraal geleide, maar gedifferentieer-
de loonpolitiek loopt op een fiasco uit. De groeiende onvrede met de geleide
loonpolitiek leidt in 1963 tot een verandering van het loonpolitieke systeem.P
De bevoegdheid om cao's goed te keuren gaat van het College van Rijksbe-
middelaars over naar de Stichting van de Arbeid. De Stichting dient de
cao's niet te toetsen aan richtlijnen van de minister van Sociale Zaken, maar
aan de uitkomsten van het centraal overleg tussen de regering en de Stich-
ting over de wenselijk geachte loonkostenontwikkeling. De regering behoudt
echter de mogelijkheid om in bepaalde situaties in de loonvorming in te grij-
pen. De bevoegdheid om cao's goed te keuren kan weer aan het College van
Rijksbemiddelaars worden overgedragen, als werkgevers en werknemers in de
Stichting er niet in slagen overeenstemming te bereiken. Bovendien mag de
minister van Sociale Zaken voor een beperkt aantal maanden een loonpauze

4 Zo schrijft de Machtigingswet van 1974 een verplichte initiele loonstijging
van 45 gulden per maand voor alsmede met betrekking tot de prijscompen-
satie een verplicht minimum-bedrag per procent prijsstijging.
5 Ret nieuwe systeem wordt feitelijk, zij het nog niet in formeel-juridische
zin, reeds in 1962 toegepast.
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afkondigen, hetzij op basis van een fundamenteel verschil van inzicht tussen
regering en Stichting over de toelaatbaar geachte loonkostenontwikkeling,
hetzij omdat het belang van de nationale economie dat vereist. Geduren-
de de looptijd van een loonpauze wordt de goedkeuring van nieuwe coo's
opgeschort, zodat geen nieuwe coo's van kracht kunnen worden.

Ook het nieuwe loonpolitieke systeem is geen succes. In 1966 stagneert de
besluitvorming in de Stichting van de Arbeid volledig en wordt het College
van Rijksbemiddelaars opnieuw met de toetsing van coo's belast. De steeds
luidere roep om beeindiging van de overheidsbemoeienis met de loonvorming
lijkt echter resultaat af te werpen: het principe van een vrije loonvorming
krijgt wettelijke erkenning in de in 1968 ingediende Wet op de loonvorming,
beter bekend als de Loonwet.

De ontwerp-Loonwet geeft aan welke bevoegdheden de minister van Sociale
Zaken op het gebied van de loonvorming behoudt. Op grond van artikel8 kan
de minister via onverbindendverklaring van cao-bepalingen in afzonderlijke
cao's ingrijpen, indien het 'algemeen sociaal economisch belang' dat naar
zijn oordeel vereist. Krachtens artikel 10 krijgt de minister de bevoegdheid
om een loonmaatregel van maximaal 6 maanden te treffen, als het belang van
de nationale economie volgens hem maatregelen ten aanzien van het loonpeil
noodzakelijk maken. Zo'n loonmaatregel treft zowel werknemers die onder
een cao vallen als werknemers waarop geen cao van toepassing is.

Vooral artikel 8 van de ontwerp-Loonwet roept fel verzet van de vakbe-
weging op. De regering belooft in 1970 daarom dat zij van dit artikel geen
gebruik zal maken. Ret omstreden artikel wordt in de praktijk nooit toege-
past en verdwijnt in 1976 vrijwel geruisloos uit de wet.

Hoewel het principe van een vrije loonpolitiek in 1970 met het van kracht
worden van de Loonwet een wettelijke basis krijgt, grijpt de overheid nadien
nog regelmatig in de loonvorming in. De regering verruimt haar bevoegd-
heden om in de loonvorming in te grijpen, indien de door haar gewenste
maatregelen dat noodzakelijk maken. In 1974 gebeurt dat door een Mach-
tingswet, in andere jaren door tijdelijke wijzigingen van de Loonwet. De
ruimere bevoegdheden komen erop neer dat de overheid soms loonmaatre-
gelen met een looptijd van langer dan een half jaar kan treffen en dat zij
soms bepaalde soorten loonsverhogingen, bijvoorbeeld met een nivellerend
karakter, dwingend kan voorschrijven.

Veel beschouwingen over de arbeidsverhoudingen in Nederland duiden het
jaar 1982 als een 'keerpunt' aan, Men doeIt dan op het akkoord dat in no-
vember 1982 in de Stichting van de Arbeid wordt gesloten. Dit akkoord
houdt een keuze in van de centrale organisaties van werknemers en werkge-
vers en de overheid voor een decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvor-
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ming naar bedrijfstakken en ondernemingen. De overheid krijgt voortaan
op het gebied van de loonvorming een minder interventionistische en meer
voorwaardenscheppende rol. Werkgevers en vakbeweging formuleren in het
Stichtingsakkoord aanbevelingen in de richting van de cao-partijen met be-
trekking tot rendementsherstel en werkgelegenheid. Ret akkoord legt de
basis voor de gematigde loonvorming van de jaren tachtig, waaraan - ge-
geven de bijzonder hoge werkloosheid en uitgeholde rendementen - op dat
moment grote behoefte bestaat.

Thans zijn de mogelijkheden voor de overheid om in de loonvorming in
te grijpen beperkt. Dit is het gevolg van enerzijds de Loonwet en ander-
zijds een aantal door Nederland geratificeerde internationale verdragen." De
bepalingen van zowel de Loonwet als de relevante internationale verdragen
leiden ertoe dat de overheid slechts in uitzonderlijke situaties het recht van
de sociale partners om in vrijheid de inhoud van de arbeidsvoorwaarden vast
te stellen eenzijdig kan beperken.

5.2.2 De (on)wenselijkheid
van een geleide loonpolitiek

De vraag of een geleide loonvorming wenselijk is, heeft veel pennen in bewe-
ging gebracht. Ervan uitgaande dat de lonen volkomen flexibel zijn, bestaat
aan een dergelijk beleid uiteraard geen behoefte. De (neoklassieke) auteurs
die deze veronderstelling realistisch achten, wijzen een geleide loonpolitiek
dan ook af. Zo'n politiek vormt in hun ogen om verschillende redenen een
bedreiging voor een goede werking van de arbeidsmarkt. In de eerste plaats
leidt een geleide loonpolitiek in het algemeen tot het uniformeren van de
contractloonstijgingen en belemmert daarmee de noodzakelijke differentiatie
in de loonontwikkeling (hetgeen de allocatieve functie van de loonvorming
uitholt). Ten tweede is het denkbaar dat de overheid niet in staat is te be-
palen welke macro-contractloonstijging als evenwichtig valt aan te mer ken.
De uniformering van de contractloonstijgingen en eventuele fouten van de
overheid bij het inschatten van de verantwoorde macro-contractloonstijging
leiden overigens niet noodzakelijkerwijs tot een onevenwichtige loonvorming.
De werkgevers kunnen loonmaatregelen immers ontwijken via de incidentele
component van de loonstijging en/of ontduiken door het betalen van 'zwarte'
lonen."

6 Zie voor een uiteenzetting van de betekenis van de bedoelde verdragen:
Fruytier (1988).
7 Bij ontduiking van loonmaatregelen is de werkelijke incidentele loonstijging
groter dan de geregistreerde, omdat 'zwart' loon buiten de officiele statistic-
ken blijft.
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Aangezien de loonvorming in ons land sleehts in beperkte mate flexibel
is, kan een geleide loonpolitiek hier echter - in ieder geval in theorie _
een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het sociaal-
economische beleid. Teneinde een oordeel over de wenselijkheid van een
geleide loonpolitiek te kunnen geven, moeten de voor- en nadelen daarvan
in kaart worden gebracht. Wij zullen daarbij - evenals in de voorgaande
hoofdstukken - twee verschillende veronderstellingen ten aanzien van de
flexibiliteit van de macro-loonvorming hanteren. Volgens de eerste aanname
is de sterke werking van de arbeidsmarkt actueel. De tweede veronderstelling
is die van een zwakke werking van de arbeidsmarkt, met als grensgeval de
casus van een volkomen starre loonvorming.

Bij een sterke werking van de arbeidsmarkt resulteert na verloop van tijd
ook bij afwezigheid van overheidsingrijpen een evenwicht op de arbeidsmarkt.
Tracht de overheid in perioden met een oplopende of hoge werkloosheid het
evenwichtsherstel via ingrijpen in de loonvorming te bespoedigen, dan staat
tegenover het drukkende effect dat aldus op korte termijn mogelijk op de
loonvorming valt te bereiken als nadeel de uniformering van de contract-
loonstijgingen waartoe zulk ingrijpen in de regel leidt. Daarbij komt dat
de effectiviteit van looningrepen kan tegenvallen, indien de werkgevers deze
ontwijken via de incidentele component van de loonstijging en/of ontduiken
door het betalen van 'zwarte' lonen. Met zowel ontwijking als ontduiking
van loonmaatregelen moet vooral rekening worden gehouden als er sprake is
van schaarstesituaties op de deelmarkt(en) van de arbeidsmarkt waarop een
onderneming is aangewezen. Critici van een geleide loonpolitiek wijzen er
bovendien op dat deze duurzaam moet worden volgehouden, daar de aan-
vankelijke matiging van de lonen na een periode van overheidsingrijpen door
inhaaleffecten ongedaan zal worden gemaakt."

Ook bij een zwakke werking van de arbeidsmarkt kleeft aan een geleide
loonpolitiek uiteraard het nadeel van de uniformering van de contractloon-
stijgingen waarmee zo'n politiek meestal gepaard gaat. Daarnaast moet men
ook in dit geval rekening houden met ontwijking en/of ontduiking van loon-
maatregelen en met inhaaleffecten na een periode van overheidsingrijpen.
Anders dan bij de sterke werking van de arbeidsmarkt kan bij de zwakke
werking een adequaat overheidsingrijpen evenwel in beginsel een blijvend
gunstig effect op de werkgelegenheid hebben. Bij de zwakke werking van de
arbeidsmarkt kan het werkloosheidspercentage immers duurzaam boven het
evenwichtige niveau komen te liggen. Er zijn zelfs omstandigheden denk-
baar waarbij de groei van de werkgelegenheid hierbij blijvend op een te laag
niveau belandt. Is monopolistisch vakbondsgedrag van een en ander de oor-

8 Zie bijvoorbeeld: Van Hulst (1984).
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zaak, dan is overheidsoptreden denkbaar om dit gedrag te doorbreken. Dit
is ren van de argumenten voor een geleide loonpolitiek die door voorstanders
van zo'n politiek worden aangedragen.

Van den Doel, De Galan en Tinbergen (1976) houden een pleidooi voor
een geleide loonpolitiek in twee klassiek geworden artikelen in het weekblad
Economisch Statistische Berichten. Volgens deze auteurs vormt zo'n politiek
een oplossing voor het 'prisoners dilemma', waarin een individuele, aan de
loononderhandelingen deelnemende, werknemer zich bevindt. De redenering
is als volgt. Bij de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers zijn
aileen al aan de zijde van de werknemers grote aantallen personen betrok-
ken, zowel in de werknemersorganisaties als in de bedrijven. De invidue-
le, bij de loononderhandelingen betrokken, werknemer wordt verondersteld
een matiging van de macro-loonstijging gewenst te vinden met het oog op
de macro-werkgelegenheidsdoelstelling. Tegelijkertijd willen de werknemers
hun relatieve positie in het loongebouw ten minste behouden en - indien
mogelijk - verbeteren. Uitgaande van deze veronderstellingen zijn indi-
viduele werknemers niet bereid de eigen loonstijging te matigen zonder er
zeker van te zijn dat de andere werknemers hetzelfde zullen doen. Accep-
teert een individuele werknemer een gematigde loonstijging, dan loopt hij
of zij immers het risico dat de andere werknemers hun lonen niet matigen.
Als deze situatie zich voordoet, blijft een macro-loonmatiging achterwege en
daalt bovendien het relatieve loon van de wel matigende werknemer. Bij een
vrije gedecentraliseerde loonvorming zullen alle individuen daarom pleiten
voor een niet-gematigde loonvorming, hoewel zij in feite de voorkeur geven
aan een voor iedereen geldende gematigde loonontwikkeling. Ret geschetste
'prisoners dilemma' verklaart volgens de genoemde auteurs het gebrek aan
fiexibiliteit die de prijsvorming op de arbeidsmarkt kenmerkt.

De voorgaande redenering is een toepassing van de economische groepsthe-
orie. In deze theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine
groepen. In een kleine groep reageren de individuen simultaan op elkaars
voorstellen. In een grote groep veronderstellen de individuen dat hun be-
slissingen niet van invloed zijn op de beslissingen van anderen. De theorie
van het economisch gedrag in grote groepen is volgens Van den Doel c.s.
toepasbaar op de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over
de arbeidsvoorwaarden, omdat aan beide zijden grote aantallen personen bij
deze onderhandelingen betrokken zijn.

De genoemde auteurs concluderen op grond van het voorgaande dat een
gematigde loonvorming als een collectief goed kan worden beschouwd. De
individuele werknemers wensen immers dat een beheerste loonontwikkeling
tot stand komt, maar zij zijn zonder overheidsoptreden niet in staat om zo'n



164 Overbeidsinvloed

loonontwikkeling te realiseren. Overheidsingrijpen in de loonvorming is in
deze situatie gewenst om de door de individuele leden van de gemeenschap
gewenste matiging van de loonontwikkeling tot stand te brengen.

Van den Doel c.s. wijzen er bovendien op dat overheidsbemoeienis met
de loonvorming, indien deze tot een matiging van de loonontwikkeling leidt,
gepaard gaat met gunstige welvaartseffecten, Daarbij moot men in de eerste
plaats denken aan de lagere werkloosheid en de geringere inflatie waartoe
een gematigde macro-loonstijging kan leiden. Zij vestigen daarnaast de aan-
dacht op nog een ander positief welvaartseffect van een geleide loonpolitiek,
dat heeft te maken met de omstandigheid dat de overheid bij een boven-
matige macro-Ioonstijging tot bezuinigingen op de col1ectieve uitgaven kan
worden gedwongen. Laat zij dergelijke bezuinigingen bij zo'n loonstijging
achterwege, dan neemt immers de collectieve-lastendruk en/of het financie-
ringstekort toe. De bezuinigingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het niet
volledig doorberekenen van de loonstijging in de sociale uitkeringen. Ook
het feit dat een gematigde macro-loonontwikkeling de noodzaak van zulke
bezuinigingen voorkomt, betekent volgens Van den Doel c.s. dat zo'n loon-
ontwikkeling als een collectief goed kan worden beschouwd.

Wij onderschrijving niet de stelling dat een gematigde loonvorming een
collectief goed vormt. Een gematigde loonvorming heeft - indien de situa-
tie op de arbeidsmarkt zodanig is dat daaraan behoefte bestaat - inderdaad
gunstige welvaartseffecten. Deze effecten komen voor een deel ten goede aan
anderen dan degenen die de gematigde loonvorming realiseren. Dit bete-
kent evenwel niet dat er sprake is van een zuiver collectief goed, maar van
positieve externe effecten. Bedacht moet worden dat de nadelen van een
niet-marktconforme loonvorming altijd voor een deel terechtkomen bij de
veroorzakers ervan, Zo zal een bovenmatige contractloonstijging een on-
gunstig effect hebben op de werkgelegenheid van de desbetreffende onderne-
ming of bedrijfstak. Degenen die zijn betrokken bij de cao-onderhandelingen
zullen, ook indien deze decentraal plaatsvinden, met het werkgelegenheids-
effect van de cao-afspraken rekening houden. Dit betekent echter bepaald
niet automatisch dat ook de macro-werkgelegenheidsdoelstelling wordt gere-
aliseerd. Er bestaat immers geen enkele garantie dat de decentraal gekozen
werkgelegenheidsdoelstellingen overeenkomen met volledige werkgelegenheid
op macro-niveau. Het is immers mogelijk dat de werknemers( organisaties)
bij het kiezen van een werkgelegenheidsdoelstelling voor de desbetreffende
onderneming of bedrijfstak geen rekening houden met de belangen van de
'outsiders'. Heeft uitsluitend de baanzekerheid van de 'insiders' invloed op
de loonvorming, dan zijn langdurige onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt
mogelijk. Dat is ook het geval indien de werknemersorganisaties de loonont-
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wikkeling kunnen dicteren en zij naast een werkgelegenheidsdoelstelling ook
een doelstelling voor de koopkracht kiezen. Dan bestaat immers de mogelijk-
heid dat zij met een geringere werkgelegenheid genoegen nemen als daar (op
korte termijn) een hogere koopkracht tegenover staat. Aan dit kortzichtige
vakbondsgedrag is in hoofdstuk 3 uitvoerig aandacht besteed.

Indien de arbeidsmarkt redelijk werkt, in die zin dat het prijsmechanisme
op den duur evenwicht schept op deze markt, moet een geleide loonpolitiek
volgens ons van de hand worden gewezen. De nadelen van zo'n politiek zijn
dan veel groter dan het onzekere voordeel ervan, Een looningreep om een tij-
delijke onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt te beperken heeft immers als
groot nadeel dat deze in de regel verstarrend werkt op de loonstructuur. Bo-
vendi en zal de effectiviteit ervan, om de hiervoor genoemde redenen, beperkt
zrjn.

Een andere situatie is evenwel denkbaar, indien er op de arbeidsmarkt een
bijzonder onevenwichtige situatie is ontstaan, omdat de loonvorming niet
zozeer aan de economische wet van vraag en aanbod gehoorzaamt, maar
door machtsfactoren wordt bepaald. Is de werkloosheid dan, bijvoorbeeld
mede als gevolg van een zeer ongunstige internationale economische ontwik-
keling, tot bijzonder grote hoogte gestegen, dan kunnen de voordelen van
een looningreep op een bepaald moment groter zijn dan de nadelen ervan.
Wat het nadelige effect op de loonstructuur betreft kan er daarbij op worden
gewezen, dat hieraan minder zwaar getild behoeft te worden indien de prijs-
vorming op de arbeidsmarkt ook zonder overheidsingrijpen in de loonvor-
ming niet resulteert in een marktconforme differentiatie in de ontwikkeling
van de loonkosten. De bedoelde uitzonderlijke situaties, waarin de voorde-
len van overheidsingrijpen de nadelen daarvan kunnen overtreffen, zijn ook
precies de enige situaties, waarin dit ingrijpen verenigbaar is met nationale
en internationale regelgeving.

Het verdient vanzelfsprekend de voorkeur dat de overheid ernaar streeft
dat het evenwicht op (de verschillende deelmarkten van) de arbeidsmarkt
via het prijsmechanisme kan worden bereikt. Zij moet daartoe een beleid
voeren dat de werking van de arbeidsmarkt verbetert. Elementen van een
dergelijk overheidsbeleid komen in de volgende paragrafen aan de orde.

Ret bevorderen van een marktconforme loonvorming stelt niet alleen eisen
aan het overheidsbeleid, maar eerst en vooral aan het beleid van de socia-
le partners. Als zij bij een grote werkloosheid de lonen niet of onvoldoende
matigen, vindt het evenwichtsherstel op de arbeidsmarkt niet of slechts lang-
zaam plaats. Passen ze onvoldoende differentiatie in de ontwikkeling van de
loonkosten toe, dan kan de werkloosheid onder bepaalde groepen werkne-
mers een onevenredig grote omvang bereiken. De sociale partners kunnen
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de flexibiliteit van de loonstructuur belangrijk vergroten door middel van
coo's waarin niet voor alle werknemers dezelfde contractloonstijging wordt
vastgelegd.

In deze paragraaf kwam naar voren dat de kans groot is dat de decentrale
onderhandelaars over bedrijfstak- en ondernemingscao's niet of onvoldoen-
de rekening houden met de macro-werkgelegenheidsdoelstelling en met de
externe effecten van de loonvorming met betrekking tot de inflatie en de
overheidsfinancien. Een manier om te bereiken dat deze doelstelling en de
bedoelde externe effecten op het decentrale niveau in voldoende mate worden
meegewogen bestaat uit het voeren van overleg op centraal niveau. Centraal
overleg maakt het in beginsel mogelijk om het beleid van overheid en sociale
partners op elkaar af te stemmen. Een op centraal niveau geformuleerde
doelstelling ten aanzien van de arbeidsinkomensquote kan in dit verband
dienstig zijn. Een dergelijk positief oordeel kan niet worden geveld over een
op centraal niveau vastgestelde normwaarde voor de contractloonstijging.
Tegen zo'n normwaarde kunnen namelijk twee belangrijke bezwaren worden
aangevoerd. Ten eerste houdt een dergelijke norm geen rekening met de
uiteenlopende omstandigheden waarvan in de bedrijven en bedrijfstakken
sprake kan zijn. In de tweede plaats bestaat het gevaar dat een dergelij-
ke normwaarde als bodem in het arbeidsvoorwaardenoverleg gaat fungeren
en daarmee, geheel tegen de bedoelingen in, een opwaartse invloed op de
uitkomst van de cao-onderhandelingen heeft.

Aan afstemming Vanhet beleid van de overheid en de decentrale onderhan-
delaars over de arbeidsvoorwaarden bestaat grote behoefte, omdat voor het
bereiken van de doelstellingen van het sociaal-economisch beleid tegelijker-
tijd aan verschillende voorwaarden moet zijn voldaan.? Als de beleidsmakers
(inclusief de sociale partners) onafhankelijk van elkaar hun beslissingen ne-
men, dreigt het gevaar dat zij de beslissingen, die voor de realisatie van de
doelstellingen van het sociaal-economische beleid noodzakelijk zijn, pas wil-
len nemen zodra zij de garantie hebben gekregen dat ook de anderen hun
bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen zullen leveren. Als de
beleidsmakers onafhankelijk van elkaar beslissen, kunnen dergelijke garan-
ties echter niet worden gegeven, zodat een 'prisoners dilemma' resulteert.
Om patstellingen te vermijden moeten de beslissingen van de verschillen-
de beleidsmakers derhalve op elkaar worden afgestemd. Daaraan moet wel
worden toegevoegd dat dat uitsluitend mogelijk is, indien de centrale orga-
nisaties van werknemers en werkgevers in staat zijn om voldoende invloed
uit te oefenen op de gedragingen van de aangesloten vakbonden en werkge-

9 Zie voor een hierop gebaseerd pleidooi voor centraal overleg: Van Eijk
(1989).
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versorganisaties. Aan deze voorwaarde is op dit moment in geringere mate
voldaan dan in het verleden.

5.3 Begeleide loonvorming
Verschillende economen hebben gezocht naar een systeem dat de overheid
in staat stelt om de loonvorming te beinvloeden zonder dat de allocatieve
functie van de loonvorming daarvan schade behoeft te ondervinden. Wallich
en Weintraub (verder aangeduid als W&W) (1971) menen dat een 'tax-based
incomes policy' de overheid deze mogelijkheid biedt:

"The method we propose, instead of disrupting the market process, re-
lies upon market forces, leaving business and labor free to make their own
decisions. "

De bijzonder hoge inflatie (in de Verenigde Staten) van de jaren zestig
vormt de achtergrond van het voorstel van W&W. Zij gaan ervan uit dat de-
ze als kosteninflatie valt te typeren. De overheid kan deze inflatie volgens hen
bestrijden door een boete op te leggen aan ondernemingen die een bepaal-
de normwaarde ten aanzien van de loonkostenstijging per uur overschrijden.
Deze boete moet een percentage van het winstinkomen bedragen, dat groter
is naarmate de loonnorm meer wordt overschreden. W&W kiezen welbewust
voor een boete die wordt uitgedrukt als percentage van het winstinkomen,
omdat zij ervan overtuigd zijn dat een boete die een bepaald percentage van
de loonsom bedraagt de loon-prijs-spiraal niet zal afremmen, maar juist zal
aanwakkeren. Zij gaan er namelijk van uit dat een strafheffing over het loon-
inkomen tot een dienovereenkomstige stijging van de loonkosten leidt, die de
ondernemers in de prijzen zullen doorberekenen.l" Het maakt daarbij niet
uit wie de heffing moet afdragen. Als de heffing aan de werknemers wordt
opgelegd, nemen de loonkosten volgens hen via afwenteling namelijk even
sterk toe als indien de heffing bij de werkgever in rekening wordt gebracht.

Het vereist enige toelichting waarom een heffing op het winstinkomen een
neerwaartse invloed op de loonstijging zou hebben. Volgens W&W is het de
bedoeling "to stiffen the company's back in wage negotiations." Zij menen
met andere woorden dat de loonstijging geringer is naarmate de werkgevers
een groter belang hebben bij een beperking daarvan. Deze redenering kan
uiteraard alleen juist zijn als de werkgevers ten minste enige invloed op de
loonstijging kunnen uitoefenen.

W&W veronderstellen dat de loononderhandelingen op het niveau van de
onderneming plaatsvinden tussen de desbetreffende werkgever en de betrok-

10 W&W veronderstellen dat het macro-prijspeil gelijk is aan het produkt
van een vermenigvuldigingsfactor en de gemiddelde loonkosten per eenheid
produkt. De vermenigvuldigingsfactor is daarbij groter dan een.
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ken vakbond. Bij de aanvang van de onderhandelingen ligt de looneis van
de vakbond boven de door de werkgever aangeboden loonsverhoging. Na
verloop van tijd komen de twee partijen echter tot overeenstemming, wat in
het algemeen betekent dat een loonstijging wordt overeengekomen die tus-
sen de oorspronkelijke werknemerseis en het aanvankelijke werkgeversaanbod
in ligt. Zij zullen tot deze overeenstemming besluiten omdat voortgaande
onderhandelingen, die eventueel met stakingen gepaard gaan, voor beide
partijen erg kostbaar zijn.

Uitgaande van deze schets van de loononderhandelingen kan een hefting
over het winstinkomen bij het overschrijden van een bepaalde loonnorm om
twee redenen tot een beperking van de loonstijging leiden. Ten eerste neemt
de weerstand van de werkgever tegen loonstijgingen boven deze norm toe,
zodat hij minder snel met een loonstijging boven de norm akkoord zal gaan.
W&W veronderstellen in de tweede plaats dat de vakbond haar looneis zal
matigen, omdat zij inziet dat een heffing over het winstinkomen de ruimte
bij de werkgever voor loonsverhogingen boven de norm vermindert. Zowel
het grot ere verzet van de werkgever tegen looneisen boven de norm als de
geringere initiele looneis van de vakbond heeft een matigende invloed op de
uiteindelijke loonsverhoging.

De voorgaande redenering steunt impliciet op de veronderstelling dat de
ondernemers de heffing over het winstinkomen veel minder gemakkelijk door
middel van een prijsverhoging op de consumenten kunnen afwentelen dan
een hefting over het arbeidsinkomen. W&W wijzen er in dit verband op dat
ondernemingen onderling grote verschillen vertonen wat betreft de winst per
dollar omzet. Dit maakt het volgens hen erg moeilijk om heffingen over
het winstinkomen in de prijzen door te berekenen. Zo'n doorberekening
zou immers de concurrentiepositie van ondernemingen met een relatief grote
winst per dollar omzet verslechteren.

Het zou onjuist zijn te menen dat ten tijde van de cao-onderhandelingen
bekend is welke heffing zal moeten worden betaald, indien een bepaalde con-
tractloonstijging wordt overeengekomen. De loonnorm heeft immers betrek-
king op de stijging van de loonkosten per uur, welke niet alleen afhangt van
de aanpassing van de contractlonen en de in de cao eventueel overeengeko-
men verandering van de arbeidstijd, maar ook van de verschillende bronnen
van incidentele loonstijging en de ontwikkeling van de werkgeverslasten voor
de sociale zekerheid. Het is voor de loononderhandelaars derhalve niet dui-
delijk met welke hefting de onderneming bij bepaalde afspraken ten aanzien
van de contractloonontwikkeling te maken krijgt. Dit vermindert vanzelf-
sprekend de aantrekkelijkheid van 'tax-based incomes policies' en maakt het
onzeker in hoeverre de loononderhandelaars met een eventueel te betalen



Begeleide loonvorming 169

hefting rekening zullen houden.
In het Verenigd Koninkrijk bestaat na de publikatie van het artikel van

W&W aanvankelijk geen aandacht voor 'tax-based incomes policies'. Dit is
wellicht te verklaren uit de omstandigheid dat de hoge arbeidskosten in Enge-
land niet zozeer te wijten zijn aan onvoldoende ruggegraat bij de werkgevers
maar aan een bijzonder machtige vakbeweging. Het voorstel van W&W is
niet op deze situatie toegesneden. In het begin van de jaren tachtig bepleit
de Engelse economist Layard (1982) evenwel een gewijzigde versie van het
plan van W&W, waarin ondernemingen die de loonnorm overschrijden een
heffing moeten betalen die een bepaald percentage bedraagt van de 'excess
payments' (dat is het bedrag waarmee de loonsom meer is toegenomen dan
bij een loonkostenstijging per uur overeenkomstig de norm het geval zou
zijn). Dit percentage is hoger naarmate de overschrijding van de loonnorm
groter is. In het systeem van Layard ontvangen bedrijven die de loonnorm
onderschrijden een premie, die gelijk is aan een bepaald percentage van het
bedrag waarmee de loonsom minder is toegenomen dan bij realisatie van de
loonnorm het geval zou zijn. De heffingen en opbrengsten mogen de over-
heid per saldo geen opbrengst opleveren. Als zo'n opbrengst toch dreigt te
ontstaan, moet deze in de vorm van een algemene verlaging van de soci-
ale-werkgeverslasten aan de ondernemingen worden teruggegeven. Layard
gaat ervan uit dat zijn systeem de loonkostenontwikkeling matigt, omdat
enerzijds het verzet van de werkgevers tegen een te uitbundige loonkosten-
stijging toeneemt, terwijl anderzijds de vakbeweging zich zal realiseren dat
een bovenmatige loonontwikkeling als gevolg van de regulerende heffing de
werkgelegenheid meer schade zal berokkenen dan zonder deze heffing het
geval zou zijn.

In ons land breekt Wolfson een lans voor een 'tax-based incomes poli-
cy'.u Hij spreekt in dit verband van een begeleide loonvorming. Een deel
van de SER (bestaande uit de vertegenwoordigers van FNV en MHP en vijf
kroonleden, waaronder Wolfson) spreekt in het in 1983 uitgebrachte Advies
wetgeving inkomensvorming uit dat een beinvloeding door de overheid van de
primaire inkomensontwikkeling in de marktsector acceptabel is, op voorwaar-
de dat deze niet verstarrend werkt. Als instrument dat aan deze voorwaarde
voldoet wordt een macro-economische richtlijn voor de stijging van de ge-
middelde loonsom per werknemer genoemd. De overheid zou de loonvorming
kunnen beinvloeden via "maatregelen in de secundaire sleer" (bedoeld zijn
strafheffingen bij overschrijding van de macro-economische richtlijn). Dit
deel van de raad wijst erop dat deze aanpak gepaard kan gaan "met een
volledige vrijheid van sociale partners om op decentraal niveau - met in-

11 Zie bijvoorbeeld: Haselbekke en Wolfson (1981) en Wolfson (1983).
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achtneming van een afgekondigde richtlijn - zelf inhoud ie geven aan de
nadere invulling van de arbeidsvoorwaarden."

In de discussie over de tussenbalans van het kabinet Lubbers/Kok legt
Wolfson (1990) de begeleide loonpolitiek opnieuw als beleidsoptie op tafel,
Hij bepleit nu geen norm voor de groei van de loonkosten, maar voor de
contractloonstijging. Bij overschrijding van deze norm zouden de desbetref-
fende ondernemingen een heffing moeten betalen. Hoewel het kabinet deze
suggestie in zijn pakket met tussenbalansmaatregelen niet overneemt, bevat
dat pakket wel de mogelijkheid van door alle werkgevers en alle werknemers
te betalen strafheffingen in de vorm van opslagen op de door werkgevers
respectievelijk werknemers te betalen sociale-verzekeringspremies.12 De hef-
fingen zullen volgens het kabinet worden opgelegd, indien reele loonstijgingen
worden overeengekomen die hoger zijn dan nodig is om koopkrachtbehoud
te realiseren. Deze strafheffingen treffen alle ondernemingen respectieve-
lijk alle werknemers in dezelfde mate. Een gedisciplineerde loonvorming in
een onderneming of bedrijfstak vormt voor de betrokken onderneming(en)
en werknemers derhalve geen enkele garantie voor het gevrijwaard blijven
van de strafheffingen, zodat een regulerende invloed op de loonvorming niet
waarschijnlijk is. De regering heeft van de door haar genoemde mogelijkheid
van het opleggen van strafheffingen overigens geen gebruik gemaakt.

Op het eerste gezicht lijkt een 'tax-based incomes policy' een aantrekke-
lijk instrument om invloed op de macro-loonvorming uit te oefenen. Bij
nadere beschouwing kleven er echter belangrijke nadelen aan een begeleide
loonvorming, die tot een minder positief oordeel nopen.

Deze vorm van loonpolitiek heeft in de eerste plaats als groot nadeel dat
deze geen rekening houdt met het feit dat de omstandigheden in de on-
dernemingen en bedrijfstakken uiteenlopen. Sterke bedrijven en branches
die vraag uitoefenen op delen van de arbeidsmarkt waar schaarstesituaties
bestaan kunnen een heffing krijgen opgelegd, hoewel hun loonvorming als
evenwichtig kan worden getypeerd. Omgekeerd is het denkbaar dat onder-
nemingen en bedrijfstakken die meer betalen dan economiseh verantwoord
is en gegeven de stituatie op de voor hen relevante deelmarkten van de ar-
beidsmarkt noodzakelijk is een premie krijgen, omdat zij beneden de door
de overheid vastgestelde macro-norm blijven. Een norm voor de gemiddelde
loonkostenstijging per uur kan er bovendien toe leiden dat een onderneming
die een belangrijke verandering in de samenstelling van het werknemersbe-
stand realiseert met een heffing wordt geconfronteerd. Brengt deze veran-
dering een toeneming van de gemiddelde scholingsgraad van de werknemers
met zieh, dan realiseert deze onderneming immers een incidentele loonstij-

12 Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 998, nr. 2.
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ging die in een overschrijding van de norm kan resulteren. In theorie is
het uiteraard mogelijk de loonnorm te differentieren naar ondernemingen
en bedrijfstakken, maar dat compliceert het systeem enorm. Een dergelijke
aanpak stelt weI erg grote eisen aan het inzicht van de overheid in de facto-
ren die de evenwichtige loonstijging in de ondernemingen en bedrijfstakken
bepalen.

In de tweede plaats gaat deze vorm van loonpolitiek gepaard met een
verzwaring van de administratieve-lastendruk. Dit nadeel is vooral actueel,
indien de loonnorm betrekking heeft op de ontwikkeling van de loonkosten
per uur (zoals door W&W en Layard bepleit), en dus niet op de contract-
loonstijging (zoals in het meest recente voorstel van Wolfson). De onderne-
mingen zullen dan immers informatie over alle loonbetalingen en over het
aantal gewerkte uren moeten verzamelen, op grond waarvan de overheid de
hoogte van de heffing (en eventueel van de premie) kan bepalen. Indien de
overheid rekening wenst te houden met de uiteenlopende omstandigheden
in de ondernemingen en bedrijfstakken, zullen de ondernemingen nog meer
gegevens op tafel moeten leggen, zodat de administratieve-lastendruk dan
extra toeneemt. Bij een voor alle bedrijven gelijke norm voor de contract-
loonstijging is het effect op deze lastendruk relatief gering. De effectiviteit
van zo'n norm is overigens ook beperkt, omdat de ondernemingen hierbij
een heffing via incidentele loonsverhogingen kunnen ontwijken.P

Teneinde de administratieve complexiteit binnen redelijke grenzen te hou-
den, willen W&W de door hen bepleite aanpak reserveren voor ondernemin-
gen met een winst van meer dan cen miljoen dollar of een veelvoud daarvan.
Ook Layard stelt voor alleen heffingen op te leggen en premies te geven aan
grotere ondernemingen. Bezwaar tegen deze werkwijze is evenwel dat de
loonvorming in grote delen van het bedrijfsleven buiten schot dreigt te blij-
yen. Hierdoor blijft enerzijds de invloed op de macro-loonvorming beperkt
en zullen anderzijds beboete grate ondernemingen het gevoel hebben gedis-
crimineerd te worden ten opzichte van kleine ondernemingen. Dit kan de
aantrekkelijkheid van het betrokken land als vestigingsplaats voor grotere
ondernemingen verminderen.

In de discussie die in 1990 in de SER over het voorstel van Wolfson plaats-
vindt, wordt als derde nadeel van een 'tax-based incomes policy' genoemd
dat de overheid door het bekend maken van een loonnorm mogelijk een bo-
dem in de cao-onderhandelingen legt. Dat kan een opdrijvend effect op de

13 Indien de heffing wordt geheven bij overschrijding van de loonnorm op
macro-niveau, is de effectiviteit bij decentrale loonvorming tevens gering,
omdat de invloed van een individuele onderneming of bedrijfstak op de rna-

cro-contractloonstijging beperkt is.
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loonontwikkeling hebben. Bij dit nadeel kunnen de volgende kanttekeningen
worden gemaakt. Ten eerste dient men te bedenken dat, indien de norm
wordt gecombineerd met vooraf bekend gemaakte heffingen bij overschrij-
ding daarvan (en eventueel premies bij onderschrijding ervan), tegenover dit
gevaar uiteraard het regulerende effect staat van de heffingen (en eventu-
eel de premies). Ten tweede zij erop gewezen dat de overheid, indien de
norm op de groei van de loonkosten per uur betrekking heeft, geen norm-
cijfer voor de contractloonstijging noemt. Dit maakt het potentiele gevaar
van de loonnorm overigens groter, omdat de cao-onderhandelaars de door
de overheid beoogde contractloonstijging overschatten, indien zij - hetgeen
niet ondenkbeeldig is - de incidentele component van de loonstijging on-
derschatten.

Er kleven derhalve grote nadelen aan een 'tax-based incomes policy'. Dat
betekent evenwel niet dat de gedachte waarop deze vorm van loonpolitiek is
gebaseerd onbruikbaar zou zijn. Die gedachte is dat de loonvorming gun-
stig wordt beinvloed indien werknemers en/of werkgevers een groter belang
hebben bij een marktconforme loonontwikkeling. Dit gunstige effect op de
loonvorming kan worden bereikt door de instroom in de sociale zekerheid
door middel van grotere financiele prikkels te ontmoedigen.

Voor de werknemers nemen de bedoelde financiele prikkels toe, indien de
netto-uitkeringen worden verlaagd ten opzichte van de nettolonen. Uitgaan-
de van een sterke, maar imperfecte werking van de arbeidsmarkt kan een
dergelijke relatieve verlaging van de sociale uitkeringen de flexibiliteit van
de loonvorming vergroten. Zo'n verlaging kan tevens om twee redenen tot
een groter effectief arbeidsaanbod leiden: enerzijds omdat de 'replacement
ratios' hierdoor afnemen en anderzijds omdat hierbij een lagere lastendruk
op het looninkomen mogelijk wordt. Indien de arbeidsmarkt op lange ter-
mijn door het prijsmechanisme wordt geruimd, nemen als gevolg van een
relatieve verlaging van de sociale uitkeringen op termijn aldus produktie en
werkgelegenheid toe. Hiertegenover staat echter een vergroting van de in-
komensverschillen. Of een verlaging van het relatieve peil van de sociale
uitkeringen per saldo de maatschappelijke welvaart vergroot, hangt behalve
van de omvang van de veroorzaakte toeneming van produktie en werkgele-
genheid af van de maatschappelijke waardering van, of beter uitgedrukt het
ontbreken van waardering voor, een grotere inkomensongelijkheid.

Indien er sprake is van mononopolistisch vakbondsgedrag, kan een rela-
tieve verlaging van de sociale uitkeringen bij zowel centrale als decentrale
loonvorming een matigende invloed op de loonontwikkeling hebben, indien
de monopolistische vakbond respectievelijk de monopolistische vakbonden
een groter gewicht gaat / gaan toekennen aan de werkgelegenheidsdoelstelling.
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Ook in dit geval resulteert een verlaging van de relatieve uitkeringshoogte
in een stijging van het effectieve arbeidsaanbod. Dit grotere aanbod gaat
uitsluitend met een toeneming van produktie en werkgelegenheid gepaard,
indien dit een drukkende invloed op de loonvorming heeft. Bij een landelijk
opererende monopolistische vakbond (of meer in het algemeen: bij de zwakke
werking van de arbeidsmarkt) is dit het geval en neemt de werkgelegenheid
daarom op lange termijn procentueel even sterk toe als het arbeidsaanbod.
Bij monopolistisch vakbondsgedrag en decentrale loonvorming is het even-
weI mogelijk dat een toeneming van het effectieve arbeidsaanbod uitsluitend
in een grotere werkloosheid resulteert, indien de vakbonden geen grotere
werkgelegenheid gaan nastreven bij een toeneming van het arbeidsaanbod.

Voor de werkgevers kan een grot ere financiele prikkel om werknemers in
het bedrijf te houden en niet af te laten vloeien naar de sociale zekerheid
worden bereikt, indien de door een onderneming te betalen sociale-werk-
geverslasten (in bepaalde mate) afhankelijk worden gemaakt van de door
deze onderneming veroorzaakte instroom in de sociale zekerheid. In dit ver-
band spreekt men van 'experience rating'.14 Vijlbrief (1992) wijst erop dat
'experience rating' de negatieve effecten van de werkloosheidsregelingen op
produktie en werkgelegenheid kan verminderen, zonder dat dit de inkomens-
verschillen vergroot (welke consequentie wel verbonden is aan een verlaging
van het relatieve niveau van de uitkeringen). In Nederland wordt een derge-
lijk principe thans toegepast met betrekking tot de WAO en de Ziektewet.
Aan een te grote differentiatie met betrekking tot het percentage van de
loonsom dat ondernemingen aan sociale-werkgeverslasten verschuldigd zijn
kleven echter belangrijke nadelen. Het kan ondernemers terughoudend rna-
ken om de werkgelegenheid uit te breiden, zeker indien zij bevreesd zijn
dat zij onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de vanuit de onderne-
ming plaatsvindende instroom in de sociale-zekerheidsregelingen. Bovendien
wordt de inkrimping van produktie en werkgelegenheid van een onderneming
die het gevolg is van een exogene oorzaak (bijvoorbeeld een internationale
terugval in de vraag naar het door haar voortgebrachte produkt) bij 'ex-
perience rating' endogeen versterkt door de verhoging van de druk van de
sociale-werkgeverslasten waarmee de onderneming daarbij te maken krijgt.
Verder kan het effect dat 'experience rating' op de premiedruk voor onder-
nemingen in het midden- en kleinbedrijf heeft onaanvaardbaar groot zijn.
Dit neemt niet weg dat wij positief oordelen over grotere financiele prik-

1( In de Verenigde Staten zijn werkgevers werkloosheidspremies verschuldigd,
waarvan de hoogte afhangt van het beroep op de werkloosheidsvoorziening
van hun voormalige werknemers. Het effect van dit systeem op de premie-
druk is daarbij naar boven begrensd.
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kels voor werkgevers met als oogmerk de instroom in de sociale zekerheid
af te remmen. Indien men een zo groot mogelijk effect op het gedrag van
de werkgevers wenst te bereiken, moet de differentiatie in de sociale-werk-
geverspremies volledig op het niveau van de onderneming tot stand worden
gebracht. Kiest men voor premiedifferentiatie voor groepen van ondernemin-
gen waarop een coo van toepassing is, dan is de prikkel voor een individuele
ondernemer om de instroom in de sociale-zekerheidsregelingen te beperken
immers geringer.P Tegenover dit voordeel van premiedifferentiatie voor indi-
viduele ondernemingen staat echter het genoemde nadeel dat een dergelijke
aanpak tot onaanvaardbare consequenties voor kleinere ondernemingen kan
leiden. Teneinde de gevolgen van premiedifferentiatie voor kleinere onderne-
mingen binnen redelijke grenzen te houden verdient het volgens ons daarom
aanbeveling de korting of toeslag op de te betalen sociale-werkgeverspre-
mies voor een belangrijk deel vast te stellen per groep van ondernemingen
waarop een coo van toepassing is.16 Gegeven het feit dat bij de Ziektewet
en de WAO thans al is gekozen voor 'experience rating' op het niveau van
de individuele onderneming, zou een grotere differentiatie in de premiedruk
met betrekking tot de Werkloosheidswet volgens ons daarom bij voorkeur
tot stand mooten komen via kortingen en toeslagen op de premies voor groe-
pen van ondernemingen waarop ren coo van toepassing is. Bij een dergelijke
differentiatie in de werkgeverspremies voor de Werkloosheidswet krijgen de
ondernemingen die onder een coo vallen een groter belang bij het vermij-
den van een bovenmatige loonkostenstijging. Dit kan een matigend effect
op de contractloonstijging hebben, indien dit ertoe leidt dat de organisaties
die namens deze ondernemingen de cao-onderhandelingen voeren zich feller
verzetten tegen een te uitbundige contractloonstijging.

5.4 Compenserend werkgelegenheids beleid
In onze modellen is de werkgelegenheidscreatie in de collectieve sector afge-
stemd op de werkgelegenheidsgroei in de marktsector. Op voorwaarde dat
de loonstijging in de collectieve sector gelijk is aan die in de marktsector
bereikt de overheid met deze gedragslijn dat de loonsom van de werknemers
in de collectieve sector een constant percentage uitmaakt van het looninko-
men van de marktsector. Indien de loonquote geen verandering vertoont,

15 In het geval van een ondernemingscao is deze prikkel voor de desbetref-
fende onderneming bij beide vormen van premiedifferentiatie uiteraard even
groot.
16 Er zijn ook bedrijven die niet onder een coo vallen. Voor deze ondernemin-
gen kan bij deze aanpak eventueel worden gekozen voor premiedifferentiatie
per nader te bepalen homogene groep van ondernemingen.



Compenserend werkgelegenbeidsbeleid 175

blijft daarmee ook het aandeel van de loonsom van de werknemers in de
collectieve sector in het inkomen van de marktsector ongewijzigd. Een al-
ternatief voor deze gedragslijn is dat de overheid bij een teruggang van de
werkgelegenheid in de marktsector de werkloosheidseffecten daarvan tracht
te mitigeren door de werkgelegenheid in de collectieve sector niet dienover-
eenkomstig te verminderen, maar juist te vergroten. Er is dan sprake van
wat wij een compenserend werkgelegenheidsbeleid noemen. Wij schetsen de
gevolgen van een dergelijk beleid, uitgaande van enerzijds de sterke werking
van de arbeidsmarkt en anderzijds monopolistisch vakbondsgedrag. Daarbij
wordt verondersteld dat de uitbreiding van de werkgelegenheid in de col-
lectieve sector, waartoe de overheid in dit geval bij een inkrimping van de
werkgelegenheid in de marktsector besluit, wordt gefinancierd door middel
van een hogere lastendruk op het loon- en uitkeringsinkomen. De verhoging
van deze lastendruk behoeft minder te zijn naarmate de inverdieneffecten als
gevolg van het geringere beroep op de sociale zekerheid groter zijn.

Bij het bedoelde beleid ten aanzien van de werkgelegenheid in de collect ie-
ve sector resulteert een bepaald tekort aan arbeidsplaatsen in de marktsector
uiteraard in een geringere werkloosheid.i" Bij de sterke werking van de ar-
beidsmarkt vindt bijgevolg echter een geringere loonmatiging plaats, waar-
door het evenwichtsherstel minder snel plaatsvindt. Financiert de overheid
de grotere werkgelegenheid in de collectieve sector via een hogere lastendruk
op het looninkomen, dan vertra.a.gt ook deze lastenverhoging het werkgele-
genheidsherstel in de marktsector, omdat deze een opwaartse invloed heeft
op de groei van de loonkosten. Omgekeerd gaat een grote vraag naar arbeid
door de marktsector bij een compenserend werkgelegenheidsbeleid met een
geringere spanning op de arbeidsmarkt gepaard, zodat de loonontwikkeling
dan minder versnelt. Ret evenwichtsherstel vindt dientengevolge ook in deze
fase van de looncyclus minder snel plaats. Dit evenwichtsherstel wordt extra
vertraagd, indien de geringere werkgelegenheid in de collectieve sector tot
een lagere lastendruk op het looninkomen leidt. Een compenserend werkge-
legenheidsbeleid heeft bij een sterke werking van de arbeidsmarkt derhalve
een ongunstige invloed op de stabiliteit van de ontwikkeling van de werkge-
legenheid in de marktsector.

Ret bedoelde werkgelegenheidsbeleid verdient bij de sterke werking van de
arbeidsmarkt derhalve geen aanbeveling. Dat is evenmin het geval bij cen-
trale loonvorming en monopolistisch vakbondsgedrag. Een compenserend
werkgelegenheidsbeleid heeft namelijk een opwaartse invloed op de loonei-

17 In het uiterste geval veroorzaakt een dergelijk tekort geen werkloosheid.
Deze casus blijft hier echter verder buiten beschouwing.
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sen van een monopolistische vakbond.P Vooropgesteld dat de vakbond op de
hoogte is van het overheidsbeleid, realiseert zij zich immers dat de werkloos-
heidseffecten van meer dan normale loonsverhogingen worden gemitigeerd
door een expansie van de werkgelegenheid in de col1ectieve sector. Als de
vakbond in een bepaald jaar de nagestreefde reele beschikbare loonvoet met
een bepaald percentage extra verhoogt, resulteert dientengevolge een grotere
meer dan normale reele loonstijging en daarmee een sterkere aantasting van
de werkgelegenheid in de marktsector. Ook de verhoging van de lastendruk
op het loon- en uitkeringsinkomen die nodig is ter financiering van de grotere
werkgelegenheid in de collectieve sector heeft een opwaartse invloed op de
looneisen van de monopolistische vakbond.

Indien er sprake is van decentrale loonvorming en monopolistisch vak-
bondsgedrag, beinvloedt een compenserend werkgelegenheidsbeleid de loon-
eisen van de monopolistische vakbonden uitsluitend via het effect dat dit be-
leid op de ontwikkeling van de lastendruk op het looninkomen heeft, indien de
vakbonden hun werkgelegenheidsdoelstelling niet neerwaarts aanpassen bij
een uitbreiding van de werkgelegenheid in de collectieve sector. Bovenma-
tige looneisen van monopolistische vakbonden leiden bij een compenserend
werkgelegenheidsbeleid tot een grotere werkgelegenheid in de collectieve sec-
tor. Als de overheid de expansie van de werkgelegenheid in de collectieve
sector financiert via een hogere lastendruk op het looninkomen komen de
looneisen van de vakbonden hoger uit dan zonder deze expansie het geval
zou zijn. Ook bij monopolistisch vakbondsgedrag en decentrale loonvorming
heeft een compenserend werkgelegenheidsbeleid derhalve een nadelig effect
op de werkgelegenheid in de marktsector, zij het dat dit effect dan geringer
is dan bij monopolistisch vakbondsgedrag en centrale loonvorming.

In paragraaf 2.5 hebben wij gezien dat de 'duration'-benadering ter ver-
klaring van het 'hysteresis'-verschijnsel erop wijst dat de produktiviteit van
de werklozen daalt nadat zij het arbeidsproces hebben verlaten door het
gemis aan werkervaring en training. Een mogelijk voordeel van een com-
penserend werkgelegenheidsbeleid is dan ook dat zo'n beleid bij een sterke
terugval van de werkgelegenheid in de marktsector kan helpen voorkomen
dat een deel van de werklozen om deze reden blijvend buiten het arbeidspro-
ces belandt. Teneinde dit resultaat te verkrijgen, verdient echter een andere
aanpak de voorkeur. Wij doelen hierbij op maatregelen die de herinseha-
keling van werklozen in het arbeidsproces stimuleren. Arbeidsbemiddeling
en scholingsvoorzieningen zijn in ons land nog te zwak ontwikkeld. De her-

18 Calmfors en Horn (1985) lichten deze stelling toe aan de hand van een
model waarin een monopolistische vakbond een doelstellingsfunctie maxima-
liseert van het in hoofdstuk 3 gehanteerde type.
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inschakeling van werklozen kan worden bevorderd door hen te verplichten
aan om- en herscholing deel te nemen. Met hetzelfde oogmerk kan worden
overwogen om de periode te verkorten waarin werklozen uitsluitend passende
arbeid behoeven te accepteren.

5.5 Loonkostonsubaldies"
5.5.1 Algemene loonkostensubsidies

Een loonkostensubsidie noemt men algemeen als alle werknemers en alle
werkgevers daarbij betrokken zijn. Van een dergelijke loonkostensubsidie
is bijvoorbeeld sprake indien de overheid een deel van de werkgeverspremies
voor de sociale zekerheid voor haar rekening neemt. In deze subparagraaf be-
spreken wij de gevolgen van zo'n verlaging, uitgaande van de veronderstelling
dat er in de uitgangssituatie sprake is van een structurele werkloosheid van
kwantitatieve aard. De effecten op langere termijn hangen vanzelfsprekend
onder andere af van het verband tussen de loonvorming en de situatie op de
arbeidsmarkt. Wat dit verband betreft maken wij wederom een onderscheid
tussen de sterke en de zwakke werking van de arbeidsmarkt.

De gevolgen van een verlaging van de sociale-werkgeverspremies hangen
mede af van de wijze waarop de overheid zo'n verlaging financiert. De over-
heid kan kiezen uit drie verschillende financieringswijzen: een groter beroep
op de kapitaalmarkt , een verhoging van andere onderdelen van de collectie-
ve-lastendruk en bezuinigingen op de collectieve uitgaven.

Een verlaging van de sociale-werkgeverslasten resulteert in lagere loonkos-
ten en heeft daarmee een gunstig effect op de rendabele produktiecapaciteit
en het aantal arbeidsplaatsen. Bij een flexibele prijsvorrning op de goe-
derenmarkt nemen derhalve produktie en werkgelegenheid toe. De lagere
loonkosten veroorzaken bovendien een toeneming van de reele beschikbare
winst en hebben daarmee een positief effect op de investeringsactiviteit. Bij
de eerstgenoemde financieringswijze (een groter beroep op de kapitaalmarkt)
bestaat echter de mogelijkheid dat het grotere financieringstekort met een
stijging van de reele rente gepaard gaat en daarmee een ongunstig effect op de
investeringsactiviteit heeft. Per saldo stijgen de investeringen echter, zodat
produktie en werkgelegenheid verder toenemen, zodra het capaciteitseffect
van de grotere investeringsactiviteit manifest wordt.

De grotere omvang van de werkgelegenheid vermindert het beroep op de
sociale zekerheid. Bij een onveranderde lastendruk op het gezinsinkomen is
dan sprake van inverdieneffecten, waardoor de uiteindelijke stijging van het

19 Een uitvoerige bespreking van de in deze paragraaf aan de orde gestelde
vormen van loonkostensubsidies kan worden aangetroffen bij: Allaart (1980).
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financieringstekort geringer is dan de ex ante verhoging daarvan. Indien het
geringere beroep op de sociale zekerheid aanleiding is voor lagere belastingen
en premies op het looninkomen, zijn deze inverdieneffecten uiteraard gerin-
ger. In dat geval versterkt de lagere lastendruk op het looninkomen echter
de matiging van de loonkostenontwikkeling.

Op korte termijn is er geen groot verschil tussen de effecten van algemene
loonkostensubsidies bij enerzijds de sterke en anderzijds de zwakke werking
van de arbeidsmarkt. Op lange termijn daarentegen hebben dergelijke sub-
sidies bij een sterke werking van de arbeidsmarkt geen effect op de werkge-
legenheid, terwijl zij bij een zwakke werking daarvan met een permanente
stijging van de werkgelegenheid gepaard kunnen gaan.

Algemene loonkostensubsidies kunnen in de tweede plaats worden gefinan-
cierd uit een verhoging van de overige onderdelen van de collectieve-Iasten-
druk. Wij beperken onze analyse hier tot een verhoging van de belastingen
op het gezinsinkomen (loon- en inkomstenbelasting en btw). Op deze wijze
gefinancierde algemene loonkostensubsidies leiden slechts tot een beperking
van de loonkosten, indien het opwaartse effect van de hogere belastingen op
de loonkosten geringer is dan de neerwaartse invloed van de lagere werk-
geverspremies voor de sociale zekerheid. Slechts als aan deze voorwaarde is
voldaan, nemen de loonkosten per saldo af met alle gunstige effecten vandien.

Een derde financieringswijze van algemene loonkostensubsidies bestaat uit
bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Het is mogelijk dat een gelijktijdige
verlaging van de overheidsuitgaven en van de sociale-werkgeverslasten per
saldo tot een grot ere produktie en werkgelegenheid leidt. De zogenoemde
'balanced budget multiplier' heeft dan een negatief teken. De precieze waar-
de van deze multiplier hangt niet alleen af van de geinduceerde mutatie van
de brutolonen, maar ook van de gekozen bezuinigingen. Het gunstigste ef-
fect op de economische groei wordt bereikt bij bezuinigingen die niet ten
koste gaan van wat Geelhoed (1993) de ordenende (openbaar bestuur en
rechtshandhaving) en presterende (infrastructuur, onderwijs, technologie en
dergelijke) functies van de overheidsuitgaven noemt. Een vermindering van
de uitgaven voor deze functies resulteert namelijk ceteris paribus in een Iage-
re produktiviteit van de produktiefactoren in de marktsector en een geringere
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats van ondernemingen en
voor uitbreidingsinvesteringen.

5.5.2 Selectieve loonkostensubsidies
Selectieve loonkostensubsidies hebben op bepaalde categorieen werlrnemers
betrekking.P In de regel is de belangrijkste doelstelling van deze subsidies

20 In beginsel kunnen selectieve loonkostensubsidies ook betrekking hebben
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het verbeteren van de positie van kansarme groepen op de arbeidsmarkt.
Ret kan hierbij bijvoorbeeld gaan om jongeren, langdurig werklozen, mini-
mumloners, migranten of gehandicapten.

Ret werkgelegenheidseffect van selectieve loonkostensubsidies hangt behal-
ve van de financieringswijze daarvan onder andere af van het zogenoemde
'windfall'- en het zogenoemde verdringingseffect. Van een 'windfall'-effect is
sprake indien een deel van de gesubsidieerde werknemers ook zonder subsi-
die te werk zou zijn gesteld. De betrokken werkgevers krijgen in dit geval
een subsidie terwijl zij de desbetreffende werknemers ook zonder subsidie
werk zouden hebben verschaft. Verdringing betekent dat de met subsidie
aangenomen werknemers (deels) de plaats innemen van niet-gesubsidieerde
werknemers. Zelfs een verdringing van 100% betekent echter nog niet dat
specifieke loonkostensubsidies zinloos zouden zijn. Ret primaire doel van
zulke subsidies is immers het vergroten van de werkgelegenheidskansen voor
bepaalde zwakke groepen op de arbeidsmarkt.
De volgende drie vormen van verdringing kunnen we onderscheiden:
- de werkgever ontslaat werknemers teneinde gesubsidieerde arbeidskrach-

ten in dienst te kunnen nemen;
- werknemers die met pensioen gaan of bij een ander bedrijf gaan werken

worden door een gesubsidieerde werknemer vervangen in plaats van door
een niet-gesubsidieerde;

- de groei van de werkgelegenheid van een onderneming komt tot stand
door het aantrekken van gesubsidieerde werknemers, terwijl anders niet-
gesubsidieerde arbeidskrachten zouden zijn aangetrokken.

Van deze drie vormen lean de overheid slechts de eerste (ontslag van niet-ge-
subsidieerde werknemers) voorkomen door het verbinden van voorwaarden
aan de te verstrekken subsidies. Indien zij dit doet, bieden de twee andere
mogelijkheden de werkgevers echter nog volop mogelijkheden voor verdrin-
ging. De overheid lean verdringing derhalve nooit volledig door het stellen
van voorwaarden voorkomen.

Een verdringing van 100% ligt in het geval van selectieve loonkostensub-
sidies echter om verschillende redenen niet voor de hand. Wij lichten deze
stelling toe uitgaande van de veronderstelling dat de gesubsidieerde werk-
nemers tot de relatief laaggekwalificeerde categorieen werknemers behoren,
die in het produktieproces vervangen kunnen worden door de factor kapi-
taal (terwijl ook het omgekeerde substitutieproces mogelijk is). We gaan er
bovendien van uit dat de loonkostensubsidies niet worden gefinancierd door
middel van een hogere lastendruk op het looninkomen (in dat geval moot

op bepaalde categorieen bedrijven. Aan deze vorm van selectieve loonkos-
tensubsidies schenken wij hier echter geen aandacht.
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immers rekening worden gehouden met een endogene verhoging van de loon-
kosten van aile werknemers). Aangezien specifieke loonkostensubsidies ge-
richt zijn op kansarme groepen op de arbeidsmarkt, bestaat de mogelijkheid
dat de potentiele arbeidsproduktiviteit van de desbetreffende werknemers
bij afwezigheid van de subsidie lager is dan de voor hen geldende loonvoet.
Overtreffen de verstrekte subsidies het verschil tussen deze loonvoet en de
potentiele produktiviteit van deze werknemers, dan zullen naar maximale
winst strevende ondernemers trachten gesubsidieerde werknemers in dienst
te nemen in plaats van niet-gesubsidieerde. Een gunstig effect op de werkge-
legenheid treedt dan in de eerste plaats op, omdat de prijs van een eenheid
produktieve kracht van de relatief laaggekwalificeerde categorieen arbeid af-
neemt, hetgeen enige vervanging van kapitaal door deze categorieen arbeid
kan uitlokken. Ten tweede neemt zelfs bij een ongewijzigde produktie de
werkgelegenheid in personen toe, omdat de gemiddelde arbeidsproduktivi-
teit per werknemer is afgenomen. Ten derde is een verdere stijging van de
werkgelegenheid mogelijk, als de verstrekte subsidies tot een daling van de
loonkosten van niet-gesubsidieerde werknemers leiden. Specifieke loonkos-
tensubsidies hebben een dergelijk effect indien het effectieve arbeidsaanbod
hierdoor toeneemt en de bestaande werkloosheid dientengevolge een grotere
loondruk gaat uitoefenen. Onderzoek van het Centraal Planbureau duidt
erop dat de langdurig werklozen geen loondruk uitoefenen en dat een ver-
mindering van de langdurige werkloosheid - bij een gegeven hoogte van het
tot ale werkloosheidspercentage - een drukkende invloed op de macro-loon-
stijging heeft.21 In de vierde plaats is het mogelijk dat de verstrekte subsidies
tot hogere beschikbare winsten leiden en daarmee een positief effect op de
investeringsactiviteit hebben. Als de overheid de subsidies financiert via
een groter beroep op de kapitaalmarkt is de kans op een stijging van de
investeringen geringer dan indien dat gebeurt via bezuinigingen op de over-
heidsuitgaven met een consumptief karakter, voor zover in het eerste geval
de reele rente enigszins omhoog gaat.

5.6 De algemeen-verbindendverklaring
van cao-bepalingen

Er vindt in ons land reeds enkele jaren een discussie plaats over de algemeen-
verbindendverklaring (avv) van cao-bepalingen. Deze discussie is vooral op
gang gekomen naar aanleiding van de kritiek op de avv-praktijk van Zalm
(1989 en 1992) en Bomhoff.22 In deze paragraaf passeren de belangrijkste

21 Graafland (1987).
22 Bomhoff brengt zijn visie op avv regelmatig naar voren in zijn column in
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argumenten van zowel de voor- als tegenstanders van de huidige avv-praktijk
de revue. Daarbij staat de vraag centraal of een betere werking van de
arbeidsmarkt kan worden bereikt door afschaffing van dan wel selectieve
toepassing van avv.

Artikel 2 van de uit 1937 stammende Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten kent aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
bevoegdheid toe bepalingen van een cao algemeen verbindend te verklaren.
Avv van bepalingen van een bedrijfstak-cao leidt ertoe dat alle werkgevers en
werknemers in de desbetreffende bedrijfstak zich aan deze bepalingen moeten
houden. Avv kan plaatsvinden op verzoek van een of meerdere bij de cao-on-
derhandelingen betrokken partijen, De verbindend te verklaren bepalingen
moeten naar het oordeel van de minister reeds gelden voor een belangrijke
meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen.P De minister gaat
in dat geval min of meer automatisch tot avv over. Er vindt geen inhou-
delijke toetsing (in financieel-economische zin) van bedrijfstak-cao's plaats,
alvorens tot avv wordt overgegaan.

Avv van cao-bepalingen leidt ertoe dat ongebonden werkgevers en werk-
nemers aan deze bepalingen worden gebonden, zodat de desbetreffende ar-
beidsvoorwaarden voor alle werknemers van de bedrijfstak gelden. Onge-
bonden werkgevers kunnen dus niet gemakkelijk met gebonden werkgevers
concurreren door werknemers aan te nemen tegen voor hen gunstiger ar-
beidsvoorwaarden dan die welke in de betrokken cao zijn overeengekomen.
Aldus wordt avv geacht in belangrijke mate bij te dragen aan het bevorderen
van de arbeidsrust in de bedrijfstak. Avv heeft daarnaast als oogmerk om
het sluiten van collectieve contracten op decentraal niveau te bevorderen,
zodat de wetgevende rol van de overheid op het terrein van de arbeidsvoor-
wa.a.rdenbeperkt kan blijven tot essentiele elementen. De avv-praktijk maakt
het makkelijker collectieve bedrijfstakbelangen bij de cao-onderhandelingen
te betrekken. Zogenoemd liftersgedrag (waarvan sprake is als werknemers
of werkgevers profiteren van de afspraken van anderen zonder daaraan zelf
een bijdrage te hoeven leveren) wordt voorkomen. Dit draagt er tevens toe
bij dat in de cao-onderhandelingen niet de volle nadruk op de rnateriele ar-
beidsvoorwaarden komt te liggen. Voorstanders van avv beklemtonen dat
dit betekent dat avv een matigend effect op de loonontwikkeling kan heb-
ben. Zij brengen in het debat bovendien naar voren dat afzien van avv,
zeker indien dit selectief gebeurt, een ongewenste overheidsbemoeienis met

NRC-Handelsblad. Deze auteur bepleit afschaffing van de avv-praktijk,
23 In de praktijk blijkt reeds bij een aandeel van ruim 50% van een belangrijke
meerderheid te worden gesproken.
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de loonvorming zou betekenen.24

Tegenstanders van de buidige avv-praktijk zijn er daarentegen van over-
tuigd dat avv een loonopdrijvend effect beeft. Zij wijzen erop dat de over-
beid via avv een bodem legt in de (verbetering van) de arbeidsvoorwaarden,
terwijl ongebonden werkgevers en werknemers anders in vrijbeid arbeids-
voorwaarden hadden kunnen overeenkomen en zodoende de situatie op de
arbeidsmarkt daarin beter tot uitdrukking bad den kunnen laten komen. Ret
gevaar dat de arbeidsmarktsituatie onvoldoende doorwerkt in de ontwikke-
ling van de arbeidsvoorwaarden is vooral groot in sectoren met een geringe
buitenlandse concurrentie. Daarbij komt dat via avv behalve ten aanzien van
het totale loonkostenniveau per werknemer ook een minimum wordt vast-
gesteld voor elk samengesteld onderdeel daarvan. Op geen enkel onderdeel
mag neerwaarts worden afgeweken, ook niet als dit op andere onderdelen
(deels) wordt gecompenseerd. De tegenstanders van avv zijn het niet eens
met de opvatting dat de overheid zich niet met de loonvorming moet be-
moeien en dus moet avv'en. Zij wijzen erop dat de overheid zich juist in de
onderhandelingen mengt indien zij aan bedrijven cao-bepalingen oplegt, die
zonder hun medewerking tot stand zijn gekomen. Als belangrijk bezwaar
tegen het min of rneer automatische karakter van avv brengen zij naar voren
dat dit ertoe leidt dat de overheid soms cao-bepalingen dwingend oplegt, die
strijdig zijn met het regeringsbeleid. Voorbeelden zijn het verplichten van
een 100%-ziektewetuitkering en een aanvulling op de WAO alsmede bet ver-
bod om werknemers aan te nemen tegen het wettelijk minimumloon indien
de laagste cao-schaal hierboven ligt. De bezwaren van avv zijn bet grootst
voor startende en kleine ondernemingen. Vooral voor deze ondernemingen
kunnen de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de desbetreffen-
de bedrijfstak-cao een keurslijf zijn, omdat zij op verschillende onderdelen
uitstijgen boven de wettelijke regelingen en duurder kunnen zijn dan de on-
dernemer zich kan permitteren en dan de (potentiele) werknemer eist.25

In de avv-discussie zijn de volgende vier beleidsopties naar voren gebracht:
- handhaving van de huidige avv-praktijk;
- beperking van avv tot die element en uit cao's, die het karakter hebben van

een collectief goed (zoals scholingsprogramma's en wervingscampagnes die
de gehele bedrijfstak ten goede komen) dan weI met belangrijke externe

24 Een pleidooi voor handhaving van de huidige avv-praktijk kan onder meer
worden aangetroffen bij: Leemreize (1992). Verwezen zij tevens naar het
meerderheidsstandpunt in het SER-advies over de algemeen-verbindendver-
klaring uit 1992.
25 Voor de argument en tegen avv kan behalve naar Zalm (1992) worden ver-
wezen naar het minderheidsstandpunt in het eerder genoemde SER-advies.
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effecten gepaard gaan (bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot de in-
schakeling van langdurig werklozen, etnische minderheden en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten );

- avv'en van cao-bepalingen, tenzij deze strijdig worden geacht met het re-
geringsbeleid;

- afschafling van avv.
De eerste optie spreekt voor zich. Ret belangrijkste argument dat voor
handhaving van avv van cao-bepalingen pleit is het gegeven dat de algemeen-
verbindendverklaring bevordert dat bij de cao-onderhandelingen niet de volle
nadruk op de materiele arbeidsvoorwaarden komt te liggen. Als er geen
bedrijfstakcao's zouden zijn, maar uitsluitend ondernemingscao's, bestaat
het gevaar dat er meer 'poencontracten' worden afgesloten, waarin minder
aandacht bestaat voor die element en uit cao's, die bij de tweede beleidsoptie
nog wel voor avv in aanmerking komen. Op grond van dit argument verdient
afschaffing van avv volgens ons geen aanbeveling. Dat betekent evenwel nog
niet, zoals hierna zal worden aangegeven, dat wij onverkorte handhaving van
de huidige avv-praktijk bepleiten.

De tweede optie wordt bepleit door Zalm in zijn in januari 1992 versche-
nen artikel in Economisch Statistische Berichten. Deze auteur wijst erop dat
het onomstreden is dat de overheid een taak heeft daar waar sprake is van
collectieve goederen of belangrijke ext erne effecten. Hij stelt vervolgens voor
om de algemeen-verbindendverklaring voortaan te beperken tot die elemen-
ten van cao's, waarvoor geldt dat avv ervan aansluit bij deze onomstreden
overheidstaak. De redenering van Zalm houdt echter geen rekening met het
feit dat de cao-afspraken betrekking hebben op een pakket van arbeidsvoor-
waarden. De bereidheid van de werkgevers om in een cao afspraken over
immateriele zaken op te nemen zal waarschijnlijk afnemen, als de eveneens
in de cao opgenomen afspraken over de primaire arbeidsvoorwaarden niet
voor avv in aanmerking komen. De door Zalm bepleite aanpak brengt der-
halve het gevaar met zich dat in de cao-afspraken een sterker accent komt te
liggen op de ontwikkeling van de materiele arbeidsvoorwaarden. Dit gege-
yen vormt een belangrijk nadeel van deze optie, zodat deze volgens ons geen
aanbeveling verdient.

Bij de derde optie worden cao-bepalingen die strijdig zijn met het rege-
ringsbeleid niet langer algemeen verbindend verklaard. Deze optie wordt
bepleit door een minderheid van de SER in het raadsadvies over de alge-
meen-verbindendverklaring. Dit deel van de raad is van mening dat avv
geen automatisme client te zijn, maar dat voor avv voorgelegde cao-bepa-
lingen moeten worden getoetst aan de financieel-economische inhoud ervan.
Deze toetsing client weI te voldoen aan eisen van zorgvuldigheid, voorspel-
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baarheid en continuiteit. Dit betekent dat bepalingen van een bedrijfstak-cao
algemeen verbindend dienen te worden verklaard, tenzij er gegronde redenen
zijn om avv te onthouden. Tot de gegronde redenen worden ook gerekend
strijdigheid met belangrijke sociaal-economische doelstellingen van het rege-
ringsbeleid, zoals het bevorderen van de werkgelegenheid en het verminderen
van het beroep op de sociale zekerheid. De concrete inhoud van de toetsings-
criteria moet volgens dit deel van de raad vooraf bekend worden gemaakt.

Wij onderschrijven de opvatting dat de overheid cao-bepalingen die strijdig
zijn met het regeringsbeleid niet dient te avv'en. Daarbij gaan wij ervan uit
dat de overheid van tevoren duidelijk aangeeft, welke cao-bepalingen niet
voor avv in aanmerking zullen komen. De overheid zou naar onze mening
avv in ieder geval dienen te onthouden aan bovenwettelijke aanvullingen op
Ziektewet- en WAO-uitkeringen. Bovendien mag avv er volgens ons niet toe
leiden dat het niet bij de cao-onderhandelingen betrokken werkgevers wordt
verboden om werknemers aan te nemen voor een loon dat gelijk is aan of
weinig hoger is dan het wettelijk minimumloon.

Aan de vraag of de overheid bij een loonkostenstijging die als schadelijk
voor de economie kan worden beschouwd de primaire arbeidsvoorwaarden
uit de desbetreffende bedrijfstak-cao niet algemeen verbindend zou moeten
verklaren, wordt afzonderlijk aandacht geschonken. Daarbij wordt eerst in-
gegaan op een variant van de derde beleidsoptie die door de Commissie
Economische Deskundigen (CED) (1990) van de SER is voorgesteld. Van-
wege de nadelen die aan het CED-voorstel kleven wordt vervolgens een iets
andere aanpak geschetst, die volgens ons aanbeveling verdient.

De CED stelt het volgende voor. De overheid zou voorafgaand aan de
onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in het overleg met de sociale
partners kenbaar moeten maken welke gemiddelde loonkostenstijging per uur
zij als verantwoord beschouwt. Indien vervolgens uit de onderhandelingen
een gemiddelde loonkostenstijging dreigt te resulteren, die als bovenmatig
kan worden gekwalificeerd, zou de overheid de primaire arbeidsvoorwaarden
uit de cao's niet langer min of meer automatisch moeten avv'en. Zij zou dan
volgens de commissie moeten afzien van het avv'en van de primaire arbeids-
voorwaarden uit ofweI alle cao's, dan wel uit de cao's waarin een loonkosten-
stijging is overeengekomen die boven de macro-norm ligt. Volgens de com-
missie kan deze aanpak een remmende invloed op de loonvorming hebben,
omdat de aankondiging ervan een disciplinerend effect op de loonvorming zal
hebben. Daar komt bij dat de overheid bij een bovenmatige loonontwikke-
ling de contractvrijheid handhaaft van de niet bij de cao-onderhandelingen
betrokken ondernemingen. Een belangrijk nadeel van de CED-optie is echter
dat de normwaarde voor de loonkostenstijging per uur mogelijk een bodem
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legt in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De overheid noemt bij de-
ze beleidsoptie weliswaar geen normcijfer voor de contractloonstijging, maar
dat maakt - zoals wij ook reeds in paragraaf 5.3 hebben opgemerkt - het
potentiele gevaar van de loonnorm alleen maar groter, omdat de cao-onder-
handelaars de door de overheid beoogde contractloonstijging overschatten,
indien zij - hetgeen heel good mogelijk is - de incidentele component van
de loonstijging onderschatten. Aan de door de CED geopperde mogelijkheid
om avv in het geval van een bovenmatige loonkostenstijging per uur uitslui-
tend te onthouden aan de primaire arbeidsvoorwaarden uit de coo's waarin
een loonkostenstijging per uur is overeengekomen die boven de macro-norm
ligt, kleeft een nadeel dat samenhangt met het feit dat de omstandigheden
in de ondernemingen en bedrijfstakken sterk uiteenlopen. Dit betekent dat
het bij de bedoelde aanpak mogelijk is dat de primaire arbeidsvoorwaar-
den uit een bedrijfstak-cao wel voor avv in aanmerking komen (omdat de
loonkostenstijging per uur in de bedrijfstak beneden de macro-norm ligt),
terwijl de ontwikkeling daarvan toch niet als marktconform kan worden be-
schouwd. Omgekeerd is het mogelijk dat de primaire arbeidsvoorwaarden
niet voor avv in aanmerking komen, terwijl zij voor de desbetreffende be-
drijfstak wel als marktconform kunnen worden beschouwd. Als men voor de
door de CED bepleite aanpak zou kiezen, ligt het volgens ons daarom voor
de hand bij een loonkostenstijging per uur boven de macro-norm de primaire
arbeidsvoorwaarden uit geen enkele bedrijfstak-cao te avv'en.

Teneinde te vermijden dat de normwaarde voor de loonkostenstijging per
uur een bodem legt in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden kan
de overheid voorafgaand aan de cao-onderhandelingen in het overleg met
de sociale partners beter een een bovengrens noemen voor de arbeidsinko-
mensquote en aankondigen dat zij bij overschrijding van deze bovengrens
de primaire arbeidsvoorwaarden uit geen enkele bedrijfstak-cao zal avv'en,
Deze aanpak kan om de door de CED genoemde redenen een gunstig effect
op de loonvorming hebben. Ten eerste heeft de aankondiging van deze be-
leidslijn wellicht een disciplinerende invloed op de cao-onderhandelingen. In
de tweede plaats herstelt de overheid in dit geval de contractvrijheid van de
niet bij de cao-onderhandelingen betrokken ondernemingen, als de door haar
onverantwoord geachte ontwikkeling van de loonkosten plaatsvindt.

5.7 Het wettelijk minimumloon
Sinds 1969 geldt voor werknemers een algemeen verplicht minimumloon op
grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het wettelijk
minimumloon legt een vloer in de arbeidsmarkt en vermindert daarrnee de
kansen van zwakke groopen op de arbeidsmarkt om een betaalde baan te vin-
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den. De relatief grote omvang van de werkloosheid onder laaggekwalificeerde
werknemers kan worden bestreden door een verlaging van het wettelijk mini-
mumloon ten opzichte van de gemiddelde loonsom per werknemer. De kansen
voor laaggekwalificeerden op de arbeidsmarkt kunnen ook worden verbeterd
door afschaffing van het wettelijk minimumloon. Deze twee beleidsopties
komen in het debat over het sociaal-economische beleid met een zekere re-
gelmaat ter sprake. Tot nu toe is het wettelijk minimumloon gehandhaafd,
maar is wel - vooral in de jaren tachtig - een relatieve verlaging ervan
bereikt door het wettelijk minimumloon (evenals de sociale uitkeringen) niet
overeenkomstig de regelingsloonstijging aan te passen.

Hierna worden de gevolgen geschetst die de genoemde twee beleidsopties
op langere termijn hebben. Daarbij hanteren wij weer twee verschillende ver-
onderstellingen ten aanzien van de werking van de arbeidsmarkt. De eerste
daarvan komt erop neer dat voor elke categorie arbeid geldt dat de loonvor-
ming mede een functie is van de desbetreffende arbeidsmarktsituatie. Indien
er sprake is van een wettelijk minimumloon dat boven het marktconforme
loon van laaggekwalificeerde werknemers ligt, maakt dit minimumloon echter
het bereiken van evenwicht op de markt voor laaggekwalificeerde arbeid on-
mogelijk. De tweede veronderstelling is dat de loonvorming niet zozeer door
marktkrachten wordt bepaald, maar door machtsfactoren, zodat langdurige
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt mogelijk zijn.

Wij beginnen met een beschouwing op basis van de veronderstelling dat
ten aanzien van elke categorie arbeid het Phillipsmechanisme actueel is.
Voor de gevolgen van een relatieve verlaging van het wettelijk minimum-
loon maakt het dan een groot verschil of deze al dan niet gepaard gaat met
een dienovereenkomstige verlaging van de sociale uitkeringen. Gegeven de
hoge 'replacement ratio' voor minimumloners waarvan in ons land - met
name voor alleenverdieners - sprake is, zal een relatieve verlaging van het
wettelijk minimumloon - indien deze niet vergezeld gaat van een relatie-
ve verlaging van de sociale uitkeringen - slechts een beperkt effect op de
feitelijke loonontwikkeling van laaggekwalificeerde werknemers hebben. Zo
beschouwd ligt een gelijktijdige verlaging van het relatieve peil van het wet-
telijk minimumloon en de sociale uitkeringen voor de hand. Zo'n beleid kan
om verschillende redenen een gunstig effect op produktie en werkgelegenheid
hebben. Ten eerste vergroot dit beleid de vraag naar laaggekwalificeerde ar-
beid. In de tweede plaats maakt het een reductie van de lastendruk op het
looninkomen mogelijk. Zo'n reductie kan op langere termijn een gunstig
effect op prod uktie en werkgelegenheid hebben, indien het arbeidsaanbod
daardoor wordt vergroot. Ten derde kan een relatieve verlaging van de so-
ciale uitkeringen produktie en werkgelegenheid tevens vergroten, indien de
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lagere 'replacement ratios' tot een groter effectief arbeidsaanbod leiden. Bij
een gelijktijdige verlaging van het wettelijk minimumloon en de sociale uitke-
ringen blijft de 'replacement ratio' voor werknemers op minimumloonniveau
uiteraard ongewijzigd, maar voor werknemers met een hoger loon neemt de-
ze ratio af (ervan uitgaande dat hun loon minder daalt dan de verlaging van
het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen bedraagt). Tegenover
de gunstige effecten op produktie en werkgelegenheid staat echter een her-
verdeling van het nationale inkomen. Zelfs als we het effect op prod uktie
en werkgelegenheid juist zouden kunnen schatten, kan daarom niet worden
aangegeven welke verandering de nationale welvaart per saldo ondervindt.

Een verlaging van het relatieve peil van het wettelijk minimumloon zon-
der een gelijktijdige verlaging van de sociale uitkeringen gaat vanzelfsprekend
met een geringere herverdeling van het nationale inkomen gepaard dan de
hiervoor besproken beleidsoptie. Hiertegenover staat echter dat zo'n verla-
ging, zoals we reeds hebben opgemerkt, weinig effectief zal zijn. Er mag
dan ook geen grote stijging van produktie en werkgelegenheid worden ver-
wacht. Tegenover deze stijging staat ook in dit geval een toeneming van de
inkomensverschillen. Omdat de uitkeringen niet worden verlaagd, is deze
toeneming echter geringer dan bij de eerste beleidsoptie. Ook in dit geval
kan niet worden aangegeven wat per saldo het effect op de nationale wel-
vaart zal zijn. Voor zover het nettominimumloon zodanig wordt verlaagd
dat het beneden de nettominimumuitkering voor alleenverdieners komt te
liggen, zijn hierbij toeslagen vanuit de sociale zekerheid vereist om te voor-
komen dat alleenverdieners zonder baan een hoger netto-inkomen kunnen
verkrijgen dan alleenverdieners die bet aald werk verrichten.P'' Ret is echter
zeer de vraag of er veel werknemers bereid zullen zijn te gaan werken in ruil
voor een nettobeloning die niet hoger is dan de voor hen geldende netto-
uitkering. Bovendien kan worden betwijfeld of de loononderhandelaars de
laagste schaallonen in de cao's zo laag zullen vaststellen dat deze lonen na
aftrek van belastingen en premies lager zijn dan de nettominimumuitkering
voor een alleenverdiener.

Een derde beleidsoptie komt neer op het afschaffen van het wettelijk mi-
nimumloon. Bij deze aanpak kunnen werkgevers en werknemers in vrijheid

26 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1990) bepleit een
verlaging van het wettelijk minimumloon tot 70% van het huidige niveau
alsmede de introductie van toeslagen vanuit de sociale zekerheid voor alleen-
verdieners met een baan op minimumloonniveau. Deze toeslagen zijn aileen
nodig voor werknemers die ouder zijn dan de 1990-generatie. De 1990-gene-
ratie kan uitsluitend voor een aanvullende uitkering in aanmerking komen,
indien de partner zich op de arbeidsmarkt aanbiedt.
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kiezen welk laagste loonniveau op de arbeidsmarkt wordt toegepast. Af-
schaffing van het wettelijke minimumloon zou op dit moment - gegeven
de hoge 'replacement ratios' voor laaggekwalificeerden - slechts een relatief
beperkt effect op de loonontwikkeling van laaggekwalificeerde werknemers
hebben, indien niet gelijktijdig een verlaging van het relatieve peil van de
uitkeringen tot stand wordt gebracht. Afschaffing van het wettelijk mini-
mwnloon moet zo beschouwd plaatsvinden in combinatie met een dergelijke
verlaging van de uitkeringen. De gevolgen van de bedoelde aanpak komen
overeen met die van een gelijktijdige verlaging van het relatieve peil van zo-
wel het wettelijk minimumloon als de sociale uitkeringen, met dit belangrijke
verschil dat werkgevers en werknemers bij afschaffing van het wettelijk mini-
mumloon voortaan in volkomen vrijheid kunnen beslissen over de hoogte van
de laagste lonen. Dat betekent dat bij deze aanpak op termijn een sterkere
stijging van produktie en werkgelegenheid tot de mogelijkheden behoort dan
bij een gelijktijdige verlaging van het wettelijk minimumloon en de sociale
uitkeringen. Afschaffing van het wettelijk minimumloon maakt een eind aan
een stuk overheidsbemoeienis met de loonvorming, die de flexibiliteit van de
loonstructuur belemmert. Daaraan moet worden toegevoegd dat een gelijk-
tijdige afschaffing van het wettelijk minimumloon en een verlaging van de
sociale uitkeringen tot een vergroting van de inkomensverschillen leidt. Dit
betekent wederom dat niet kan worden aangegeven wat per saldo het effect
op de nation ale welvaart is.

Een relatieve verlaging van het wettelijk minimumloon heeft geen effect op
de vraag naar laaggekwalificeerde werknemers, indien de werknemersorgani-
saties in staat zijn de lonen van laaggekwalificeerden op het oorspronkelijke
peil te handhaven. Ook indien zo'n verlaging met een vermindering van
het relatieve peil van de sociale uitkeringen wordt gecombineerd, kunnen
de werknemersorganisaties een uitbreiding van de werkgelegenheid blokke-
ren als zij erin slagen om een neerwaartse aanpassing van de lonen (van
aile werknemers) te voorkomen. Ret is echter denkbaar dat de vakbonden
bij een lagere relatieve uitkeringshoogte een hogere prioriteit aan de werk-
gelegenheidsdoelstelling gaan toekennen, hetgeen een drukkende invloed op
de loonontwikkeling kan hebben. Ook de gunstige effecten ten aanzien van
produktie en werkgelegenheid waarrnee afschaffing van het wettelijk mini-
mumloon gepaard kan gaan, kunnen door de werknemersorganisaties worden
voorkomen, indien zij erin slagen een neerwaartse aanpassing van de lonen
te verhinderen. Dit geldt weer zowel indien afschaffing van het wettelijk mi-
nimumloon niet met een verlaging van het relatieve peil van de uitkeringen
wordt gecombineerd als wanneer dat weI gebeurt. Zelfs als een verIaging
of afschaffing van het wettelijk minimumloon op korte termijn geen enkel
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effect op de loonontwikkeling van laaggekwalificeerden zou hebben, zijn de-
ze maatregelen echter niet betekenisloos. Het staat de loononderhandelaars
bij een verlaging van het wettelijk minimumloon immers vrij om desgewenst
lagere lonen af te spreken dan het oorspronkelijke wettelijk minimumloon,
terwijl hun vrijheid op dit punt bij afschaffing van het wettelijk minimum-
loon maximaal wordt. Of zij die grot ere vrijheid op enig moment benutten,
is en blijft uiteraard aan henzelf.

Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat het aanbeveling
verdient om het wettelijk minimumloon af te schaffen. Daarmee zou een
belangrijk obstakel voor een marktconforme ontwikkeling van de lonen van
laaggekwalificeerde werknemers worden weggenomen. De overheid laat het
in dit geval volledig aan werkgevers en werknemers over of zij een grot ere
werkgelegenheid voor laaggekwalificeerden wensen mogelijk te maken door
een verlaging van het relatieve peil van de desbetreffende lonen. Het gun-
stigste effect van afschaffing van het wettelijk minimumloon op prod uk tie en
werkgelegenheid zal optreden, indien het mogelijk is om deze te combineren
met een verlaging van het relatieve peil van de sociale uitkeringen. Er zal
moeten blijken of de samenleving de vergroting van de inkomensverschillen
die daarmee gepaard gaat wenst te accepteren. Doet zij dat niet, dan is de
consequentie dat de werkloosheid onder laaggekwalificeerden op een relatief
hoog niveau kan blijven. Dat is niet alleen om economische redenen onge-
wenst, maar ook om sociale. Inmiddels is in ons land een discussie op gang
gekomen over de herinrichting van de verzorgingsstaat, waarin de begrippen
individualisering, basisinkomen en ministelsel centraal staan. Wellicht dat
de uitkomst van deze discussie een vemieuwd sociaal-zekerheidsstelsel is, dat
het gemakkelijker maakt een relatieve verlaging van de prijs van laaggekwa-
lificeerde arbeid tot stand te brengen en gelijktijdig de financiele prikkels
voor laaggekwalificeerde werknemers te vergroten om aan het arbeidsproces
deel te nemen. Die uitkomst zou de werking van de arbeidsmarkt in ons land
belangrijk kunnen verbeteren.

5.8 Koppelingsmechanismen
De overheid kan de loonvorming in de marktsector in belangrijke mate bein-
vloeden via de wijze van aanpassen van het wettelijk minimumloon en de so-
ciale uitkeringen.f" Zij oefent tevens invloed op deze loonvorming uit doordat
zij als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor de arbeidsvoorwaar-
denontwikkeling van de werknemers in de collectieve sector.

27 Een uitgebreide bespreking van de aanpassingsmechanismen met betrek-
king tot de sociale uitkeringen in Nederland en enkele andere West-Europese
landen in de periode 1957-1992 treft men aan bij: Vording (1993).
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Toepassing van de koppeling impliceert dat de aanpassing van het wette-
lijk minimumloon en de sociale uitkeringen op de contractloonstijging wordt
gebaseerd.P De incidente1e component van de loonstijging kan aanleiding
vormen voor een bijzondere aanpassing van het wette1ijk minimumloon en
de sociale uitkeringen.P? Overigens heeft niet alleen een dee1 van de 100n-
stijging een incidenteel karakter, maar geldt hetzelfde voor de ontwikke1ing
van de uitkeringen. Als de samenstelling van het hestand van uitkeringsge-
rechtigden wijzigt vindt namelijk een verandering van de gemidde1de uitke-
ringshoogte plaats, onafhankelijk van de aanpassing van de hoogte van de
uitkeringen.

Gedurende een groot deel van de naoorlogse periode was sprake van een
gei"nstitutionaliseerde koppeling van de door de collectieve sector betaalde
contractlonen aan de contractloonstijging in de marktsector. Thans wordt
de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector via on-
derhandelingen vastgesteld.

Toepassing van de koppeling met betrekking tot het wettelijk minimum-
loon en de sociale uitkeringen wordt gebaseerd op inkomenspolitieke over-
wegingen. De koppeling maakt het mogelijk minimumloners en uitkerings-
gerechtigden in de groei van de welvaart te laten delen. Er zijn verschillende
aanpassingstechnieken denkbaar, die alle specifieke voor- en nadelen heb-
ben.30

Bij nacalculatie vindt de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de
sociale uitkeringen plaats op basis van de gerealiseerde regelingsloonstijging.
Een nadeel van dit systeem is de daaraan verbonden naijling. Bij een ver-
traging van de loonontwikkeling hetekent een aanpassing van het wettelijk
minimumloon en de sociale uitkeringen in het heden overeenkomstig de groei
van de regelingslonen in het verleden dat deze aanpassing de stijging van de
regelingslonen overtreft. Hierdoor kan, vooral in de lagere loonschalen, een
zekere spanning in het loongebouw ontstaan, die tot extra loonstijging kan
leiden. Bij een versnelling in de loonstijging is de aanpassing van het wette-
lijk minimumloon en de sociale uitkeringen bij nacalculatie geringer dan de
stijging van de regelingslonen in de lopende periode. Hierdoor kan een druk
ontst~ om het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen extra te

28 De Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid bepaalt dat de koppeling,
indien deze wordt toegepast, is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van
de contractloonstijging in de marktsector en de collectieve sector.
29 Zo'n bijzondere aanpassing kan vanzelfsprekend ook op andere gronden
worden gebaseerd.
30 Zie voor een uitvoerige bespreking van een aantal van deze systemen:
Sociaal-Economische Raad (1990).
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verhogen.
Bij voorcalculatie worden het wettelijk minimumloon en de sociale uitke-

ringen aangepast op basis van ra.mingen van de regelingsloonstijging. Indien
deze ramingen juist blijken te zijn, wordt hierbij een gelijkheid van de ont-
wikkeling van enerzijds het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen
en anderzijds de regelingslonen bereikt. Aan voorcalculatie kleeft als nadeel
dat de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkerin-
gen als bodem in het arbeidsvoorwaardenoverleg kan fungeren. Bovendien
leiden verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde contractloonont-
wikkeling ertoe dat de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en de
sociale uitkeringen hierbij afwijkt van de contractloonstijging.

Er zijn vanzelfsprekend ook mengvormen tussen voor- en nacalculatie mo-
gelijk. Ret aanpassingssysteem van de Wet koppeling met afwijkingsmoge-
lijkheid heeft op een dergelijke mengvorm betrekking. Hierbij worden de
aanpassingen gebaseerd op enerzijds de voor het lopende jaar geraamde con-
tractloonstijging en anderzijds het verschil tussen de in het vorige jaar ge-
realiseerde en de indertijd voor dat jaar geraamde contractloonstijging. Bij
dit systeem vindt derhalve achteraf een correctie plaats, als de gerealiseerde
contractloonstijging niet gelijk is aan de indertijd geraa.mde contractloon-
stijging.31

De financiele consequenties van de koppeling kunnen voor de overheid op
een bepaald moment zodanig zijn dat zij tot ontkoppeling besluit. Zij kan
als uitgangspunt voor haar beleid bijvoorbeeld kiezen dat het aandeel van
de bruto sociale uitkeringen in het nationale inkomen niet mag stijgen. Een
stijging van dit aandeel resulteert na.melijk in een hogere collectieve-uitga-
venquote en daarmee - bij een bepaalde normwaarde voor het financie-
ringstekort - in een hogere collectieve-lastendruk.Pf De koppeling kan in
de eerste plaats tot een verhoging van de collectieve-uitgavenquote leiden,
indien het aantal uitkeringsgerechtigden sneller groeit dan de totale werkge-
legenheid. De koppeling kan in de tweede plaats in een dergelijke verhoging
resulteren, indien deze ertoe leidt dat de stijging van de gemiddelde uitke-
ringshoogte (rekening houdend met het effect uit hoofde van wijzigingen in
de sa.menstelling van het best and van uitkeringsgerechtigden) de groei van
het nationale inkomen per werkende overtreft. De koppeling zal met name
bij een bovenmatige contractloonstijging om deze laatste reden tot een ho-

31 Dit systeem komt overeen met het door de SER aanbevolen systeem in
het zojuist aangehaalde raadsadvies.
32 Merk op dat wij hier doelen op de traditioneel gemeten collectieve-uitga-
venquote en dito collectieve-lastendruk,
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gere collectieve-uitgavenquote kunnen leiden.33 Aangezien een bovenmatige
contractloonstijging de groei van de werkgelegenheid vermindert en daar-
mee die van het aantal uitkeringsgerechtigden verhoogt, zal zo'n loonstijging
vaak ook via de volumecomponent van de uitkeringen in een hogere collec-
tieve-uitgavenquote resulteren. De twee genoemde mogelijke oorzaken van
een stijging van het aandeel van de sociale uitkeringen in het nationale in-
komen moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Indien tegenover
een relatief sterke groei van het aantal uitkeringsgerechtigden een relatief
beperkte stijging van de prijscomponent van de uitkeringen staat, behoeft
dit aandeel niet op te lopeno Daarbij moet worden aangetekend dat er een
statistisch verband kan bestaan tussen de volumegroei van de uitkeringen en
de ontwikkeling van de prijscomponent. Zo leidt de individualisering van de
AOW-uitkeringen tot een sterkere aanwas van het aantal uitkeringsgerech-
tigden, maar hier staat een drukkende invloed op de groei van de gemiddelde
uitkeringshoogte tegenover (de geindividualiseerde uitkering is relatief laag,
hetgeen resulteert in een negatieve bijdrage aan de incidentele component
van de stijging van de uitkeringen).

Indien men toepassing van de koppeling achterwege wenst te laten als deze
tot een hogere collectieve-uitgavenquote leidt, dient ontkoppeling derhalve
met name mogelijk te zijn bij een bovenmatige contractloonstijging en een
relatief sterke groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. Kraehtens de Wet
koppeling met afwijkingsmogelijkheid is ontkoppeling mogelijk bij zowel een
bovenmatige loonstijging als een te sterke groei van het aantal uitkeringsge-
rechtigden. Volgens artikel 15 van deze wet kan van de koppeling namelijk
worden afgeweken:

"naar gelang sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling zodanig
dat hiervan schade voor de werkgelegenheid kan worden verwacht dan wei
van een zodanige volume-ontwikkeling in de sociale-zekerheidsregelingen dat
daardoor een betekenende premie- of belastingdrukverhoging noodzakelijk
is."

Het ontkoppelen bij een bovenmatige loonstijging kan om verschillende
redenen een gunstig effect op de economische ontwikkeling hebben. Dat geldt
zowel indien de looncyclus actueel is als bij monopolistisch vakbondsgedrag.

33 De kritische contractloonstijging is gelijk aan de groei van het nominale
nationale inkomen per werkende verminderd met de stijging van de gemid-
delde uitkeringshoogte als gevolg van wijzigingen in de samenstelling van het
best and van uitkeringsgerechtigden. Worden de uitkeringen aangepast over-
eenkomstig deze kritische contractloonstijging, dan is de totale stijging van
de nominale uitkeringshoogte immers gelijk aan de groei van het nominale
nationale inkomen per werkende.
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De bedoelde redenen zijn de volgende:
_ de wetenschap dat een bovenmatige loonstijging tot een ontkoppeling zal

leiden, kan een matigende invloed hebben op de looneisen van de werkne-
mersorganisaties:
ontkoppeling impliceert dat de verhoging van het wettelijk minimumloon
a.chterblijft bij de contractloonstijging. Dit kan, mede via uitstralingsef-
fecten, de gemiddelde loonontwikkeling matigen;
ontkoppeling impliceert tevens dat de hoogte van de sociale uitkeringen
ten opzichte van de gemiddelde loonvoet vermindert. Dit kan via een toe-
neming van het effectieve arbeidsaanbod tot een druk op de loonvorming
leiden;
bij een ontkoppeling stijgen de uitkeringen minder dan anders het geval
zou zijn. Als deze geringere stijging tot een lagere lastendruk op het
looninkomen leidt, resulteert een matigend effect op de ontwikkeling van
de loonkosten. Ook als het financieringstekort van de collectieve sector
bijgevolg lager uitkomt, is een gunstig effect op de economie mogelijk,
voor zover dit geringere tekort in een lagere reele rente resulteert.

De overheid beinvloedt de loonontwikkeling in de marktsector tevens doordat
zij als werkgever van de werknemers in de collectieve sector verantwoordelijk
is voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van een niet onbelangrijk
deel van de werkende bevolking. Door als werkgever een marktconforrne
loonontwikkeling na te streven kan de overheid aan de marktsector 'het goede
voorbeeld geven'. De mogelijkheden om aldus een matigende invloed op
de loonvorming uit te oefenen moeten echter niet worden overschat. De
overheid moot er immers naar streven als werkgever voldoende aantrekkelijk
te blijven. Als er in een situatie met een ruime arbeidsmarkt onvoldoende
loonmatiging in de marktsector plaatsvindt, behoeft zij de loonontwikkeling
in de marktsector echter niet te volgen en kan zij via het voorbeeldeffect van
de loonontwikkeling in de collectieve sector mogelijk een drukkende invloed
op de loonvorming in de marktsector uitoefenen.
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6.1 Inleiding
In onze economische orde wordt de hoogte van de lonen in het algemeen
vooraf, via onderhandelingen, bepaald. Een nadeel van dit gebruik is dat de
loonkosten op korte termijn inflexibel zijn. Als de collectieve arbeidsover-
eenkomst een prijscompensatieclausule bevat, zijn op korte termijn de reele
lonen star. Bij afwezigheid van zo'n clausule is er op deze termijn van no-
minale loonstarheid sprake. Beide vormen van loonstarheid leiden ertoe dat
exogene schokken, waarmee de economie geconfronteerd kan worden, op kor-
te termijn vooral volume-aanpassingen veroorzaken, dat wil zeggen mutaties
in de werkgelegenheid.

Ret vooraf contracteren van de loonhoogte heeft nog een tweede gevolg.
Dit gebruik leidt ertoe dat de (onverwachte) schommelingen in het inkomen
van bedrijven aanleiding zijn voor fluctuaties in het winstinkomen. Aan-
gezien de (macra-economische) winstquote veel kleiner is dan de (macro-
economische) loonquote, wordt de cyclische beweging van het inkomen van
bedrijven zeer versterkt doorgegeven aan de winst. Zou het looninkomen de
golfbeweging van het marktinkomen absorberen, dan zou hiervan geen sprake
zijn. De relatieve stabiliteit van de beloning per werknemer, die het vigeren-
de loonpolitieke stelsel kenmerkt, kan als een voordeel van dit stelsel worden
beschouwd. Tegelijkertijd kan de daardoor veroorzaakte tamelijk grote va-
riantie van het winstinkomen als een nadeel worden aangemerkt. Aangezien
dit inkomen dienst doet als de belangrijkste financieringsbron voor de natio-
nale investeringen, dreigt de investeringsactiviteit bij een recessie het kind
van de rekening te worden.

Om de genoemde twee nadelen van het vooraf contracteren van de lonen
geheel of ten dele te ondervangen zijn in de Nederlandstalige literatuur door
Goudzwaard en Schouten tamelijk vergaande voorstellen gedaan ter vergro-
ting van de flexibiliteit van de loonvorming. Schouten gaat in dit verband het
verst. Hij stelt voor om de vermogensverschaffers een gegarandeerd rende-
ment in het vooruitzicht te stellen en de lonen tot restpost te bombarderen.
In het door hem voorgestelde systeem, dat hij het 'anonieme kapitalisme'
noemt, wordt de gehele schommeling in het inkomen van de marktsector
doorgegeven aan de loonsom. Ret plan van Goudzwaard is minder radicaal.
Deze auteur stelt voor om een gegarandeerde minimumbeloning voor zowel
de factor arbeid als de factor kapitaal vast te stellen. Ret bedrijfsinkomen
na aftrek van de bedoelde minimumbeloningen duidt hij als het restinkomen
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aan, Dit restinkomen, waarvan de hoogte sterk conjunctuurgevoelig is, moot
met behulp van een bepaalde sleutel worden verdeeld over werknemers en
kapi taalverschaffers.

In de internationale literatuur heeft de Amerikaan Weitzman opzien ge-
baard met wat de New York Times het 'beste idee sinds Keynes' heeft ge-
noemd. Weitzman stelt voor om het loon van de werknemers voor een deel
afhankelijk te maken van de winst of de toegevoegde waarde van de onder-
neming waarin zij werken. Dit voorstellijkt sterk op dat van Goudzwaard.

Het voorliggende hoofdstuk is aan de genoemde plannen gewijd. In para-
graaf 6.2 bespreken wij het door Schouten bepleite 'anonieme kapitalisme'.
In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de opbrengstdeling die Goudzwaard en
Weitzman voorstellen.

6.2 Het 'anonieme kapitalisme'
Het door Schouten (1980) bepleite 'anonieme kapitalisme' impliceert een
vergaande verandering van het economisch systeem. De bedrijven mogen in
dit systeem geen investeringen financieren uit ingehouden winsten en even-
min door het opnemen van leningen op de kapitaalmarkt. De financiering
van de investeringen mag uitsluitend plaatsvinden via door een centrale in-
vesteringsbank te verstrekken kredieten. De investeringsbeslissing zelf blijft
echter in handen van de bedrijven. De ondernemingen zijn aan de centrale
investeringsbank over de opgenomen kredieten gedurende een bepaald aantal
jaren een annuiteitspercentage verschuldigd, dat bestaat uit een aflossings-
bestanddeel en een rentevergoeding. De door de bank ontvangen aflossin-
gen en rentebetalingen worden door haar gebruikt voor het verstrekken van
nieuwe investeringskredieten. Zij kan het bedrag dat voor nieuwe kredieten
beschikbaar is manipuleren door het aanpassen van de rentevoet die zij aan
de bedrijven in rekening brengt. De centrale investeringsbank is daarmee in
staat de omvang van de macro-economische investeringsactiviteit te bepa-
len. Daarvoor is wel vereist dat alle aangeboden kredieten door de bedrijven
worden opgenomen. Als instrument om dit te bevorderen suggereert Schou-
ten een tijdelijke korting op de rentevergoeding die wordt gevraagd voor
kredieten aan startende bedrijven en ten behoeve van bedrijfsuitbreidingen.

De macro-economische brutowinstsom komt in het 'anonieme kapitalisme'
(in de vorm van de door de bedrijven betaalde annuiteiten) volledig bij de
centrale investeringsbank terecht. Deze bank bepaalt niet alleen de hoogte
van het kapitaalrendement, maar ook het verhoudingsgetal tussen de brute-
investeringen en de brutowinstsom. Als de door de ondernemingen betaalde
annuiteiten volledig worden gebruikt voor verstrekking van nieuwe investe-
ringskredieten, is dit verhoudingsgetal gelijk aan een. De investeringsbank
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draagt dan niet bij aan de financiering van de collectieve sector, hetgeen
afschaffing van de winstbelastingen zou betekenen. Het is evenwel ook mo-
gelijk dat de investeringsbank een deel van de aflossingen en rentebetalingen
aan de overheid afdraagt. In dat geval komen de bruto-investeringen lager
uit dan de brutowinstsom.

De autoriteiten zijn bij het 'anonieme kapitalisme' derhalve in staan om
de omvang van de investeringen te beheersen. Verhoogt de centrale investe-
rings bank via een aanpassing van de gehanteerde rentevoet het annuiteitsper-
cent age , dan bereikt zij daarmee een expansie van de investeringen, althans
indien zij de extra verkregen middelen voor een uitbreiding van de krediet-
verlening gebruikt. Schouten beschouwt de beheersbaarheid van de inves-
teringen als een belangrijk voordeel van het 'anonieme kapitalisme'. Acht
de centrale investeringsbank met het oog op de werkgelegenheidssituatie een
verhoging van het annuiteitspercentage noodzakelijk, dan mag erop wor-
den gerekend dat de daarmee gepaard gaande loonmatiging tot een grotere
investeringsactiviteit leidt.! In een 'looneconomie' daarentegen is de relatie
tussen de loonontwikkeling en de investeringsactiviteit met meer onzekerheid
omgeven.

De vraag rijst wat er bij de overgang naar het 'anonieme kapitalisme' met
de oude aandeelhouders gebeurt. Volgens Schouten kunnen zij hun aan-
deelbewijzen inwisselen tegen schuldbewijzen van een op te richten centrale
spaarbank. Zij krijgen over de waarde van hun aandelen dezelfde gegaran-
deer de rentevergoeding als de centrale investeringsbank aan de bedrijven in
rekening brengt. Daarnaast hebben de oude aandeelhouders recht op af-
lossing van de waarde van hun aandelenbezit. De rentebetalingen en de
aflossingen die de oorspronkelijke aandeelhouders ontvangen moeten naar de
centrale investeringsbank worden doorgesluisd, opdat de gehele brutowinst-
som (eventueel na aftrek van de door de investeringsbank aan de overheid
te verstrekken financiele middelen) voor de financiering van de investeringen
beschikbaar komt.

Essentieel voor het 'anonieme kapitalisme' is dat het annuiteitspercentage
op verleende investeringskredieten van tevoren wordt vastgesteld en dat het
arbeidsinkomen het restinkomen is. Daarmee rijst de vraag welke doelstel-
ling de ondernemingen bij een dergelijk systeem zullen nastreven. Bij een
gegeven rendement is maximalisatie van het looninkomen per werkende de
meest voor de hand liggende doelstelling. Uitgaande van deze doelstelling
zullen de ondernemingen in het geval van volledige mededinging - evenals

1 De werkgelegenheid neemt in dit geval- zoals wij hierna nog zullen toe-
lichten - tevens toe, omdat de ondernemingen op een arbeidsintensievere
techniek overschakelen.
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bij winstmaximalisatie - de vraag naar arbeid uitbreiden totdat de margi-
nale geldproduktiviteit van arbeid gelijk is aan de nominale loonvoet, dat
wil zeggen totdat het grensprodukt van arbeid gelijk is aan de reele arbeids-
kosten. Zolang de marginale geldproduktiviteit van arbeid groter is dan
de nominale loonvoet, zal een uitbreiding van de werkgelegenheid de ge-
middelde loonvoet per werknemer immers verhogen. Maximalisatie van het
looninkomen per werkende bij een gegeven kapitaalrendement leidt wat dit
betreft derhalve tot hetzelfde resultaat als winstmaximalisatie bij gegeven
reele arbeidskosten.

Bij een tegenvallend bedrijfsresultaat passen de lonen zich bij het door
Schouten bepleite systeem automatisch neerwaarts aan. In een 'loonecono-
mie' daarentegen dragen de verschaffers van het eigen vermogen het risico
van een tegenvallend bedrijfsresultaat. Wanneer in een 'looneconomie' een
bedrijf failliet wordt verklaard, is het winstinkomen soms al enkele jaren
negatief. Bij het 'anonieme kapitalisme' ligt het volgens Schouten voor de
hand dat een bedrijf failliet wordt verklaard zodra de gemiddeld verdiende
loonsom per werknemer beneden een bepaalde waarde daalt.

In het 'anonieme kapitalisme' is de centrale investeringsbank verantwoor-
delijk voor het handhaven van volledige werkgelegenheid. Deze bank kan
invloed op de omvang van de werkgelegenheid uitoefenen door mutaties in
het annuiteitspercentage aan te brengen. Is bijvoorbeeld een extra stijging
van de werkgelegenheid gewenst, dan dient zij het annuiteitspercentage te
verhogen. Een verhoging van dit percentage leidt om twee redenen tot een
uitbreiding van de werkgelegenheid. Ten eerste induceert zo'n verhoging
een arbeidsintensievere produktiewijze. Door het hogere annuiteitspercen-
tage nemen de vaste kapitaalkosten immers toe, waardoor het gemiddelde
loon per werknemer beneden de marginale geldproduktiviteit van arbeid be-
landt. Streven de ondernemingen naar een maximale gemiddelde loonvoet,
dan breiden zij in dit geval vanzelfsprekend de werkgelegenheid uit. In de
tweede plaats betekent een verhoging van het annuiteitspercentage een uit-
brei ding van de investeringsactiviteit, althans indien het grotere aanbod van
investeringskredieten door de ondernemingen wordt opgenomen. Een verho-
ging van het annuiteitspercentage heeft derhalve in feite dezelfde gevolgen
als een politiek van loonmatiging in een 'looneconomie', zij het dat de rela-
tie tussen de investeringsactiviteit en de macro-economische winstsom in het
'anonieme kapitalisme' wellicht met minder onzekerheid is omgeven. Wil de
centrale investeringsbank volledige werkgelegenheid handhaven, dan moet
zij derhalve door middel van de rendementspolitiek een marktconforme ont-
wikkeling van de macro-beloning van arbeid tot stand brengen.

In hoofdstuk 2 hebben wij gezien dat bij de sterke werking van de ar-
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beidsmarkt een golfbeweging in de economie mogelijk is. Een dergelijke
golfbeweging is ook in bet 'anonieme kapitalisme' mogelijk. Indien de cen-
trale investeringsbank bij een oplopende werkloosbeid bet door de bedrij-
yen verscbuldigde annuiteitspercentage over opgenomen kredieten verboogt,
kan enkele jaren later een spanning op de arbeidsmarkt ontstaan, als de
werkgelegenbeid onder invloed van bet capaciteitseffect van de toegenomen
investeringen sterker toeneemt dan met bet oog op de arbeidsmarktsituatie
noodzakelijk is. Omgekeerd is bet denkbaar dat de centrale investeringsbank
bij een krappe arbeidsmarkt bet annuiteitspercentage verlaagt en daarmee
een vermindering van de investeringen uitlokt die na verloop van tijd in een
aanbodoverschot op de arbeidsmarkt resulteert.

Stapt een volksbuishouding vanuit een situatie met bijzonder grote vak-
bondsmacht over op het 'anononieme kapitalisme', dan verdwijnt daarmee
voor de vakbeweging de mogelijkheid om de loonontwikkeling te dicteren,
Indien deze vakbondsmacht tot een structurele werkloosheid van kwantita-
tieve aard heeft geleid, is de centrale investeringsbank in staat om deze werk-
loosheid te bestrijden door het annuiteitspercentage op een voldoende hoog
niveau vast te stellen. Zij bewerkstelligt op deze manier een verlaging van
de reele arbeidskosten en een toeneming van de investeringsactiviteit, welke
beide ontwikkelingen bijdragen aan een expansie van de werkgelegenheid.

Bij bet 'anonieme kapitalisme' is sprake van een uniform kapitaalrende-
ment. Volgens Schouten bestaat binnen het kader van dit systeem geen
dwingende noodzaak voor een gedifferentieerde rendementsvorming. Dit mo-
tiveert hij als volgt:

"Een krediet is een kremet, wie bet dan ook moge ontvangen, en daarop
rust een uniforme annui·teitsverplichting. De kapitaalkosten mogen met ver-
schillen, omdat bet verstrekte geldkapitaal een ongedifferentieerde kwaliteit
bezit, wat men er ook mee moge doen."

Deze redenering houdt ecbter geen rekening met het bestaan van verscbil-
len tussen de risicograad van aan verschillende ondernemingen ter beschik-
king gesteld vermogen. Structurele verschillen tussen de opbrengstvoeten op
aan verschillende bedrijven ter beschikking gestelde vermogens weerspiegelen
in een 'looneconomie' verschillen in risico. Beleggers zijn slechts bereid een
grater risico te dragen, indien daar een hogere verwachtingswaarde van het
rendement tegenover staat. Het is niet duidelijk waarom de centrale inves-
teringsbank geen hogere rentevoet in rekening zou mogen brengen naarmate
het risico hoger wordt geacht. De kans op een faillisement is in het 'anonieme
kapitalisme' vanwege de grotere flexibiliteit van de loonvoet weliswaar veel
geringer dan in een 'looneconomie', maar die kans blijft weI degelijk bestaan,
Er blijft dan ook sprake van risicoverschillen. Deze verdwijnen slechts voor
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de oude aandeelhouders, die over de waarde van hun aandelenbezit allemaal
dezelfde gegarandeerde rentevoet krijgen. Het is volgens ons dan ook niet 10-
gisch dat de centrale investeringsbank voor alle bedrijven een uniform annui-
teitspercentage hanteert. De door het systeem beoogde beheersbaarheid van
de investeringsactiviteit brengt bovendien niet de noodzaak van een uniform
annuiteitspercentage met zich. Ook bij een gedifferentieerde rendementsvor-
ming kan de centrale investeringsbank de omvang van de macro-economische
winst immers in beginsel autonoom vaststellen.

Aan het 'anonieme kapitalisme' kleven belangrijke nadelen, die het sy-
steem naar onze mening erg onaantrekkelijk maken. Wij onderschrijven wat
dit betreft de opvatting van Kuipers (1981) die bij het 'anonieme kapitalis-
me' een aantal kritische kanttekeningen plaatst, die voor een deel met de
hierna volgende overeenkomen.

Het eerste nadeel van het 'anonieme kapitalisme' heeft betrekking op de
forse schommelingen in de hoogte van de arbeidsbeloning die hierbij mogelijk
zijn. Dit is de logische consequentie van het stabiliseren van het kapitaal-
rendement. De relatief grote fiuctuatie in het arbeidsinkomen kan op forse
maatschappelijke weerstanden stuiten. Hieraan moet wel worden toegevoegd
dat, indien het 'anonieme kapitalisme' tot een geringere werkloosheid leidt,
de lastendruk op het looninkomen omlaag kan, hetgeen een gunstig effect op
de koopkracht van de werknemers zou hebben.

Ten tweede is een belangrijk nadeel van dit systeem dat een bureaucratisch
lichaam de bevoegdheid verkrijgt om over investeringsprojecten te beslissen.
Schouten meent dat dit bezwaar niet groot behoeft te zijn, op voorwaar-
de dat de investeringsbank de beslissingen over het toekennen van nieuwe
kredieten zoveel mogelijk baseert op objectieve criteria. Als criteria noemt
hij in dit verband de in het verleden gerealiseerde loonsom per werknemer
en de bezettingsgraad van de produktiecapaciteit. Wij betwijfelen echter of
deze criteria een objectieve besluitvorming van de centrale investeringsbank
kunnen garanderen, Het gaat bij de beoordeling van investeringsprojecten
immers niet alleen om de prestaties van de ondememing in het verleden,
maar vooral om het verwachte rendement van de nieuwe investering. Wij
wijzen er tevens op dat de gerealiseerde loonsom per werknemer - bij een
voor alle bedrijven uniforme winstvoet - uitsluitend inzicht geeft in de rela-
tieve efficientie van de desbetreffende ondememing, indien de factor arbeid
homogeen zou zijn. Dat is echter niet het geval. Dit betekent dat de in-
vesteringsbank, indien zij een beslissing over investeringskredieten wenst te
baseren op het gemiddelde loon per werknemer een correctie op dit loon
moet toepassen voor zover de in de werknemers geinvesteerde hoeveelheid
'human capital' afwijkt van het in de marktsector geldende gemiddelde. Het
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behoeft geen betoog dat het aanbrengen van een dergelijke correctie niet een-
voudig is. Ook het criterium van de hoogte van de bezettingsgraad is minder
eenvoudig dan men wellicht op het eerste gezicht zou menen. De relevante
bezettingsgraad is namelijk gelijk aan het quotient van de feitelijke produk-
tie en de rendabele produktiecapaciteit. De laatstbedoelde capaciteit is bij
het 'anonieme kapitalisme' gelijk aan de produktie waarbij de gemiddelde
loonsom per werknemer maximaal is. Omdat de omvang van deze capaci-
teit niet gemakkelijk kan worden vastgesteld, is het bepalen van de relevante
bezettingsgraad evenmin eenvoudig. Ten slotte zij erop gewezen dat criteria
die op het verleden betrekking hebben niet toepasbaar zijn bij projecten van
pas opgerichte ondernemingen. In een 'looneconomie' ontmoeten starters
overigens een vergelijkbaar probleem. Starters die over geen of onvoldoende
financiele middelen beschikken, moeten een financier trachten te interesseren
zonder bedrijfsresultaten uit het verleden te kunnen overleggen. Een verschil
tussen een 'looneconomie' en het 'anonieme kapitalisme' is evenwel dat eigen
besparingen in het laatstbedoelde systeem niet voor investeringsdooleinden
mogen worden gebruikt.

Het derde nadeel van het 'anonieme kapitalisme', dat overigens sterk sa-
menhangt met het tweede, is dat dit systeem het ondernemerschap ontmoe-
digt. Ondememers die (mede- )eigenaar van hun bedrijf zijn lopen in een
'looneconomie' niet alleen het risico van een tegenvallend rendement, maar
kunnen ook een gunstig rendement realiseren. Deze stimulans komt in het
'anonieme kapitalisme' te vervallen. Daarbij komt dat ondernemers hun in-
vesteringsplannen alleen kunnen realiseren als de centrale investeringsbank
ze wenst te financieren. Het valt te niet te verwachten dat deze bank gemid-
deld genomen betere beslissingen over investeringsprojecten zal nemen dan
de ondernemers in een 'looneconomie'. Het 'anonieme kapitalisme' kan dan
ook de efficientie van de economie verminderen.

Concluderend kan worden gesteld dat de centrale investeringsbank via
het manipuleren van het annuiteitspercentage op indirecte wijze de macro-
loonstijging kan bepalen. Anders dan bij een geleide loonpolitiek gaat deze
invloed op de loonvorming niet gepaard met een verstarrend effect op de
loonstructuur. Integendeel, het systeem kan juist tot een grotere flexibili-
teit van deze structuur leiden, aangezien aan alle ondernemingen hetzelfde
annuiteitspercentage in rekening wordt gebracht. Tegenover deze voorde-
len staan evenwel belangrijke nadelen: de grotere schommeling in de hoogte
van de arbeidsbeloning kan op grote maatschappelijke weerstanden stuiten,
de functie van de kapitaalmarkt wordt in dit systeem vervangen door een
bureaucratisch lichaam dat beslist over de verdeling van de voor de investe-
ringsactiviteit beschikbare middelen en het ondernemerschap wordt ontmoe-
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digd. Deze nadelen impliceren dat een wei erg hoge prijs wordt betaald voor
de invloed op de macro-loonstijging en de vergroting van de flexibiliteit van
de loonstructuur. De kracht van de analyse van Schouten schuilt volgens ons
dan ook niet in het aandragen van een praktische oplossing voor een funda-
mentele zwakte van een traditionele 'looneconomie', maar in het aanwijzen
van die zwakte. Schouten houdt zijn lezers voor dat de huid van de beer in
een 'looneconomie' vaak wordt verkocht voordat deze geschoten is. Indien
de partijen op de arbeidsmarkt deze waarschuwing ter harte nemen, neemt
de kans op een marktconforme loonvorming toe.

6.3 Opbrengstdeling
Een interessant alternatief voor het bestaande systeem van loonvorming is
afkomstig van Goudzwaard (1982). Deze auteur is van mening dat het mi-
lieu, de kwaliteit van de verrichte arbeid en de verdeling van de welvaart
(zowel nationaal als internationaal) meer aandacht van de beleidsmakers
verdienen. Uitgaande van deze opvatting herformuleert hij de vijf klassie-
ke doelstellingen van de economische politiek en bespreekt hij een aantal
maatregelen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de geherformuleerde
doelstellingen. Onze aandacht gaat hier uit naar het voorstel dat Goud-
zwaard in dit verband doet voor de wijze waarop het bedrijfsresultaat over
de produktiefactoren arbeid en kapitaal kan worden verdeeld.

Goudzwaard stelt voor om voor arbeid en kapitaal basisbeloningen vast
te stellen overeenkomstig de reproduktiekosten van deze produktiefactoren.
Er moeten met andere woorden een basisloon en een basisrendement worden
vastgesteld, waaruit achtereenvolgens het levensonderhoud van de werkne-
mers en hun gezinnen en de vervangingsinvesteringen kunnen worden gefi-
nancierd. Het totale bedrijfsresultaat na aftrek van deze basisbeloningen
vormt het restinkomen, dat met behulp van een vaste verdeelsleutel over de
twee produktiefactoren moet worden verdeeld.

In de visie van Goudzwaard moet het te garanderen basisrendement juist
hoog genoeg te zijn om de vervangingsinvesteringen te kunnen financieren.
Daarmee bepleit hij een nettobasisrendement van nul. Het is uiteraard mo-
gelijk dat bij praktische toepassing van het systeem de basisvergoeding voor
het geinvesteerde kapitaal naast de afschrijvingen een bepaald nettokapitaal-
rendement omvat. Het basisrendement kan met andere woorden ook hoger
zijn dan de reproduktiekosten van kapitaal.

Ook Weitzman (1984, 1985 en 1986) bepleit een systeem waarin de lonen
(voor een deel) afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. Hij spreekt in dit
verband van een 'deeleconomie', die zich onderscheidt van de traditionele
'looneconomie' door het feit dat de werknemers niet een vooraf vastgesteld
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loon ontvangen, maar een beloning waarvan de hoogte mede afbankelijk is
van de toegevoegde waarde van de onderneming. In een 'deeleconomie' a
la Weitzman ontvangen de werknemers naast een van tevoren vastgesteld
basisloon een aandeel in het restinkomen (dat is de toegevoegde waarde van
de onderneming na aftrek van de basislonen). Het basisloon is in het systeem
van Weitzman niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de reproduktiekosten van
arbeid.

De besproken systemen van opbrengstdeling roepen enkele praktische vra-
gen op. Ten eerste rijst de vraag of de basisbeloning voor alle werknemers
even hoog dient te zijn. Dat is vanzelfsprekend niet het geval. Als voor alle
werknemers een even hoog basisinkomen geldt, moeten de gewenste loonver-
schillen immers volledig tot stand komen via het aandeel van de werknemers
in het restinkomen. Het ligt dan ook voor de hand dat in cao's gediffe-
rentieerde basislonen worden vastgesteld, zoals in dergelijke overeenkomsten
thans feitelijke lonen worden overeengekomen.I

Bij het door Goudzwaard gesuggereerde systeem moet een basisrendement
worden vastgesteld. Praktische vragen die in dit verband rijzen zijn hoe het
bedrag van de afschrijvingen moet worden vastgesteld en op basis van wel-
ke grondslag het minimale nettokapitaalrendement dient te worden bepaald.
Wat de afschrijvingen betreft zou men aansluiting kunnen zoeken bij de fis-
caal toegestane afschrijvingen. Dat betekent dat de afschrijvingen worden
bepaald op basis van de historische kostprijs van de kapitaalgoederen. Beter
is het echter wellicht om uit te gaan van de afschrijvingen op basis van de
vervangingswaarde. In dat geval kan een proces van prijsstijgingen de reele
afschrijvingen immers niet aantasten. Ook wat het gegarandeerde nett oren-
dement betreft kan men kiezen tussen een rendementscijfer op basis van de
vervangingswaarde van het gelnvesteerde kapitaal en een cijfer op basis van
de historische kostprijs daarvan. Ook hier verdient het cijfer op basis van de
vervangingswaarde wellicht de voorkeur.

Een volgende vraag (die speelt bij zowel het systeem a la Goudzwaard als
dat ala Weitzman) betreft de verdeling van het restinkomen over arbeid en
kapitaal. Welk deel van dit inkomen gaat naar de werknemers en welk deel
naar de kapitaalverschaffers? Via onderhandelingen tussen vertegenwoordi-
gers van werknemers enerzijds en van werkgevers anderzijds kan per bedrijf of
bedrijfstak worden afgesproken welke verdeelsleutel wordt gehanteerd. Het
ligt voor de hand dat de verdeelsleutel een functie is van de kapitaalinten-
siteit van het bedrijf of de bedrijfstak. Zodra de omvang van het aan de

2 Bedrijfstak-cao's bepalen in een 'deeleconomie' enerzijds de hoogte van de
basislonen en anderzijds de berekeningswijze van het resultaatafhankelijke
deel van de loonvoet.
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werknemers toevallende restinkomen bekend is, moet nog worden bepaald
op welke wijze de verdeling van dit inkomen over hen zal plaatsvinden. Het
ligt voor de hand dat het restloon per werknemer wordt vastgesteld als een
bepaald percentage van het basisloon. Het aan de werknemers toevallende
restinkomen kan in beginsel echter ook geheel of ten dele worden betaald in
de vorm van een gelijk bedrag per werknemer.

Een volgende vraag is hoe in de loonbetalingen rekening kan worden ge-
houden met de claims van de werknemers op een deel van het restinkomen,
terwijl de omvang van dit inkomen pas achteraf, na bijvoorbeeld de afslui-
ting van het boekjaar, kan worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld door
betaling van voorschotten aan de werknemers op basis van een raming van
het restinkomen. Betalen de ondernemingen dergelijke voorschotten, dan
kan een definitieve afrekening plaatsvinden zodra de werkelijke omvang van
het restinkomen bekend is.

Een andere mogelijke aanpak zou kunnen zijn dat het in de jaarstukken
becijferde restinkomen niet daadwerkelijk wordt verdeeld over werknemers
en kapitaaleigenaren, maar slechts wordt gebruikt om te berekenen hoeveel
ruimte er is om in het nieuwe boekjaar lonen uit te keren, die boven de afge-
sproken basislonen uitgaan. Het restinkomen is dan een louter boekhoudkun-
dige grootheid, die een belangrijke rol speelt bij het proces van loonvorming.
Bij deze aanpak varieren de kosten van het aantrekken van een extra werk-
nemer echter niet met de produktie van de onderneming, maar hebben op
korte termijn een gegeven hoogte. De flexibiliteit van de loonvorming neemt
dan minder toe dan Goudzwaard en Weitzman beogen.

Weitzman wijst erop dat na introductie van het door hem bepleite sy-
steem van loonvorming de marginale kosten van arbeid beneden de margi-
nale opbrengsten daarvan komen te liggen. De ondernemingen gaan daarom
fungeren als een soort stofzuigers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers.
Elke extra werknemer levert een bedrijf immers meer op dan hij of zij kost.
Weitzman werkt een en ander uit aan de hand van een model, waarin van mo-
nopolistische concurrentie wordt uitgegaan. In zijn model onderscheidt hij n
ondernemingen die alle een ander eindprodukt voort brengen. Elke onderne-
ming wordt met een dalende prijsafzetcurve geconfronteerd, omdat de eind-
prod uk ten imperfecte substituten voor elkaar zijn. Weitzman houdt in zijn
analyse uitsluitend rekening met de produktiefactor arbeid. Het grenspro-
dukt van arbeid veronderstelt hij in alle bedrijven constant. De gemiddelde
arbeidskosten per eenheid produkt vertonen bij uitbreiding van de produktie
echter een dalende lijn vanwege het bestaan van vaste arbeidskosten. On-
der deze omstandigheden leidt winstmaximalisatie in elke onderneming tot
een zodanige omvang van de produktie dat de prijs van het eindprodukt ge-
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lijk is aan een bepaalde vennenigvuldigingsfactor maal het produkt van de
marginale arbeidscoefficient en de loonvoet:

• "1 -.P= --apt
"1-1

Hierin stellen "1 en a achtereenvolgens de positief gedefinieerde prijselastici-
teit van de vraag en de marginale arbeidscoefficient voor. De vennenigvuldi-
gingsfactor heeft een positieve waarde, op voorwaarde dat: "1 > 1. De waarde
van deze vennenigvuldigingsfactor is dan groter dan 1. Deze uit de micro-
economie bekende formule laat zien dat de prijs van het eindprodukt bij
monopolistische concurrentie gelijk is aan de marginale kosten (het produkt
van de marginale arbeidscoefficient en de loonvoet) plus een winstopslag. De
bovenstaande relatie kan als volgt worden herschreven:

1 • "1.
-;::P=--Pi
a "1-1

Volgens deze vergelijking is de winst bij monopolistische concurrentie maxi-
maal, indien de marginale geldproduktiviteit van arbeid gelijk is aan het
produkt van de gegeven vermenigvuldigingsfactor en de nominale loonvoet.
Uit deze relatie volgt tevens dat het grensprodukt van arbeid dan gelijk is
aan het produkt van dezelfde vermenigvuldigingsfactor en de reele arbeids-
kosten.f

De door ons gehanteerde modellen wijken in twee opzichten af van het mo-
del van Weitzman. Ten eerste houden wij rekening met de produktiefactor
kapitaal. Ret aanbod op de goederenmarkt hangt dientengevolge af van de
beschikbare kapitaalgoederenvoorraad. In de tweede plaats gaan wij uit van
volledige mededinging, zodat de prijs van het eindprodukt samenvalt met de
marginale kosten. Voor zover de consequenties van de introductie van een
'deeleconomie' in een kapitaalgebruikende economie bij volledige mededin-
ging anders zijn dan bij de door Weitzman veronderstelde monopolistische
concurrent ie, geven wij dat hieronder aan. De navolgende beschouwingen
zijn ook van toepassing op het door Goudzwaard bepleite systeem van op-
brengstdeling. Ook bij dat systeem ontvangen de werknemers namelijk een
basisloon en een aandeel in het restinkomen.

Indien een onderneming van een 'loonsysteem' overstapt op een 'deelsys-
teem', kan deze - als de tot ale beloning per werknemer aanvankelijk even
hoog blijft - op een basisloon per werknemer rekenen dat lager is dan de

3 Deze implicatie van monopolistische concurrentie kwam in hoofdstuk 2
reeds naar voren.
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vroegere loonsom per werknemer. Uitgaande van volledige mededinging en
een streven naar maximale winst betekent dit dat het basisloon beneden de
marginale geldproduktiviteit van arbeid belandt, omdat de loonvoet onder
deze omstandigheden daaraan in de uitgangssituatie gelijk was. Ret streven
naar een maximale winst leidt er nu toe dat de onderneming haar vraag
naar arbeid vergroot. Ervan uitgaande dat de gezamenlijke werknemers een
vast deel van het restinkomen ontvangen, wordt bij volledige mededinging
een maximale winst pas bereikt zodra de marginale geldproduktiviteit van
arbeid is gedaald tot het niveau van het basisloon.

Ook indien er sprake is van monopolistische concurrentie brei den de on-
dernemers de werkgelegenheid uit, indien een 'deelsysteem' wordt geintro-
duceerd. Zij vergroten de werkgelegenheid dan totdat de marginale geldpro-
duktiviteit van arbeid gelijk is aan het basisloon maal de hiervoor gegeven
vermenigvuldigingsfactor.

Op voorwaarde dat voldoende ondernemingen de overstap naar een 'deel-
systeem' maken en dat zij het basisloon voldoende lager vaststellen dan de
oorspronkelijke loonsom per werknemer, kan een 'deelsysteem' op de ge-
schetste wijze bij zowel volledige mededinging als monopolistische concur-
rentie tot een situatie met volledige werkgelegenheid leiden.

De redenering dat de ondernemers in een 'deeleconomie' de vraag naar
arbeid zullen verhogen is correct zolang er sprake is van een omvangrij-
ke werkloosheid die op alle typen arbeid betrekking heeft. De overgang
naar een 'deeleconomie' leidt er dan inderdaad toe dat de ondernemers de
werkgelegenheid trachten te vergroten, althans indien zij naar een maximale
winst streven en het basisloon lager wordt vastgesteld dan de oorspronkelijke
loonsom per werknemer. Door de grotere vraag naar arbeid neemt echter
de totale beloning per werknemer bij introductie van het 'deelsysteem' af,
Vanwege het bestaan van afnemende meeropbrengsten daalt namelijk de ge-
middelde arbeidsproduktiviteit, hetgeen in een 'deeleconomie' doorwerkt in
de hoogte van de beloning per werknemer. Zodoende komt de overgang
naar een 'deeleconomie' dus in feite neer op het toepassen van loonmatiging.
De mogelijkheid bestaat dat de werknemers{ organisaties) zich tegen een uit-
brei ding van de werkgelegenheid zullen verzetten, omdat deze het inkomen
van de werknemers zal aantasten. Introductie van een 'deelsysteem' gaat
derhalve alleen met een expansie van de werkgelegenheid gepaard, als de
ondernemers bij hun streven naar een grot ere werkgelegenheid niet door de
werknemers{ organisaties) worden gedwarsboomd.

Geheel anders verloopt het aanpassingsproces na de introductie van een
'deeleconomie', indien er op de arbeidsmarkt schaarste aan (bepaalde soor-
ten) arbeid bestaat. Stel dat een bedrijf dat uitsluitend gebruik maakt van
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een schaars type arbeid overstapt op een 'deelsysteem'. Indien met enige
mobiliteit van de werknemers van dit bedrijf rekening wordt gehouden, kan
de onderneming haar activiteiten slechts op het oorspronkelijke niveau hand-
haven door ervoor te zorgen dat de totale beloning van de werknemers na de
introductie van het 'deelsysteem' even hoog blijft als oorspronkelijk het ge-
val was. Bij een lagere beloning zal immers een deel van de werknemers van
deze onderneming naar elders uitwijken (mogelijk vertrekken ze zelfs alle-
maal). Volgens Weitzman betekent dit dat de ondernemers bij een schaarste
op de deelmarkten van de arbeidsmarkt waarop zij zijn aangewezen ervoor
zullen zorgen dat de totale beloning per werknemer op een concurrerend
niveau ligt, wat in feite wil zeggen dat deze beloning voor de individuele
onderneming een gegeven is. Hij gaat er daarbij van uit dat de ondernemers
zullen blijven trachten de werkgelegenheid uit te brei den, omdat een grotere
werkgelegenheid de winst zal verhogen. Dit streven kan echter niet succesvol
zijn, omdat een uitbreiding van de werkgelegenheid een daling van de totale
beloning per werknemer zou betekenen.

Het voorgaande impliceert dat voor bedrijven die gebruik maken van een
niet-overvloedig type arbeid de marginale kosten van arbeid niet gelijk zijn
aan het basisloon, maar aan het gegeven externe beloningsniveau van dit
type arbeid, Het streven naar een maximale winst leidt onder deze omstan-
digheid bij volledige mededinging ertoe dat de ondernemers een gelijkheid
tot stand brengen van de marginale geldproduktiviteit van arbeid en de gege-
yen externe beloningsvoet van arbeid, terwijl bij monopolistische concurren-
tie een gelijkheid resulteert van de marginale geldproduktiviteit van arbeid
en deze externe beloningsvoet maal de reeds vaker genoemde vermenigvul-
digingsfactor. Een onderneming oefent in de bedoelde evenwichtssituatie
derhalve geen 'stofzuigerfunctie' meer uit. De motor van de stofzuiger kan
pas weer gaan lopen, zodra op het segment van de arbeidsmarkt waarop de
onderneming is aangewezen van een aanbodoverschot sprake is. Op voor-
waarde dat er dan werklozen bereid zijn om tegen een lagere beloning te
gaan werken dan tot op dat moment op het desbetreffende segment van de
arbeidsmarkt gebruikelijk is, kan de ondernemer de werkgelegenheid vergro-
ten. Slaagt het bedrijf erin om een grotere werkgelegenheid tot stand te
brengen, dan neemt dientengevolge de produktie toe. De beloning per werk-
nemer daarentegen daalt, omdat de grotere produktie een negatief effect op
de gemiddelde arbeidsproduktiviteit heeft.

De vraag rijst of er ook op lange termijn tussen de result at en van een
'looneconomie' en die van een 'deeleconomie' verschillen zijn, indien veron-
dersteld wordt dat de werkloosheid bij beide systemen op den duur op het
evenwichtige niveau uitkomt (welke veronderstelling voor een 'looneconomie'
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slechts gerechtvaardigd is, indien de sterke werking van de arbeidsmarkt ac-
tueel is). Uitgaande van deze hypothese leiden beide systemen op lange
termijn tot dezelfde gemiddelde beloning per werknemer. 4 Ret verschil tus-
sen een 'deelsysteem' en een 'loonsysteem' schuilt in het feit dat het basisloon
bij het eerste systeem lager is dan de tot ale beloning per werknemer. Als
de ondernemers de werkgelegenheid uitbreiden resulteert daarom een grote-
re winst. In de evenwichtssituatie slagen zij daarin echter niet, omdat de
externe arbeidsreserves zijn uitgeput. Een ondernemer kan de werkgelegen-
heid dan slechts vergroten door zijn werknemers een hogere totale beloning
in het vooruitzicht te stellen dan elders gebruikelijk is. Een expansie van de
werkgelegenheid zou echter juist een geringere beloning per werknemer met
zich brengen, zodat zo'n expansie niet mogelijk is.

Een 'deeleconomie' heeft de door Weitzman genoemde gunstige effecten
uiteraard slechts indien het gegarandeerde loon beneden het norm ale loon-
niveau wordt vastgesteld. Ellman (1987) wijst er daarom op dat het niet
voldoende is dat er sprake is van winstdeling. Onder winstdeling verstaat
deze auteur een systeem waarbij de werknemers lonen op normale niveaus
ontvangen en een aandeel in de winst die anders volledig naar de vermo-
gensverschaffers zou zijn gegaan. Van opbrengstdeling is volgens Ellman
sprake als de tot ale toegevoegde waarde van het bedrijf over werknemers en
eigenaars wordt verdeeld volgens een van tevoren afgesproken formule. Ret
grensgeval van opbrengstdeling waarbij de werknemers een basisloon ont-
vangen dat gelijk is aan de normale loonvoet, is een vorm van winstdeling.
Weitzman heeft - evenals Goudzwaard - duidelijk een systeem op het oog,
waarbij het basisloon lager wordt vastgesteld dan het normale loonniveau.

De gunstige effecten van opbrengstdeling worden uiteraard ook alleen be-
reikt als de effecten van de fiuctuatie in het resultaatafhankelijke deel van de
arbeidsbeloning op de tot ale loonvoet niet worden gecompenseerd door mid-
del van de aanpassingen van het basisloon. Ret systeem kan alleen succesvol
zijn, als de werknemersorganisaties een grotere schommeling in de primair
verdiende loonvoet accepteren en deze niet tegengaan door bij een daling
van het resultaatafhankelijke deel van de loonvoet een hoger basisloon te

4 De geringere variantie van het kapitaalrendement maakt bij opbrengstde-
ling op zich beschouwd een geringer kapitaalrendement mogelijk, omdat de
vermogensverschaffers met een lagere risicopremie genoegen zullen nemen.
Uitgaande van de klassieke spaarhypothese en van ongewijzigde trendwaar-
den van het financieringstekort van de collectieve sector en het saldo op de
lopende rekening van de betalingsbalans is echter het kapitaalrendement in
een situatie van evenwichtige groei in een 'deeleconomie' even hoog als in
een 'looneconomie'.
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eisen. Doen ze dat weI, dan bestaat er geen garantie dat de flexibiliteit van
de totale loonvoet toeneemt.

In de literatuur over opbrengstdeling worden nog andere kanttekeningen
bij opbrengsdeling geplaatst. Hiervoor wezen wij er reeds op dat het mo-
gelijk is dat de werknemers( organisaties} zich zullen verzetten tegen het in
dienst nemen van meer arbeidskrachten. Ret resultaatafhankelijke deel van
de beloning per werknemer neemt immers op korte termijn af als het aan-
tal werknemers groeit. Dit zou kunnen leiden tot het streven naar allerlei
toetredingsbelemmeringen.

Ook de grotere variantie van het primair verdiende loon waarmee op-
brengstdeling gepaard gaat, kan bij werknemers op weerstanden stuiten.
Verzet kan vooral worden verwacht, indien de werknemers het idee heb-
ben dat hun invloed op het bedrijfsresultaat uiterst gering zo niet nihil is.
Dit betekent volgens Ellman (1987) dat opbrengstdeling het meest geschikt
is voor het hogere personeel, omdat deze werknemers een grotere invloed
op het bedrijfsresultaat hebben dan het lagere personeel. Voor het hogere
personeel geldt bovendien dat voor hen een (tijdelijke) teruggang in loon
minder bezwaarlijk is dan voor het lagere personeel. Beperking van een sy-
steem van opbrengstdeling tot het hogere personeel zou de toeneming van
de flexibiliteit van de loonvonning echter aanzienlijk beperken.

Belangrijker dan de variantie van het primair verdiende reele loon is voor
de werknemers de variantie van hun reele beschikbare loon. Indien bij een
economische recessie de ontwikkeling van de primair verdiende lonen in een
'deeleconomie' sterker onder druk komt te staan dan in een 'looneconomie',
zal de werkloosheid minder oplopen. Voor zover de sociale-zekerheidsuitga-
yen (voor een deel) via een omslagstelsel worden gefinancierd, heeft de lagere
lastendruk die bij opbrengstdeling dan in vergelijking met een 'loonsysteem'
mogelijk is op zich beschouwd een gunstig effect op de reele beschikbare
lonen. Passen sommige ondernemingen weI opbrengstdeling toe en andere
ondernemingen niet, dan kan toepassing van 'experience rating' (zoals be-
sproken in paragraaf 5.3) ervoor zorgen dat de ondernemingen die via een
neerwaartse aanpassing van de lonen de instroom in de sociale zekerheid
beperken daarvoor worden beloond.P 'Experience rating' kan dan ook een

5 Bij toepassing van 'experience rating' op groepen van ondernemingen die
onder ren cao vallen, komt het voordeel ten goede aan de desbetreffende
groep. Gaat het hierbij om een bedrijfstak, dan wordt het voor de betrokken
ondernemingen aantrekkelijker om een systeem van opbrengstdeling in de
bedrijfstak-cao op te nemen. Ook bij 'experience rating' op het niveau van
een ondememing wordt opbrengstdeling voor de bedrijven die onder ren
bedrijfstak-cao vallen uiteraard aantrekkelijker.



210 Resultaataihankelijke loonvorming

stimulans voor ondernemingen betekenen om een systeem van opbrengst-
deling te introduceren. Voor zover opbrengstdeling gepaard gaat met een
reductie van het gemiddelde niveau van de werkloosheid over golfbewegin-
gen van de economische activiteit heen, is een verlaging van het gemiddelde
niveau van de lastendruk op het gezinsinkomen mogelijk. In dat geval kan
opbrengstdeling gemiddeld een positief effect op de koopkracht van de werk-
nemers hebben.

Sommige auteurs zijn bang dat opbrengstdeling een ongunstig effect op
de investeringsactiviteit heeft." Deze vrees is gestoeld op het feit dat een
investering die de kapitaalintensiteit van het produktieproces vergroot bij
opbrengstdeling voor de vennogensverschaffers minder interessant is dan in
een 'looneconomie'. Van de toeneming van de toegevoegde waarde waartoe
de grotere kapitaalgoederenvoorraad leidt, gaat nu immers - ook bij een
ongewijzigde werkgelegenheid - een deel naar de werknemers. Het rende-
ment voor de vermogensverschaffers ondervindt derhalve een negatief effect
als gevolg van het systeem van opbrengstdeling. Wil de bedoelde investering
voor de vermogensverschaffers aantrekkelijk blijven, dan zijn heronderhan-
delingen noodzakelijk over de verdeelsleutel waarmee het restinkomen wordt
verdeeld. Weitzman onderkent dit en bepleit daarom een regelmatige aan-
passing van deze verdeelsleutel. Er dient overigens op gewezen te worden
dat de vennogensverschaffers ook in een 'looneconomie' er niet zeker van
zijn welk deel van de revenuen van een investering die de kapitaalintensiteit
verhoogt uiteindelijk aan henzelf ten goede komt.

Weitzman benadrukt dat de nationale economie ervan profiteert, indien
bedrijven op een 'deelsysteem' overstappen. Dit systeem zal er immers toe
leiden dat verstoringen van het evenwicht op de arbeidsmarkt veel snel-
ler zullen verdwijnen. Produktie en werkgelegenheid komen daarorn in een
'deeleconomie' gemiddeld hoger uit dan in een 'looneconomie'. Bijgevolg
wordt het financieringsdraagvlak voor de collectieve sector groter, terwijl
tegelijkertijd de sociale-zekerheidsuitgaven verminderen. Een en ander bete-
kent dat een niet onbelangrijk deel van de voordelen van een 'deelsysteem'
de vorm aanneemt van positieve externe effecten. Uit de welvaartseconomie
is bekend dat dergelijke effecten een rechtvaardiging opleveren voor over-
heidssubsidies. De achterliggende idee is dat de economische subjecten bij
afwezigheid van zulke subsidies in hun afwegingsproces slechts de particuliere
kosten en baten van het desbetreffende gedrag zullen betrekken. Bij het be-
staan van positieve externe effecten leidt dit ertoe dat de gedragingen van de
economische subjecten niet overeenkomen met wat maatschappelijk gezien

6 Zie bijvoorbeeld: Meade (1986) en Commissie Economische Deskundigen
(1987).



Opbrengstdeling 211

als optirnaal kan worden beschouwd. Weitzman baseert op deze redenering
een krachtig pleidooi om opbrengstdeling te bevorderen met behulp van fis-
cale prikkels. Dat kan bijvoorbeeld door het resultaatafhankelijke deel van
de beloning van arbeid minder zwaar te belasten dan traditionele loonbeta-
lingen en basislonen. Teneinde de derving van belastinginkomsten daarbij
binnen grenzen te houden, kan de overheid een bovengrens stellen aan het
deel van het totale looninkomen dat onder het verlaagde tarief kan vallen.
Voor zover de introductie van resultaatafhankelijke beloning van (een deel
van) de werknemers met onvoldoende inverdieneffecten voor de overheid ge-
paard gaat, kan zij een stijging van haar financieringstekort voorkomen door
de lastendruk op traditionele loonbetalingen en basislonen te verhogen, De
aan de bevordering van resultaatafhankelijke loonvorming voor de overheid
verbonden netto kosten worden dan opgebracht door de werknemers en de
ondernemingen die van een dergelijk systeem van loonvorming afzien.

Het pleidooi van Weitzman voor een fiscale faciliering van opbrengstde-
ling ondersteunen wij niet. Als de overheid voor een dergelijke faciliering
kiest, bestaat namelijk de mogelijkheid dat werkgevers en werknemers tot
opbrengstdeling besluiten met als enige oogmerk het binnenhalen van het
fiscale voordeel. De overheid is immers niet in staat om te controleren of in
een bepaald geval al dan niet van echte opbrengstdeling sprake is, waarbij
de basislonen lager worden vastgesteld dan de normale arbeidsbeloning en
waarbij de schommeling in het resultaatafhankelijke deel van de loonvoet
niet wordt gecompenseerd door mutaties in de basislonen. De overheid kan
opbrengstdeling echter, zoals gezegd, wel indirect stimuleren door middel van
'experience rating'. Ook grotere financiele prikkels voor werknemers die de
instroom in de sociale-zekerheidsregelingen ontmoedigen, kunnen opbrengst-
deling bevorderen, omdat de werknemers bij het bestaan daarvan een groter
belang hebben bij een toeneming van de flexibiliteit van de loonvorming.

Wij zijn van mening dat een systeem van opbrengstdeling, waarbij de
basislonen lager worden vastgesteld dan de normale arbeidsbeloning en de
schommeling in het resultaatafhankelijke deel van de loonvoet niet wordt
gecompenseerd door mutaties in de basislonen, aanbeveling verdient, omdat
het de flexibiliteit van de loonvorming vergroot. Naarmate de loononderhan-
delaars meer doordrongen raken van de noodzaak van een vergroting van
deze flexibiliteit, neemt de kans toe dat zij bereid zullen zijn een systeem
van opbrengstdeling te introduceren. Grotere financiele prikkels voor zowel
werknemers als werkgevers die de instroom in de sociale-zekerheidsregelingen
afremmen, kunnen deze bereidheid vergroten.
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,7.1 Inleiding ~

De arbeidsmarkt werkt in ons land slecht. De ftexibiliteit van de macro-
loonvoet schiet tekort en het ontbreekt aan voldoende differentiatie in de
ontwikkeling van de loonkosten. De grote omvang van de werkloosheid res-
pectievelijk het onevenredig grote aandeel van laaggekwalificeerden in de
werkloosheid getuigen hiervan.

De gevolgen van de beperkte ftexibiliteit van de macro-loonvoet worden in
deze studie geanalyseerd aan de hand van twee theorieen. De eerste daar-
van gaat uit van een sterke, maar imperfecte werking van de arbeidsmarkt.
In dit geval is het zogenoemde Phillipsmechanisme actueel. De loonontwik-
keling hangt dan mede af van het niveau van het werkloosheidspercentage,
maar niet in die mate dat elke afwijking van de werkloosheid van het even-
wichtsniveau al op zeer korte termijn wordt weggewerkt. Volgens de tweede
theorie neemt de factor arbeid op de arbeidsmarkt een monopoliepositie in.
Een monopolistische vakbond of een aantal monopolistische vakbonden op
decentraal niveau treedt dan als prijszetter( s) op de arbeidsmarkt op.

De betekenis van differentiatie in de loonkostenontwikkeling wordt be-
sproken aan de hand van een model, waarin drie categorieen arbeid worden
onderscheiden, die onderling verschillen wat betreft de scholingsgraad. Wij
schenken onder andere aandacht aan een economie waarin elke deelmarkt van
de arbeidsmarkt op lange termijn door het prijsrnechanisme wordt geruimd.
Tevens wordt ingegaan op de gevolgen van monopolistisch vakbondsgedrag
en op de invloed die de hoogte van enerzijds het wettelijk minimum loon en
anderzijds de sociale uitkeringen op de economie heeft.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of er overheidsmaatregelen en/of
veranderingen in de instituties van het proces van loonvorming mogelijk zijn
die de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Teneinde deze vraag te
kunnen beantwoorden wordt een aantal overheidsmaatregelen besproken die
de ftexibiliteit van de prijsvorming op de arbeidsmarkt beinvloeden. Tevens
komen enkele vormen van overheidsbeleid aan de orde die de werking van
de arbeidsmarkt weliswaar niet veranderen, maar die de overheid mogelijk
weI in staat stellen om invloed op de loonkostenontwikkeling uit te oefenen.
Daarnaast besteden wij aandacht aan enkele alternatieve loonpolitieke stel-
sels waarin de loonvorming (mede) afhankelijk is van het bedrijfsresultaat.
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7.2 De looncyclus
Uitgaande van het Phillipsmechanisme is een golfbeweging in de economie
mogelijk, die de looncyclus wordt genoemd. Gegeven de imperfecte wer-
king van de arbeidsmarkt kunnen verschillende schokken in een bovenmatige
loonstijging resulteren, die een economische neergang met zich brengt. De
door de oplopende werkloosheid veroorzaakte loonmatiging resulteert in de
opgaande fase van de looncyclus. Aan deze fase komt een eind, zodra er knel-
punten op de arbeidsmarkt ontstaan. Er vindt dan een endogene versnelling
in de loonstijging plaats, die weer een peri ode van economische neergang in-
luidt. De sterke werking van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het evenwicht
op de arbeidsmarkt na verloop van tijd wordt hersteld, op voorwaarde dat de
economie niet door instabiliteit wordt gekenmerkt en niet met voortdurende
impulsen wordt geconfronteerd.

De salarissen van de werknemers in de collectieve sector en de sociale
uitkeringen na aftrek van de door deze inkomenstrekkers betaalde belastin-
gen en sociale premies noemen wij tezarnen de netto-inkomensuitgaven van
de collectieve sector. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds
een budgettair overheidsbeleid waarbij sprake is van een constante druk van
de belastingen en premies op het looninkomen, zodat schommelingen in de
netto-inkomensuitgaven tot uitdrukking komen in de ontwikkeling van het
financieringstekort van de overheid, en anderzijds een omslagstelsel, waarbij
de lastendruk op het looninkomen zodanig wordt vastgesteld dat de op-
brengst van de door de loontrekkers in de marktsector betaalde belastingen
en premies steeds gelijk is aan de netto-inkomensuitgaven van de collectieve
sector.

Het door ons gehanteerde model van de gesloten economie met collect ie-
ve sector laat zien dat de overheid een deel van de nadelige gevolgen van
een bovenmatige loonstijging naar de toekomst verschuift, als zij bij zo'n
loonstijging de lastendruk op het looninkomen niet verhoogt. De relatief
sterke stijging van het financieringstekort die dan plaatsvindt, resulteert in
een gesloten economie namelijk in een hogere reele rentevoet die een ongun-
stige invloed heeft op de investeringsactiviteit en daarmee op de toekomstige
werkgelegenheid. Daarbij komt dat de loonvorming nog niet reageert op de
werkloosheidseffecten van de afgenomen investeringen, zolang deze effecten
nog niet zichtbaar zijn. Bij een omslagstelsel veroorzaakt een bovenmatige
loonstijging op korte termijn een relatief sterke stijging van de werkloosheid,
indien de geinduceerde verhoging van de lastendruk op het looninkomen voor
een deel voor rekening van de werkgevers komt. Hiertegenover staat echter
dat de investeringen bij een omslagstelsel minder dalen dan bij een constante
lastendruk op het looninkomen. De endogene verlaging van de lastendruk
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op het looninkomen versnelt tijdens de opgaande fase van de looncyclus het
evenwichtsherstel, maar vermindert de stabiliteit van deze cyclus, indien deze
verlaging voor een deel tot uitdrukking komt in de loonkostenontwikkeling.

Het ongunstige effect dat een bovenmatige reele loonstijging op korte ter-
mijn op produktie en werkgelegenheid heeft is in een open economie geringer
dan in een gesloten volkshuishouding, omdat de reele arbeidskosten dankzij
een uitgelokte ruilvoetwinst minder stijgen dan de reele lonen. Een boven-
matige reele loonstijging veroorzaakt in een open economie bovendien een
geringere aantasting van de investeringen, als gevolg van enerzijds de daar-
mee gepaard gaande stijging van de ruilvoet, die een gunstig effect op de
beschikbare wins ten heeft, en anderzijds de geinduceerde nettokapitaalin-
voer, die ertoe leidt dat de reele rente minder omhoog gaat. In het door ons
gehanteerde model van de open economie dalen de investeringen als gevolg
van een bovenmatige reele loonstijging op korte termijn bij een omslagstelsel
sterker dan bij een gegegeven lastendruk op het looninkomen. De beschik-
bare winst daalt bij een omslagstelsel namelijk sterker, omdat enerzijds de
loonkosten meer stijgen als gevolg van de gedeeltelijke afwenteling van de
endogene verhoging van de lastendruk op het looninkomen en anderzijds de
ruilvoet minder toeneemt. Ook in een open economie vindt het evenwichts-
herstel bij een omslagstelsel sneller plaats, maar heeft de looncyclus een
minder gedempt karakter, als de endogene veranderingen in de lastendruk
op het looninkomen voor een deel tot uitdrukking komen in de loonkosten-
ontwikkeling.

Onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt verdwijnen sneller en de loon-
eyclus is stabieler naarmate de korte-termijnwaarde van de parameter met
betrekking tot het Phillipsmechanisme hoger is. In onze modellen wordt van
een lineaire versie van de Phillipseurve uitgegaan. Als de Phillipseurve krom-
lijnig is, komt het eeonomisch herstel tijdens een reeessie langzamer op gang,
terwijl een spanning op de arbeidsmarkt dan juist sneller verdwijnt. Op lan-
ge termijn kan ook in dit geval evenwicht op de arbeidsmarkt ontstaan, op
voorwaarde dat de arbeidsmarktsituatie ook bij een zeer omvangrijke werk-
loosheid ten minste enige invloed op de loonontwikkeling blijft hebben.

Tijdens de opgaande fase van de looneyclus kunnen knelpunten op de ar-
beidsmarkt al tamelijk snel ontstaan, als de potentiele produktiviteit van
een deel van de werklozen door het gemis aan werkervaring en training be-
neden het loon daalt waartegen zij minimaal willen of mogen werken. Hoewel
de geregistreerde werkloosheid dan mogelijk nog aanzienlijk is, kan het ver-
sehil tussen het effectieve arbeidsaanbod en de werkgelegenheid beperkt zijn.
Het evenwiehtsherstel op de arbeidsmarkt kan tijdens de opgaande fase van
de looneyclus ook worden belemmerd, als de werknemersorganisaties bij de
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loononderhandelingen alleen rekening houden met de belangen van de men-
sen met een baan (de 'insiders'). Er kan dan al een eind aan de loonmatiging
komen, zodra de werkgelegenheid weer even snel groeit als in de uitgangs-
situatie. De dan nog bestaande werkloosheid kan in dit geval een blijvend
karakter hebben.

7.3 Monopolistisch vakbondsgedrag
De loonvorming is bijzonder inflexibel, indien een monopolistische vakbond
de loonontwikkeling kan dicteren. Het desbetreffende door ons gehanteerde
model is gebaseerd op de veronderstelling dat een landelijk actieve mono-
polistische vakbond een verliesfunctie minimaliseert met als argumenten het
verschil tussen de reele (beschikbare) loonvoet en de door de vakbond ge-
kozen doelstelling ter zake alsmede het verschil tussen de werkgelegenheid
en de door de vakbond nagestreefde werkgelegenheid. Verondersteld wordt
dat de vakbond in een bepaald jaar haar ambities ten aanzien van de reele
(beschikbare) loonvoet verhoogt, terwijl zij tegelijkertijd volledige werkgele-
genheid blijft ambieren.

Het geschetste vakbondsgedrag leidt in een gesloten economie zonder over-
heid tot een bovenmatige loonstijging en daarmee tot een daling van de
werkgelegenheid. Deze daling komt voor een deel vertraagd tot stand. De
vakbond matigt dan haar looneisen, maar kan niet voorkomen dat de werk-
gelegenheid blijvend op een lager niveau komt te liggen. Op lange termijn is
de reele loonvoet even hoog als op het referentiepad, zodat er voor de vak-
bond sprake is van 'disutility', die zij had kunnen vermijden door op korte
termijn geen bovenmatige loonstijging af te dwingen.

In een gesloten economie met collectieve sector leiden te grote ambities van
een monopolistische vakbond ten aanzien van de koopkracht van de werk-
nemers er op termijn toe dat zowel de werkgelegenheid als de koopkracht
van de werknemers lager uitkomt dan bij een evenwichtige loonontwikkeling
het geval zou zijn. Als de overheid de lastendruk op het looninkomen niet
verhoogt, resulteren de bovenmatige looneisen van de vakbond in een groter
financieringstekort en daarmee in een hogere reele rentevoet. De investe-
ringen worden hierdoor ongunstig beinvloed. Stabiliteit van de economie
is slechts gewaarborgd, indien de vakbond voldoende belang hecht aan de
werkgelegenheidsdoelstelling. Het effect dat een omslagstelsel bij monopo-
listisch vakbondsgedrag op korte termijn op het loonkostenpeil heeft, hangt
mede af van het gewicht dat de vakbond aan de werkgelegenheidsdoelstelling
toekent. Als dit gewicht voldoende groot is, leidt een omslagstelsel op korte
termijn tot lagere looneisen en daarmee tot een geringere werkloosheid dan
een constante lastendruk op het looninkomen. Op lange termijn komt de
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werkloosheid bij een omslagstelsel altijd lager uit dan bij een gegeven lasten-
druk op het looninkomen, tenzij de vakbond bijzonder weinig belang hecht
aan de werkgelegenheidsdoelstelling. In het laatste geval gaat monopolistisch
vakbondsgedrag echter bij beide vormen van budgettair overheidsbeleid met
een bijzonder instabiele ontwikkeling gepaard,

De looneisen van een monopolistische vakbond komen in een open eco-
nomie hoger uit dan in een gesloten volkshuishouding, indien de vakbond
zich realiseert dat een bovenmatige reele loonstijging tot een ruilvoetwinst
leidt die de werkloosheidseffecten van zo'n loonstijging mitigeert. Het is niet
op voorhand duidelijk of de werkgelegenheid in een open economie meer of
minder daalt dan in een gesloten economie. De kans dat de werkgelegenheid
in een open volkshuishouding sterker afneemt is groter naarmate de vakbond
minder belang hecht aan de werkgelegenheidsdoelstelling.

Afzonderlijk wordt aandacht besteed aan monopolistisch vakbondsgedrag
en decentrale loonvorming. Een belangrijk verschil tussen centrale en decen-
trale loonvorming doet zich voor bij een omslagstelsel voor de financiering
van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector. Als de loonon-
derhandelingen decentraal plaatsvinden, terwijl de lastendruk op het loon-
inkomen op macro-niveau wordt vastgesteld, hebben de looneisen van een
individuele vakbond namelijk geen (of slechts een beperkt) effect op de ont-
wikkeling van deze lastendruk. Het feit dat de overheid bij een oplopende
werkloosheid de lastendruk op het looninkomen verhoogt, heeft bij decentra-
le loonvorming dientengevolge geen (of slechts een zeer geringe) drukkende
invloed op de hoogte van de looneisen. Dit onderscheid tussen centrale en
decentrale loonvorming is vanzelfsprekend geringer als de overheid een om-
slagstelsel combineert met sectoraal gedifferentieerde sociale-verzekerings-
premies.

Het feit dat de looneisen van een individuele monopolistische vakbond in
een open economie bij decentrale loonvorming geen (of slechts een beperkte)
invloed op de ontwikkeling van de ruilvoet hebben, heeft in een open volks-
huishouding een drukkend effect op deze looneisen in vergelijking met die
van een monopolistische vakbond bij centrale loonvorming.

Calmfors en Drifill (1988) wijzen erop dat loononderhandelingen op be-
drijfstakniveau gepaard gaan met hogere looneisen van monopolistische vak-
bonden dan onderhandelingen op ondernemingsniveau, indien de onderne-
mingen opereren onder het regime van volledige mededinging, terwijl er tus-
sen de bedrijfstakken van monopolistische concurrentie sprake is.

7.4 Heterogene arbeid
Ten behoeve van de analyse van de consequenties van de heterogeniteit van
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de factor arbeid wordt een model ten tonele gevoerd, waarin drie soorten ar-
beid worden onderscheiden, die wij aanduiden als ongeschoold, geschoold en
hooggeschoold. Aangenomen wordt dat er tussen kapitaal aan de ene kant en
ongeschoolde en geschoolde arbeid aan de andere kant substitutiemogelijk-
heden bestaan. Tevens houden wij rekening met (beperkte) substitutiemo-
gelijkheden tussen ongeschoolde en geschoolde arbeid. De werkgelegenheid
van hooggeschoolden is complementair met het cluster van de overige drie
produktiefactoren en loopt zodoende in de pas met de produktie. De analyse
blijft beperkt tot een gesloten economie.

Om didactische redenen wordt weer begonnen met een model voor een
economie zonder collectieve sector. Een bovenmatige loonstijging van ren
van de drie typen arbeid vermindert de vraag naar elk type arbeid. Bestaat
er evenwel een verband tussen enerzijds de reele loonontwikkeling van elke
categoric werknemers en de desbetreffende arbeidsmarktsituatie, dan wordt
het evenwicht op elke deelmarkt van de arbeidsmarkt op den duur hersteld.
Dat is ook het geval, indien een autonome verruiming van het aanbod van
een van de typen arbeid plaatsvindt. Als er geen rekening wordt gehouden
met endogene mutaties in het arbeidsaanbod, zijn als gevolg van een der-
gelijke arbeidsaanbodimpuls op lange termijn echter forse veranderingen in
de relatieve beloningsvoeten van de drie soorten arbeid nodig om evenwicht
op elke deelmarkt van de arbeidsmarkt te scheppen. De vereiste verande-
ringen in de reele loonvoeten van de drie typen arbeid zijn veel geringer,
indien wordt verondersteld dat een meer (minder) dan normale reele loon-
stijging van een categorie arbeid tot een verruiming (vermindering) van het
desbetreffende arbeidsaanbod leidt.

Ret optreden van monopolistische vakbonden kan tot langdurige oneven-
wichtigheden op de arbeidsmarkt leiden. Deze stelling wordt aan de hand
van een modelmatige analyse toegelicht, uitgaande van de hypothese dat
dergelijke vakbonden op decentraal niveau de ontwikkeling van de reele 10-
nen van de twee relatief laaggeschoolde categorieen werknemers dicteren.
De werkloosheidseffecten van de bovenmatige looneisen van deze vakbon-
den val1en mee, indien ten aanzien van hooggeschoolde werknemers van een
marktconforme loonvorming sprake is. Een bovenmatige loonontwikkeling
van ongeschoolde en geschoolde werknemers lokt dan namelijk een loonmati-
ging van hooggeschoolden uit. De monopolistische vakbonden kunnen in dit
geval een blijvende verhoging van de koopkracht van hun leden realiseren,
maar zien de werkgelegenheid voor deze leden weI blijvend afnemen. Indu-
ceert het lagere reele loon van hooggeschoolden een vermindering van hun
arbeidsaanbod, dan daalt de vraag naar ongeschoolde en geschoolde werkne-
mers op den duur sterker en nemen de reele loonvoeten van deze werknemers
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op termijn minder toe.
Ret is bij monopolistisch vakbondsgedrag mogelijk dat de vakbonden niet

alleen een te hoog loonpeil voor hun leden eisen, maar ook een andere verhou-
ding tussen de reele loonvoeten van de onderscheiden categorieen werknemers
tot stand brengen dan de evenwichtige. Monopolistisch vakbondsgedrag kan
bijvoorbeeld tot een zodanige loonontwikkeling van ongeschoolde werkne-
mers leiden, dat de werkloosheid onder ongeschoolden op een relatief hoog
niveau komt te liggen. De vakbonden krijgen dan met een moeilijk dilemma
te maken. Zij kunnen het werkloosheidspercentage van ongeschoolde werk-
nemers meer in overeenstemming brengen met het werkloosheidspercentage
van geschoolde werknemers, maar dan moeten ze toestaan dat de loonont-
wikkeling van ongeschoolden achterblijft bij die van geschoolden.

In het door ons gehanteerde model voor een economie met collectieve
sector wordt ervan uitgegaan dat het aanbod van een categorie arbeid toe-
neemt (afneemt), indien de desbetreffende reele beschikbare loonvoet een
meer (minder) dan norm ale groei vertoont. Wij veronderstellen tevens dat
het effectieve arbeidsaanbod van ongeschoolden stijgt (daalt) als de desbe-
treffende 'replacement ratio' afneemt (toeneemt). Oat geldt ook, zij het in
geringere mate, voor het effectieve arbeidsaanbod van geschoolde werkne-
mers.

Een autonome verruiming van het arbeidsaanbod van alle drie de typen
arbeid maakt in een volkshuishouding met collectieve sector een verlaging
van de lastendruk op het looninkomen mogelijk. Indien het aanbod van elk
categorie werknemers mede afhangt van de desbetreffende reele beschikbare
loonvoet, resulteert bijgevolg een endogene stijging van het arbeidsaanbod.
Als ten aanzien van elk type arbeid de sterke werking van de arbeidsmarkt
actueel is, neemt op lange terrnijn de werkgelegenheid voor elke categorie
werknemers procentueel even sterk toe als het desbetreffende arbeidsaanbod.

Een autonome verhoging van het wettelijk minimumloon leidt, indien de-
ze effectief is, tot een blijvende verhoging van het werkloosheidspercentage
van ongeschoolden. Een autonome verlaging van het wettelijk minimum-
loon resulteert in een vermindering van dit werkloosheidspercentage, als aan
dezelfde voorwaarde is voldaan. Indien het lagere minimumloon niet door-
werkt in de hoogte van de sociale uitkeringen, zal aan deze voorwaarde echter
slechts voldaan zijn, als het effectieve aanbod van laaggeschoolden in de uit-
gangssituatie groter is dan de vraag naar deze werknemers.

Een autonome verhoging van de sociale uitkeringen verhoogt voor elke
categorie werknemers de 'replacement ratio'. Wij veronderstellen, zoals aan-
gegeven, dat dientengevolge het aanbod van ongeschoolde arbeid vermindert,
alsmede - zij het in geringere mate - van geschoolde arbeid. Indien de
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hogere sociale uitkeringen worden gefinancierd via een hogere lastendruk op
het looninkomen, nemen om deze reden de reele beschikbare loonvoeten van
alle werknemers af, hetgeen een ongunstig effect op het arbeidsaanbod van
elk van de drie soorten arbeid heeft. Een verhoging van de reele sociale uit-
keringen heeft al met al een ongunstige invloed op de economische activiteit,
omdat het arbeidsaanbod van alle werknemers daardoor vermindert. Een
verlaging van de sociale uitkeringen heeft - omgekeerd - een gunstig ef-
fect op deze activiteit. Dit gunstige effect kan echter slechts volledig worden
gerealiseerd, indien het wettelijk minimumloon geen blokkade opwerpt voor
een marktconforme aanpassing van de lonen van ongeschoolde werknemers.

Bovenmatige looneisen van decentraal operererende monopolistische vak-
bonden ten behoeve van ongeschoolde en geschoolde werknemers resulteren
in een gesloten economie met collectieve sector op lange termijn in zowel een
lagere koopkracht van als een geringere werkgelegenheid voor deze werkne-
mers dan bij een evenwichtige ontwikkeling van hun lonen het geval zou zijn.
Weliswaar veronderstellen wij in het desbetreffende model dat de lonen van
hooggeschoolden worden gematigd bij een bovenmatige loonstijging van de
twee andere categorieen arbeid, maar dat kan in dat model niet voorkomen
dat de koopkracht van ongeschoolde en geschoolde werknemers op den duur
lager uitkomt dan bij aIwezigheid van het kortzichtige vakbondsgedrag.

7.5 Overheidsinvloed op de loonvorming
Van den Doel, De Galan en Tinbergen (1976) bepleiten in twee klassiek
geworden artikelen in Economisch Statistische Berichten een geleide loon-
politiek. Volgens hen biedt zo'n politiek een oplossing voor het 'prisoners
dilemma' waarin een individuele, aan de loononderhandelingen deelnemende,
werknemer zich bevindt. Overheidsingrijpen in de loonvorming achten zij te-
yens gerechtvaardigd vanwege de gunstige externe effecten die een gematigde
loonvorming heeft.

Indien de arbeidsmarkt redelijk werkt, in die zin dat het prijsmechanisme
op den duur evenwicht schept op deze markt, moet een geleide loonpolitiek
volgens ons van de hand worden gewezen. De nadelen van zo'n politiek zijn
dan veel groter dan het onzekere voordeel ervan. Een looningreep om een
tijdelijke onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt te beperken heeft namelijk
als groot nadeel dat deze in de regel verstarrend werkt op de loonstructuur.
Bet effect van een loonmaatregel zal dan bovendien beperkt zijn, omdat
rekening moet worden gehouden met ontwijking en/of ontduiking daarvan
en met inhaaleffecten na het afiopen van deze maatregel.

Een andere situatie is echter denkbaar, als er op de arbeidsmarkt een
bijzonder onevenwichtige situatie is ontstaan, omdat de loonvorming niet
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zozeer aan de economische wet van vraag en aanbod gehoorzaamt, maar
door machtsfactoren wordt bepaald. Is de werkloosheid dan, bijvoorbeeld
mede als gevolg van een zeer ongunstige internationale economische ontwik-
keling, tot bijzonder grote hoogte gestegen, dan kunnen de voordelen van
een looningreep op een bepaald moment groter zijn dan de nadelen ervan.
De bedoelde uitzonderlijke situaties zijn ook de enige, waarin een overheids-
ingreep in de loonvorming verenigbaar is met nationale en internationale
regelgeving.

De overheid kan ook trachten de loonvorming te beinvloeden zonder dwang
te gebruiken, bijvoorbeeld door aan bedrijven of bedrijfstakken die een be-
paalde loonstijging overschrijden een heffing op te leggen en/of door aan
bedrijven of bedrijfstakken die een bepaalde loonstijging onderschrijden een
premie te geven. Wolfson spreekt in dit verb and van een begeleide loonvor-
ming.!

Op het eerste gezicht lijkt een begeleide loonvorming een aantrekkelijke
manier om invloed op de macro-loonvorming uit te oefenen. Bij nadere
beschouwing kleven er echter belangrijke nadelen aan, die tot een minder
positief oordeel nopen. Deze vorm van loonpolitiek heeft in de eerste plaats
als groot nadeel dat deze geen rekening houdt met het feit dat de omstan-
digheden in de ondernemingen en bedrijfstakken sterk uiteenlopen. Ten
tweede gaat een begeleide loonvorming vergezeld van een verzwaring van
de administratieve-Iastendruk. In de derde plaats bestaat het gevaar dat
de gehanteerde loon norm als bodem in het arbeidsvoorwaardenoverleg gaat
fungeren en daarmee, geheel tegen de bedoelingen in, een opwaartse invloed
op de uitkomst van de cao-onderhandelingen heeft.

De door de voorstanders van een begeleide loonvorming beoogde vergro-
ting van de flexibiliteit van de loonvorming kan ook worden bereikt door
de instroom in de sociale zekerheid door middel van grotere financiele prik-
kels te ontmoedigen. Gedoeld wordt op een groter verschil tussen de hoogte
van de nettolonen en die van de netto-uitkeringen alsmede op het (in zekere
mate) afhankelijk maken van de door een onderneming of bedrijfstak te be-
talen sociale-werkgeverslasten van de door deze onderneming respectievelijk
bedrijfstak veroorzaakte instroom in de sociale-zekerheidsregelingen.

Wij spreken van een compenserend werkgelegenheidsbeleid, als de overheid
de werkloosheidseffecten van een vermindering van de werkgelegenheid in de
marktsector tracht te mitigeren door de werkgelegenheid in de collectieve sec-
tor uit te breiden. Uitgaande van de sterke werking van de arbeidsmarkt ver-
traagt dit beleid tijdens recessies het evenwichtsherstel op de arbeidsmarkt.
Ook bij monopolistisch vakbondsgedrag verdient een compenserend werkge-

1 Zie bijvoorbeeld: Haselbekke en Wolfson (1981).
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legenheidsbeleid geen aanbeveling, omdat het dan een opwaartse invloed op
de Iooneisen van de vakbond(en) kan hebben. Teneinde de herinschakeling
van werklozen in het arbeidsproces te bevorderen lean beter worden overwo-
gen om de werklozen te verplichten deel te nemen aan om- en herscholing
en om de periode te verkorten waarin werkiozen uitsluitend passende arbeid
behoeven te accepteren.

Een Ioonkostensubsidie noemt men algemeen als alle werknemers en alle
werkgevers daarbij betrokken zijn. Van een dergelijke Ioonkostensubsidie is
bijvoorbeeid sprake indien de overheid de werkgeverspremies voor de soci-
ale zekerheid verlaagt door een deel van deze premies voor haar rekening
te nemen. De omvang van het gunstige effect dat zo'n verlaging van de
sociale-werkgeverslasten op de werkgelegenheid heeft, hangt mede af van
de wijze waarop de overheid deze verlaging financiert. Ret gunstigste ef-
fect wordt bereikt bij bezuinigingen op uitgaven die niet tot de ordenende
(openbaar bestuur en rechtshandhaving) en presterende (infrastructuur, on-
derwijs, technologie en dergelijke) overheidsuitgaven behoren ..

Selectieve loonkostensubsidies hebben op bepaalde categorieen werkne-
mers betrekking. Ret werkgelegenheidseffect van dergelijke subsidies hangt
behalve van de financieringswijze daarvan onder andere af van het 'windfall'-
en het verdringingseffect. Zelfs een verdringing van 100% betekent nog niet
dat specifieke loonkostensubsidies zinloos zouden zijn, omdat de belangrijk-
ste doelstelling van deze subsidies in de regel het verbeteren van de positie
van kansarme groepen op de arbeidsmarkt is.

Een verdringing van 100% ligt echter om verschillende redenen niet voor
de hand. In de eerste plaats is het mogelijk dat de arbeidsprestaties van
de gesubsidieerde werknemers, ook indien rekening wordt gehouden met een
relatief lage arbeidsproduktiviteit van deze werknemers, goedkoper zijn dan
die van werknemers waarop de subsidie niet van toepassing is. Ten tweede
kan de lagere produktiviteit van de gesubsidieerde werknemers een positief
effect op de werkgelegenheid in personen hebben. In de derde plaats is
een verdere stijging van de werkgelegenheid mogelijk, als de subsidies in
een dating van de loonkosten van niet-gesubsidieerde werknemers resulteren.
Dit effect treedt op, indien dankzij de subsidies het effectieve arbeidsaanbod
toeneemt en de bestaande werkloosheid dientengevoIge een grotere loondruk
gaat uitoefenen. Ten vierde kunnen de subsidies tot hogere beschikbare
wins ten leiden en daarmee een positief effect op de investeringen hebben.
Bij het voorgaande moet weI worden aangetekend dat is verondersteld dat
de subsidies niet via hogere lasten op het looninkomen worden gefinancierd
(in dat geval is immers een endogene stijging van de loonkosten van alle
werknemers mogelijk).
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Er vindt in ons land reeds enkele jaren een discussie plaats over de al-
gemeen-verbindendverklaring Cavy) van cao-bepalingen. Wij onderschrijven
het pleidooi van een minderheid van de SER, die voorstelt om avv te ont-
houden aan cao-bepalingen die strijdig zijn met het regeringsbeleid. De
overheid zou naar onze mening avv in ieder geval dienen te onthouden aan
bovenwettelijke aanvullingen op Ziektewet- en WAO-uitkeringen. Bovendien
mag avv er volgens niet toe leiden dat het niet bij de cao-onderhandelingen
betrokken werkgevers wordt verboden om werknemers aan te nemen voor
een loon dat gelijk is aan of weinig hoger is dan het wettelijk minimumloon.
De overheid zou bovendien voorafgaand aan de cao-onderhandelingen een
bovengrens kunnen noemen voor de arbeidsinkomensquote en kunnen aan-
kondigen dat zij bij overschrijding daarvan de primaire arbeidsvoorwaarden
uit geen enkele bedrijfstak-cao zal avv'en. Deze aanpak heeft wellicht een
disciplinerende invloed op de cao-onderhandelingen. Bovendien herstelt de
overheid in dit geval de contractvrijheid van de niet bij de cao-onderhande-
lingen betrokken ondernemingen, als de door haar onverantwoord geachte
ontwikkeling van de loonkosten plaatsvindt.

Het wettelijk minimumloon legt een vloer in de arbeidsmarkt en vermin-
dert daarmee de kansen op het vinden van werk voor laaggekwalificeerde
werknemers. Wij zijn van mening dat afschaffing van het wettelijk mini-
mumloon gewenst is, zodat werkgevers en werknemers voortaan in volkomen
vrijheid kunnen beslissen over de hoogte van de laagste lonen op de arbeids-
markt. Gegeven de hoge 'replacement ratio' voor minimumloners waarvan
in ons land - vooral voor alleenverdieners - sprake is, zal afschaffing van
het wettelijk minimumloon - indien deze niet vergezeld gaat van een re-
latieve verlaging van de sociale uitkeringen - slechts een beperkt effect op
de feitelijke loonontwikkeling van laaggekwalificeerde werknemers hebben.
Het ligt zo beschouwd voor de hand om afschaffing van het wettelijk mi-
nimumloon te combineren met een verlaging van het relatieve peil van de
sociale uitkeringen. Zo'n aanpak kan om verschillende redenen tot een stij-
ging van produktie en werkgelegenheid leiden. Indien er geen vloer meer in
de arbeidsmarkt ligt, kan namelijk de vraag naar laaggeschoolde werknemers
toenemen, terwijl het arbeidsaanbod gunstig kan worden beinvloed door een
lagere lastendruk op het looninkomen alsmede door de geringere 'replace-
ment ratios' voor werknemers van wie het loon minder daalt dan de sociale
uitkeringen. Tegenover de hogere produktie en werkgelegenheid staat echter
een vergroting van de inkomensverschillen. Er zal moeten blijken of de sa-
menleving deze vergroting wenst te accepteren, Doet zij dat niet , dan is de
consequentie dat de werkloosheid onder laaggekwalificeerden op een relatief
hoog niveau kan blijven. Dat is om zowel economische als sociale redenen
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ongewenst.
Aan het voorgaande zij toegevoegd dat de vakbonden bij afschaffing van

het wettelijk minimumloon en een verlaging van het relatieve peil van de
sociale uitkeringen de gunstige effecten op produktie en werkgelegenheid tot
geringe proporties kunnen terugbrengen, indien zij erin slagen een neerwaart-
se aanpassing van de lonen te verhinderen. Zelfs dan verdient afschaffing van
het wettelijk minimumloon echter aanbeveling, omdat die maatregel de ver-
antwoordelijkheid voor de hoogte van de laagste lonen bij werkgevers en
werknemerslegt.

De overheid kan de loonvorming ook beinvloeden via de aanpassingen
van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen. Het ontkoppelen
bij een bovenmatige loonstijging kan om verschillende redenen een gunstige
invloed op de economie hebben. Ten eerste kan de wetenschap dat een bo-
venmatige loonstijging tot een ontkoppeling zalleiden een matigende invloed
op de looneisen van de werknemersorganisaties hebben. Ten tweede impli-
ceert ontkoppeling dat de verhoging van het minimumloon achterblijft bij de
contractloonstijging, hetgeen de gemiddelde loonontwikkeling kan matigen.
Ten derde betekent ontkoppeling dat de aanpassing van de sociale uitkerin-
gen achterblijft bij de contractloonstijging, hetgeen via een toeneming van
het effectieve arbeidsaanbod tot een druk op de loonvorming kan leiden.
Ontkoppeling van de sociale uitkeringen kan in de vierde plaats in een lagere
lastendruk op het looninkomen resulteren (ten opzichte van de situatie waar-
in de koppeling wordt toegepast) en ook om die reden de loonontwikkeling
matigen.

De overheid kan de loonontwikkeling in de marktsector indirect beinvloe-
den via het voorbeeldeffect van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden
van de werknemers in de collectieve sector. Zij moet er echter wel voor
zorgen als werkgever voldoende aantrekkelijk te blijven. Als de lonen in de
marktsector in een situatie met een ruime arbeidsmarkt onvoldoende wor-
den gematigd, kan de overheid echter via het voorbeeldeffect van de loon-
ontwikkeling in de collectieve sector mogelijk een drukkende invloed op de
loonvorming in de marktsector uitoefenen.

7.6 Resultaatafhankelijke loonvorming
De hoogte van de lonen wordt in het algemeen vooraf, via onderhandelin-
gen, bepaald. Schokken waarmee de economie geconfronteerd kan worden,
veroorzaken bijgevolg op korte termijn vooral volume-aanpassingen, dat wil
zeggen mutaties in de werkgelegenheid. Dit gebruik leidt er tevens toe dat
de cyclische beweging in het inkomen van bedrijven zeer versterkt wordt
doorgegeven aan de winst, omdat de (macro-economische) winstquote veel
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geringer is dan de (macro-economische) loonquote.
Het door Schouten (1980) bepleite 'anonieme kapitalisme' impliceert een

vergaande verandering van het economisch systeem. De financiering van de
investeringen mag in het 'anonieme kapitalisme' uitsluitend plaatsvinden via
kredieten van een centrale investeringsbank. De ondernemingen moeten aan
deze bank over de opgenomen kredieten gedurende een bepaald aantal jaren
een annuiteitspercentage betalen, dat bestaat uit een aflossingsbestanddeel
en een rentevergoeding. De centrale investeringsbank reguleert via haar kre-
dietverlening de omvang van de macro-economische investeringsactiviteit.
Als zij voor de verleende kredieten een hogere vergoeding vraagt, nemen
de investeringen toe, op voorwaarde dat de extra verkregen middelen wor-
den gebruikt voor een uitbreiding van de kredietverlening. Een verhoging
van het annuiteitspercentage leidt in het 'anonieme kapitalisme' namelijk tot
loonmatiging, waardoor ruimte ontstaat voor een uitbreiding van de inves-
teringen. Ervan uitgaande dat de ondernemingen in het 'anonieme kapita-
lisme' de gemiddelde loonvoet per werknemer maximaliseren, resulteert een
verhoging van het door de ondernemingen te betalen annuiteitspercentage
tevens in een arbeidsintensievere produktiewijze, en heeft ook om die reden
een gunstig effect op de werkgelegenheid.

De centrale investeringsbank kan in het 'anonieme kapitalisme' via het
manipuleren van het annuiteitspercentage op indirecte wijze de macro-loon-
stijging bepalen. Het systeem kan bovendien tot een grotere flexibiliteit
van de loonstructuur leiden, omdat aan alle ondernemingen hetzelfde annui-
teitspercentage in rekening wordt gebracht. Tegenover deze voordelen staan
echter belangrijke nadelen: de grotere fluctuatie in de hoogte van de arbeids-
beloning kan op grote maatschappelijke weerstanden stuiten, de functie van
de kapitaalmarkt wordt in dit systeem vervangen door een bureaucratisch
lichaam dat beslist over de verdeling van de voor de investeringsactiviteit
beschikbare middelen en het ondernemerschap wordt ontmoedigd. Met zijn
analyse wijst Schouten echter wel op een zwakke plek van een traditionele
'looneconomie'. In zo'n economie beseffen de loononderhandelaars vaak on-
voldoende dat de nationale koek eerst moet worden verdiend, alvorens deze
kan worden verdeeld.

Van opbrengstdeling is sprake als de lonen voor een deel afhankelijk zijn
van het bedrijfsresultaat. Voorstellen voor een dergelijk 'deelsysteem' zijn
met name gedaan door Goudzwaard (1982) en Weitzman (1984, 1985 en
1986).

Als een onderneming van een 'loonsysteem' op een 'deelsysteem' over-
stapt, kan deze - als de totale beloning per werknemer aanvankelijk even
hoog blijft - op een basisloon per werknemer rekenen dat lager is dan de
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vroegere loonsom per werknemer. Zowel bij volledige mededinging als bij
monopolistische concurrentie zullen naar maximale winst strevende onder-
nemers dan trachten de werkgelegenheid uit te breiden. Zij slagen daarin
uitsluitend indien er op de desbetreffende segment en van de arbeidsmarkt
geen knelpunten bestaan. Zijn die er wei, dan k:an de ondememer zijn of
haar activiteiten slechts uitbreiden door de werknemers een hogere beloning
in het vooruitzicht te stellen dan elders gebruikelijk is. Een uitbreiding van
de werkgelegenheid zou echter de gemiddelde beloning per werknemer onder
druk zetten.

Een 'deeleconomie' kan een welkome vergroting van de fiexibiliteit van
de loonvorming betekenen. Dat is echter slechts het geval, indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet het gegarandeerde loon
beneden het normale loonniveau worden vastgesteld. In de tweede plaats
mogen de effecten van de fiuctuatie in het resultaatafbankelijke deel van
de arbeidsbeloning op de totale loonvoet niet worden gecompenseerd via de
aanpassingen van de basislonen. Ten derde is van belang dat de werknemers-
organisaties er niet in slagen een expansie van de werkgelegenheid via allerlei
toetredingsdrempels te verhinderen. Met verzet van die kant tegen een uit-
brei ding van de werkgelegenheid moet rekening worden gehouden, omdat
zo'n uitbreiding in een 'deeleconomie' tot een lagere gemiddelde loonvoet
per werknemer leidt.

Weitzman wijst erop dat een niet onbelangrijk deel van de voordelen van
een 'deelsysteem' de vorm aanneemt van positieve externe effecten. Hij stelt
daarom voor om opbrengstdeling te bevorderen met behulp van een fiscale
prikkel. Als de overheid deze aanbeveling opvolgt, bestaat echter de moge-
lijkheid dat werkgevers en werknemers tot opbrengstdeling besluiten met als
enige oogmerk het binnenhalen van het fiscale voordeel. De overheid kan
immers niet controleren of in een bepaald geval al dan niet van echte op-
brengstdeling sprake is, waarbij de basislonen lager worden vastgesteld dan
de normale arbeidsbeloning en waarbij de schommeling in het resultaataf-
hankelijke deel van de loonvoet niet wordt gecompenseerd via mutaties in
de basislonen. De overheid kan opbrengstdeling volgens ons daarom beter
indirect stimuleren door voor zowel werkgevers als werknemers de financie-
le prikkels te vergroten die de instroom in de sociale-zekerheidsregeiingen
ontmoedigen.
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3 Symbolenlijst

De in dit werk gebruikte symbolen hebben betrekking op variabelen of coef-
ficienten, Variabelen met een 'dakje' C) erboven betreffen absolute groothe-
den. Variabele met een puntje C) erboven representeren relatieve mutaties
ten opzichte van het voorgaande jaar. Variabelen zonder deze aanduidin-
gen hebben betrekking op relatieve of absolute afwijkingen van een pad van
evenwichtige groei. De gehanteerde modellen zijn geformuleerd in termen
van dergelijke trendafwijkingen. Het daarbij gebruikte evenwichtige groei-
pad wordt als uitgangs- of referentiesituatie aangeduid. Ret bovenschrift 'e'
betekent dat de variabele betrekking heeft op de uitgangs- of evenwichtssi-
tuatie. Vertragingen worden op de gebruikelijke wijze aangegeven, en wel
met weglating van de tijdindex t.
Volumina en (reele) prijzen worden met een kleine letter geschreven, waar-
degrootheden met een hoofdletter. De trendafwijkingen van deze variabelen
luiden in procenten van het niveau van deze variabelen op het oorspronke-
lijke groeipad. De mutatie in een dergelijke relatieve trendafwijking in een
bepaald jaar ten opzichte van het vorige jaar is bij benadering gelijk aan het
verschil tussen de feitelijke en de evenwichtige groeivoet van de betrokken
variabele. Deze mutatie staat bekend als de meer dan normale groeivoet of
het jaareffect en wordt genoteerd met behulp van de operator ~.

Drukvariabelen luiden in procenten van een in de onderstaande lijst aan te
geven grootheid. De trendafwijking van een drukvariabele wordt berekend
als het absolute verschil tussen de feitelijke druk en de druk in de uitgangssi-
tuatie. Drukvariabelen worden, evenals waardegrootheden, met hoofdletters
geschreven.

Onvertraagde versies van variabelen die op een voorraadgrootheid betrekking
hebben representeren de omvang of waarde van de desbetreffende grootheid
aan het eind van het jaar. De een jaar vertraagde versies van dergelijke
variabelen stellen de omvang of waarde van de betrokken grootheid aan het
begin van het jaar voor.

Exogene variabelen en impulsen worden weergegeven met een streep onder
het desbetreffende symbool. De lange-termijnwaarde van een trendafwijking
wordt genoteerd met een streep boven het desbetreffende symbool.

De symbolen die betrekking hebben op ongeschoolde, geschoolde en hoog-
geschoolde arbeid worden geschreven met achtereenvolgens a, ben c als bo-
venschrift. Symbolen met het bovenschrift ab hebben betrekking op zowel
ongeschoolde als geschoolde werknemers. De symbolen met de genoemde
bovenschriften zijn niet in de navolgende lijst opgenomen.
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A. Variabelen

Relatieve trendafwijkingen

A{ vraag van ingezetenen naar buitenlandse vermogenstitels

Aw vraag van niet-ingezetenen naar binnenlandse verrnogens-
titels in binnenlandse valuta

b uitvoer

bl concurrerende uitvoer

cp particuliere consumptie

h arbeidsproduktiviteit

'» particuliere investeringen

k kapi taalgoederen voorraad

e werkgelegenheid

f* streefwaarde werkgelegenheid

ig werkgelegenheid coliectieve sector

em werkgelegenheid marktsector

i. aanbod van arbeid

it totaal aantal inkomenstrekkers

eu aantal uitkeringsgerechtigden

m mvoer

P prijspeil

Pl (gemiddelde) nominale loonvoet

pI buitenlands prijspeil in vreemde valuta

pz prijs van de afzet

Py prijs van de produktie

Pw wisselkoers

PI prijs van een eenheid produktieve kracht van het cluster
van ongeschoolde en geschoolde arbeid en kapitaal

P2 prijs van een eenheid produktieve kracht van het cluster
van ongeschoolde en geschoolde arbeid

Qd vraag naar liquiditeiten

Bijlagen
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aanbod van liquiditeiten

kwaliteitsindex arbeid

kwaliteitsindex kapitaal

kapi taalrendemen t

kapitaalrendement na belasting

nominale rentevoet

nominale rentevoet na belasting

reele rentevoet

reele rentevoet na belasting

buitenlandse nominale rentevoet na belasting

(gemiddelde) reele loonvoet = reele arbeidskosten

streefwaarde reele loonvoet

reele wettelijk minimumloon

reele loonvoet

reele arbeidskosten

reele beschikbare loonvoet

streefwaarde reele beschikbare loonvoet

reele uitkering

reele beschikbare uitkering

loonquote

afzet

materiele overheidsbestedingen

produktie

reele inkomen marktsector

produktie marktsector

produktieve kracht van het cluster van ongeschoolde
en geschoolde arbeid en kapitaal

aantal arbeidspotentielen van de combinatie van
ongeschoolde en geschoolde arbeid

winst

r·•

w
w·

w"
w·"

x

Xg

Y

Yi

Ym

Yl

Y2

Yr
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Yrb beschikbare winst

z ruilvoet

Mutaties in drukvariabelen

D9l primair financieringstekort collectieve sector, in
in procenten van het inkomen van de marktsector

Sb saldo handelsbalans, in procenten van het inkomen
van de marktsector

Sic saldo kapitaalbalans, in procenten van het inkomen
van de marktsector

S; saldo kapitaalopbrengstenbalans, in procenten van
het inkomen van de marktsector

Tl druk van belastingen en premies op lonen en uitkeringen,
in procenten van het loon- en uitkeringsinkomen

T; belastingdruk op winstinkomen, in procenten van het
winstinkomen

T lastendruk op de marktsector, in procenten van het
inkomen van de marktsector

Uin druk van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve
sector, in procenten van het inkomen van de marktsector

U% druk van de netto materiele overheidsbestedingen,
in procenten van het inkomen van de marktsector

B. CoemcH~nten

9n netto natuurlijke groeivoet

a margin ale arbeidscoefficient

al gewicht van de werkgelegenheidsdoelstelling

f3~,(A korte-termijnwaarde van de parameter met
be trekking tot het Phillipsmechanisme

13/,13 lange-termijnwaarde van de parameter met
be trekking tot het Phillipsmechanisme

"[c aandeel van de particuliere consumptie
in de produktie van de marktsector

I 9 aandeel van de materiele overheidsbestedingen
in de produktie van de marktsector
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Ii aandeel van de particuliere investeringen
in de produktie van de marktsector

lin aandeel van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve
sector in het inkomen van de marktsector

b parameter die het effect weergeeft van een verandering
in de werkgelegenheid in de marksector op de druk van
belastingen en premies op lonen en uitkeringen

by afschrijvingen ten opzichte van de brutoproduktie van bedrijven

e, afwentelingsparameter met betrekking tot
belastingen en premies op het looninkomen

( elasticiteit van de investeringen ten opzichte van het
quotient van het (beschikbare) kapitaalrendement en
de (beschikbare) reele rentevoet

7J prijselasticiteit van de vraag

7Jb prijselasticiteit van de uitvoer

7Jm prijselasticiteit van de invoer

{) Ie korte-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit
tussen ongeschoolde en geschoolde arbeid

{) lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit
tussen ongeschoolde en geschoolde arbeid

£1 rentegevoeligheid van de vraag van ingezetenen naar
buitenlandse vermogenstitels

£2 rentegevoeligheid van de vraag van niet-ingezetenen
naar binnenlandse vermogenstitels

It kapitaalcoefficient

A loonquote

Ap parameter van Koyck met betrekking tot het
Phillipsmechanisme

J.I. export- en import quote

Vg verhoudingsgetal van de werkgelegenheid in de collectieve
sector en de werkgelegenheid in de marktsector

Vu verhoudingsgetal van het aantal uitkeringsgerechtigden
en de werkgelegenheid in de marktsector
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~ parameter van Koyck met betrekking tot technische
substitutieprocessen

7rk korte-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen de
combinatie van ongeschoolde en geschoolde arbeid en kapitaal

7r lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit tussen de
combinatie van ongeschoolde en geschoolde arbeid en kapitaal

pi aandeel van een bepaalde categorie arbeid in de
werkgelegenheid (i = a, b of c)

(Tk korte-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit
tussen arbeid en kapitaal

lange-termijnwaarde van de substitutie-elasticiteit
tussen arbeid en kapitaal

Tl druk van belastingen en premies op lonen en uitkeringen

Tr belastingdruk op winstinkomen

v (gemiddelde) 'replacement ratio'

<p elasticiteit van de vraag naar geld ten opzichte van
de nominale rentevoet (na belasting)

~ korte-termijwaarde van de elasticiteit van de werkgelegenheid
in de marktsector ten opzichte van de reele arbeidskosten

41' korte-terrnijnwaarde van de elasticiteit van de werkgelegenheid
in de marktsector ten opzichte van de reele loonvoet

X beleggingen van ingezetenen in het buitenland (= beleggingen
van niet-ingezetenen in het binnenland) ten opzichte van het
inkomen van de marktsector

tP~ parameter die het effect aangeeft van een meer dan norm ale
stijging van de reele (beschikbare) loonvoet op het
desbetreffende arbeidsaanbod (i = a, b, c)

tP~ elasticiteit van het effectieve aanbod van een categorie arbeid
ten opzichte van de desbetreffende 'replacement ratio'
(i = a, b)

w evenwichtige werkloosheid ten opzichte van het
arbeidsaanbod 1

1 Het werkloosheidspercentage wordt weergegeven met behulp van het sym-

bool u. Er geldt: w == l~eO



4 Modellen

4.1 Gesloten economie zonder collectieve sector

Toelichting:

Loonvonningsvergelijking (14a) is gebaseerd op de veronderstelling dat het
Phillipsrnechanisrne actueel is. De vergelijkingen (14b) en (14c) steunen
op de hypothese van rnonopolistisch vakbondsgedrag bij achtereenvolgens
centrale en decentrale loonvorrning.

(1) Y = Ai+(I-A)Ll

(2) fl.k 'Yi (. k)- ( ) tp - -1
K, 1 + gn

(3) e Y + ~ (Ll - y-d - O"k w

(4) h y-f

(5) w' = f + tn> y - P

(6) y = 'Yc cp + 'Yi ip

(7) cp f+w

(8)
1 A

Yr - --y- --(f+w)
I-A I-A

(9) r; - Yr - k-l

(10) Qd = y + P - cp rn

(11) Qd = Q.

(12) rr = rn

(13) tp = Yr - rr

(14a) fl.w = AfJfl.w-l - J3k ({ .. - f) + fl.w - AfJfl.w_l

(14b) fl.w = al •- ~ -- (fl.!. - fl.f) + fl.w
1- al

(14c) fl.w = -~ ~ (fl.t - fl.f) + fl.w·
1- al

(15) Pl - w+p
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4.2 Gesloten economie met collectieve sector

Toelichting:

- Loonvormingsvergelijking (14a) is gebaseerd op de veronderstelling dat
het Phillipsmechanisme actueel is. De vergelijkingen (14b), (14c) en (14d)
steunen op de hypothese van monopolistisch vakbondsgedrag. Relatie
(14b) is van toepassing bij centrale loonvorming en een exogene lasten-
druk op het gezinsinkomen. Relatie (14c) is van toepassing bij centrale
loonvorming en een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inko-
mensuitgaven van de collectieve sector. Vergelijking (14d) heeft betrekking
op decentrale loonvorming.

- Vergelijking (29a) is van toepassing bij een exogene lastendruk op het
gezinsinkomen. Vergelijking (29b) is geldig bij een omslagstelsel voor de
financiering van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector.

(1) Ym = :>.fm + (1 - A)k-l

(2) tl.k Ii (. k)- (1 ) tp - -1
K + gn

(3) im Ym + ~(im_l - Ym_J- (TkW

(4) h = Ym -im

(5) w' = im + Pl - Ym - P

(6) ig = im +~g

(7) e 1 i Vg e- -- m+-- 9
1+vg 1+vg

(8) iU 1 + v9 + VU it _ 1 + v 9 i-
Vu Vu

(9) it = 1 + Vg i.e'
(1 - w)(1 + Vg + v .. ) -. +-

(10) Ym - Ie Cp + Ig Xg + Ii ip

(11) 1+v VVu
(i" +wb)Cp = 9 (i+W6)+

1+~+v~ 1+~+v~

(12) Xg = Ym +~g

(13) ip Yrb - rr6
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(14a) 6.w = et
AfJ 6.W-l + -- (6.Tt - AfJ 6.Tc1)

1- re
-Pic (f~ - f) + 6.3Q- AfJ 6.w_t

(14b) 6.w = -~ ~ (6.fa - 6.f) + _1_ 6.'L. + 6.1Qi:
1 - ext 1 - Tt

(14c) 6.w = ~ ext 1 *- 8 ~ -- (6.f~ - 6.f) + -- 6.Tt + 6.wb1 - 1 - ext 1 - Tl

(14d) 6.w = -~ ~ (6.f* - 6.f) + _1_ 6.Tl + 6.wi:
1 - exl 1 - Tl

(15) Pl - w+p

(16)
1

Wb - W---Tl
1- rt

(17) WU = W+Wu

(18) wi:
u 1

- w - --Tl
1 - Tl

(19)
1 A

Yr - 1 _ AYm - 1 _ A (fm + w)

(20)
1

Yrb - Yr- -1-Tr
- Tr

(21) rib - Yrb - k-l
(22) Qd = Ym + p - cp rnb

(23) Qd = Q~

(24) rrb = rnb

(25) D9l == U", + U,« - T

(26) U", - 'Yg (Xg - Ym)

(27) u.; == 'Yin [( :g )(fg + Wb) + ( :Vu )(fU + Wi,') - Ym]
Vg V Vu Vg V Vu

(28) T - ATl + (1 - A)T r + (Tl - Tr) Aw'

(29a) r, = 'L.

(29b) Tl = Tl (1 - Tl)[ Vg (fg + W)
Vg + V Vu

+
VVu

(fU + WU) -lm - w]
Vg + V Vu
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4.3 Open economie met collectieve sector

Toelichting:

- Loonvormingsvergelijking (22a) is gebaseerd op de veronderstelling dat
het Phillipsmechanisme actueel is. De vergelijkingen (22b), (22c) en (22d)
steunen op de hypothese van monopolistisch vakbondsgedrag. Relatie
(22b) is van toepassing bij centrale loonvorming en een exogene lasten-
druk op het gezinsinkomen. Relatie (22c) is van toepassing bij centrale
loonvorming en een omslagstelsel voor de financiering van de netto-inko-
mensuitgaven van de collectieve sector. Vergelijking (22d) heeft betrekking
op decentrale loonvorming.

- Vergelijking (34a) is van toepassing bij een exogene lastendruk op het
gezinsinkomen. Vergelijking (34b) is geldig bij een omslagstelsel voor de
financiering van de netto-inkomensuitgaven van de collectieve sector.

(1) Ym = Aim+(l-A)k_1

(2) b..k 'Yi (. k )
( ) zp - -1'" 1 + gn

(3) im = Ym+e(im_1-Ym_l)-UkWy

(4) h Ym -im

(5) w' fm + Pl - Ym - Py

(6) fg = fm +~g

(7) f = -l-im+~ig
1 + Vg 1 + Vg

(8) fU 1 + Vg + Vu it _ 1 + Vg i-
Vu Vu

(9) it 1+ "s f l
(1 - w)(l + Vg + vu) -~ +-

(10) Ym - 'Yc cp + 'Yg Xg + 'Yi ip + J.l (b - m)

(11) 1 J.lx =
1 + J.l Ym + 1 + J.l m

(12) 1 J.l I
P7: - 1 + J.l Py + 1 + J.l (e + l?w)

(13) Yi - Ym + J.l (P7: - pI - P )- -w



Modellen

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22a)

(22b)

(22c)

(22d)
(23)

(24)
(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

z

Xg

b

m

~W'" =

~W'" =

~W'" =

~W",=

Pl

wi: =

Yr

Yrb -

D9l -
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p", -e' -ew

l+vg (0 ) VVu (OU U)
<. + Wb + <. + wb

1+ Vg + v Vu 1+ Vg + v Vu

Yrb- rrb

= Yi +;£.g

!/ +7Jb(p' +p -p",)- -w

X + 7Jm (p", - e'- e)
1-L (b + p", - m - P' - P )- -w

=

=

= Pl - Py

€t>"p ~W"'-l + -- (~Tl - >"p ~TLl)
1- Tl

-/3,; (to - f) + ~w'" - >"p AW"'-l

, O'.l (0 ) 1 •-~ -- ~~6-~f +--~Tl+~wb
1- O'.l 1- Tl

~' alI.- --(~f -Af)+--~Tl+~wb1- S~, 1- O'.l -6 1- Tl -

O'.l (0. 0) 1 •
-~-- ~~ -~<. +--~Tl+~1!4

1- O'.l 1- Tl

w'" + p",

Wx +wu

1
w'" - --Tl

1- Tl

u 1,.,..
W ---.1.1

1- rt
1 >..

1 _ >.. (Ym + Py) - 1 _ >.. (fm + Pi) - Px

1
Yr - -l--Tr

- Tr

Yrb- k-l

o. +Uin-T

/g (xg - Yi)
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(23) Uin [ Vg v Vu ]- lin ( )( fg + Wb) + (+ )(r + Wi:) - Yivg+vvu Vg VVu
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4.4 Gesloten economie zonder collectieve sector
met heterogene arbeid

Toelichting:

- De vergelijkingen (22a), (23a) en (24a) zijn gebaseerd op de veronderstel-
ling van exogene reele loonvoeten van de drie typen arbeid. De relaties
(22b), (23b) en (24b) steunen op de hypothese dat de reele loonontwik-
keling van een type arbeid mede afhangt van de desbetreffende arbeids-
marktsituatie. De vergelijkingen (22c) en (23c) zijn gebaseerd op de veron-
derstelling dat decentrale monopolistische vakbonden de loonontwikkeling
van ongeschoolde en geschoolde werknemers dicteren. Deze vakbonden
eisen voor beide groepen werknemers dezelfde loonstijging, zodat de werk-
gelegenheid voor deze twee groepen zich op dezelfde wijze ontwikkelt. Er
geldt: fa" = fa = f".

- Indien het aanbod van elk van de drie typen arbeid exogeen is, geldt:
1/J':o = 1/J~ = 1/J~ = O. Van een endogeen aanbod van de drie typen arbeid
is sprake, indien deze coefficienten een positieve waarde hebben.
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4.5 Gesloten economie met collectieve sector
en heterogene arbeid

Toelichting:

- Verondersteld wordt dat de oorspronkelijke aandelen van de drie cate-
gorieen werknemers in de totale werkgelegenheid in de collectieve sector
gelijk zijn aan de overeenkomstige aandelen in de tot ale werkgelegenheid in
de marktsector. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat de relatieve trendaf-
wijking van de werkgelegenheid van elke categoric arbeid in de collectieve
sector gelijk is aan die in de marktsector. Dit betekent dat de gemiddelde
nominale loonvoet per werknemer (zowel voor als na aftrek van belastin-
gen) in beide sectoren even hoog is. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde
reele loonvoet per werknemer.

- De vergelijkingen (27a), (29a) en (30a) steunen op de veronderstelling
van exogene reele loonvoeten van de drie categorieen arbeid. De relaties
(27b), (29b) en (30b) zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de reele
loonontwikkeling van een type arbeid mede afhangt van de desbetreffen-
de arbeidsmarktsituatie. De vergelijkingen (27c) en (29c) zijn gebaseerd
op de veronderstelling dat decentrale monopolistische vakbonden de loon-
ontwikkeling van ongeschoolde en geschoolde werknemers dicteren. De-
ze vakbonden eisen voor beide groepen werknemers dezelfde loonstijging,
zodat de werkgelegenheid van deze twee groepen zich op dezelfde wijze
ontwikkelt. Er geldt: fab = fa = fb.

- Ret reele loonniveau van ongeschoolden volgt uit vergelijking (27d), in-
dien het wettelijk minimumloon effectief is. Dit is in de desbetreffende
modelvarianten het geval, indien de stijging van het wettelijk minimum-
loon volgens relatie (28) groter is dan de marktconforme loonstijging van
ongeschoolde werknemers. Voor de laatste loonstijging geldt daarbij de
volgende relatie:
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5 Summary

Introduction
The Dutch labour market does not work well. Pay levels lack flexibility
and there is insufficient differentiation in wage cost trends. The results
of this situation can be seen in the high level of unemployment and the
disproportionately large number of the least qualified among the jobless.

This study analyses the limited flexibility of what is here termed the mac-
roeconomic wage rate, and the consequences that stem from this limitation,
assessing these in the light of two different theories. The first theory is
basically of the Phillips type, and underlying it is an assumption of (to use
the terms of the Dutch literature on the subject) the powerful, if imperfect
workings of labour markets. This suggests at least some relationship between
pay trends and the level of unemployment, though not to the extent that
any movement is immediately ironed out every time unemployment changes
relative to its equilibrium rate. The second theory holds that labour is the
one monopoly factor governing the labour market. According to this theory
it only takes one monopoly trade union or, in a decentralised economy, a
grouping of trade unions to set labour market prices.

To help interpret differentiation in wage cost trends, an economic model is
introduced that distinguishes three categories of labour by individual levels
of training. Attention then focuses on an economy in which the price system
eventually clears each subsection of the labour market. The impact of mo-
nopoly union behaviour is discussed, as well as the effects on the economy
of the statutory minimum wage and of social security benefits.

The next question is what possible government measures and/or changes
in pay determination institutions could help improve the workings of the
labour market. In order to provide some answers, we list and discuss a
number of government measures that influence the labour market's pricing
flexibility. Also given are some examples of policies that might enable the
government to influence wage cost trends even if they do not exactly alter
the operation of the labour market. We then put forward alternative pay
policies in which the determination of pay is (partly) linked to corporate
results.

The Wage Cycle
The Phillips curve presupposes a wave-like movement in the economy, which
we will call the wage cycle. As labour markets are imperfect, shocks may
cause excessive pay rises, sparking off an economic downturn. Accelerating
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unemployment then calls for wage moderation, giving fresh impetus to the
wage cycle. This stage of the cycle ends as soon as shortages start affect-
ing the labour market. The ensuing endogenous acceleration in pay rises
provokes a fresh downswing. The powerful workings of the labour market
ensure that, over time, equilibrium is restored, provided that the economy
does not experience either instability or a constant barrage of shocks.

This study introduces the term net income expenditure, which is defined
as public sector pay plus social security and unemployment benefit, less the
taxes and national insurance contributions paid by those who enjoy either
of these kinds of income. Two types of government policy are examined: a
budgetary policy in which there is a constant burden of tax and national
insurance contributions on earned income and in which any fluctuations in
net income expenditure are reflected in the central government's budget def-
icit; and a pay-as-you-go system, in which the burden of taxes and national
insurance contributions (hereafter referred to as 'the burden ') on earned in-
come is determined in such a way that tax and national insurance payments
made by those who earn wages and salaries in the private sector always equal
public sector net income expenditure.

Our model of a closed economy incorporating a public sector shows that
a government simply puts off the adverse effects of excessive pay rises to
some later date if it does not immediately match the increase by raising the
burden on earned income. Failing to do so, it faces an associated relatively
steep widening of the budget deficit, which in a closed economy will push
up real interest rates. These in turn erode investment and, with it, future
employment. What is more, the unemployment impact of falling investment
does not start weighing on pay determination until it has actually become
visible. Under the pay-as-you-go system, excessive wage increases will trigger
a sharper short-term jump in the jobless rate (sharper, that is, than under
the fixed-burden system) - assuming of course that the resultant heavier
burden on earned income falls partly on employers. The drop in investment
is however much less steep in this system than it is where the burden on
earned income is constant. The endogenous reduction of this burden on
earned income accelerates the return to equilibrium during the upswing of
the wage cycle, but at the same time upsets the cycle's stability - assuming
the reduction is partly reflected in wage cost trends, that is.

Open economies are less affected by excessive real-wage increases hitting
production and employment than are closed economies. This is because,
thanks to terms-of-trade gains, the real cost of labour does not move in tan-
dem with the increase in real wages. In addition, investment is less disturbed
by excessive pay rises: for one thing, there is the related improvement in the
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terms of trade, which benefits distributable profits. And secondly, associated
net capital inflows ensure that real interest rates do not go up as rapidly. Our
open economy model shows that, short-term, the fall in investment follow-
ing excessive increases in pay is steeper under a pay-as-you-go system than
when there is a fixed burden on earned income. Distributable profits shrink
more rapidly in the pay-as-you-go system for two reasons: (1) wage costs are
higher as the endogenous growth in the burden on earned income is partly
passed on, and (2) the terms of trade are not as sharply favourable. As with
a closed economy, equilibrium is recovered faster under the pay-as-you-go
system than in the other approach, though the wage cycle will seesaw more
if endogenous changes in the burden on earned income translate to some ex-
tent into wage movements. The higher the short-term parameter value of the
Phillips curve, the faster any disequilibrium in the labour market is resolved
and the stabler the wage cycle will be. The economic models as developed
in this study always entail linear versions of the Phillips curve. If, however,
the curve is non-linear, this implies that pulling out of recession takes longer
to achieve, while tensions in the labour market, by contrast, disappear more
rapidly. In these circumstances also, long-term equilibrium can be attained
in the labour market, provided that market conditions continue to exert at
least some influence on wage trends even at extremely high unemployment
levels.

Labour shortages may arise early on in the upward stage of the wage cycle
if, through lack of training or work experience, a number of unemployed
see their potential productivity fall below the wages for which they want
to, or are allowed to, work. When that happens, registered unemployment
may still be considerable, but the difference between employment and the
effective supply of labour could be slight. During the upswing of the cycle
the tendency towards equilibrium in the labour market may also be upset by
wage rounds in which trade unions negotiate only on behalf of those in work
(the insiders). Under these circumstances wage caution may be thrown to
the wind as soon as employment is growing as rapidly as it did in our basic
scenario. Any unemployment that remains in this case could be permanent.

Monopoly Union Behaviour
Pay is extremely inflexible in situations where there is a monopolistic trade
union that is able to decide wages unilaterally. The economic model that
we have used for this assumes that a monopolististic national trade union
always has targets that relate to two variables: employment and (disposable)
incomes. In the real world, however, it will always try to achieve an opti-
mum balance between actual employment levels and actual real (disposable)
incomes. In any given year the trade union presumably raises the stakes



258 Bijlagen

relative to real (disposable) incomes, while at the same time continuing to
aspire to full employment.

In a closed economy not incorporating a public sector, the union behav-
iour that we have outlined causes excessive wage increases and, as a result,
lower employment. In part the fall occurs after a delay. The union first
curbs wage demands, though it cannot now prevent permanently lower em-
ployment levels. Long-term real wages tend to end up at basic-scenario
levels. Overall, then, the trade union loses out, while it could have staved
off permanently lower unemployment if it had not pushed through short-term
- excessive - pay rises.

If, in a closed economy incorporating a public sector, a monopolistic trade
union has goals for employees' purchasing power that are too ambitious,
the only thing it will achieve in the long run is to hold down both workers'
purchasing power and employment to lower levels than would have been the
case had wage movements been more balanced. Supposing the government
does not raise the burden on earned income, the union's excessive wage de-
mands will push up the budget deficit and cause higher real interest rates.
Investment does not respond well to this. The economy's stability is only
ensured if the trade union places sufficient priority on full employment. Sim-
ilarly, the impact of a pay-as-you-go system on wage cost levels in the event
of such monopoly trade union behaviour hinges to a large extent on the sig-
nificance to the trade union of the objective of full employment. If these pri-
orities are deemed sufficiently important, a pay-as-you-go system will result
in lower wage demands in the short term and, accordingly, in a lower jobless
rate than where there is an unchanged burden on earned income. Long-term
unemployment figures always turn out lower in a pay-as-you-go system than
in a system with a fixed burden on earned income, unless the trade union
shows hardly any interest in full employment. If that were indeed the case,
monopoly union action would cause extremely unstable trends, regardless of
the fiscal policy chosen.

Wage demands in an open economy tend to exceed those in a closed one, if
trade unions are aware that excessive wage increases lead to terms-of-trade
gains, which mitigate the impact of increases on unemployment. It is not
necessarily a foregone conclusion that employment declines faster or more
slowly in an open economy than it does in a closed one. The less store the
trade union sets by full employment, the greater the chance of employment
contracting more sharply.

Monopoly trade union behaviour and decentralised pay determination
merit separate discussion. Under the pay-as-you-go system there is a sig-
nificant difference between centralised and decentralised pay determination
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when it comes to funding the net income expenditure of the public sector.
If wage negotiations are conducted at local level, while the burden on ear-
ned income is determined at macroeconomic level, the wage demands of one
individual trade union will have no (or only limited) bearing on the bur-
den. Consequently, in a decentralised pay determination context the actual
wage-demand level is not (or hardly) depressed by the fact that the govern-
ment will raise the burden on earned income whenever unemployment rises.
Obviously, the difference between centralised and decentralised pay determi-
nation becomes less pronounced if the government combines a pay-as-you-go
system with social insurance contributions differentiated by industry.

In an open economy, then, the wage demands of one individual monopoly
union at local level do not (or only to a limited extent) influence trends in
the terms of trade. As a result, such wage demands are held back compared
with a situation where a monopoly union is setting wages at national level.

Calmfors and Drifill (1988) have pointed out that industry-level wage
rounds tend to prompt higher wage demands on the part of monopoly unions
than do negotiations at company level, always assuming that companies op-
erate in perfectly competitive markets but with monopolistic competition
between industries.

Heterogenous Labour
To help analyse the effects of heterogenous labour we introduce a model that
distinguishes between three types of labour: unskilled, skilled and highly
skilled. It is assumed that there are substitution possibilities between capital
goods at one end and unskilled and skilled labour at the other. Also taken on
board are (limited) substitution possibilities between unskilled and skilled
labour. Employment for the highly skilled complements the other three
factors of production and will therefore develop in line with production.
Analysis is restricted to the closed economy.

For purposes of illustration we return to our model of an economy not
incorporating a public sector. An excessive wage increase in one of the three
types of labour reduces demand for all types. If however some link exists
between real wage movements for each category of workers and conditions in
the relevant labour market, equilibrium will eventually be restored to each
subsection of the labour market. The same applies in the event of exoge-
nous growth in the supply of one type of labour. Disregarding endogenous
changes, a labour-supply impulse will necessitate major long-term adjust-
ments in the relative remuneration of the three types of labour to achieve
equilibrium in each subsection of the labour market. The necessary adjust-
ments in real wages for the three types of labour become much less pertinent
if it is assumed that an above-normal (or below-normal) real wage increase
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in one category of labour leads to a widening (or shrinking) of the relevant
labour supply.

The actions of monopoly unions may trigger a long-term state of dise-
quilibrium in the labour market. This proposition is explained by way of
an model-based analysis, which is built on the hypothesis that such unions
would, at local level, determine unilaterally the development of real wages
of the two lowest skilled groups of workers. The impact on unemployment of
these unions' excessive wage demands is cushioned if wages for highly skilled
employees are set in line with the market. Excessive upward wage move-
ments for unskilled and skilled labour then lead to wage moderation for the
highly skilled. In this scenario monopoly unions can secure lastingly higher
purchasing power for their members, but at the expense of a permanent drop
in employment. If lower real wages for the highly skilled reduces the supply
of highly skilled labour, the demand for both unskilled and skilled employees
will, over time, come down more rapidly and their real wages go up less.

Quite apart from issuing demands for wage levels for their members that
are far to high, the behaviour of monopoly unions may well bring about
a real-wage relationship between the various categories that is unlike the
equilibrium situation. The trends that monopoly union action can set in
wages for unskilled labour may lead to relatively high levels of unemployment
among the unskilled. If this happens, the trade unions face a dilemma: they
may aim to bring the jobless percentage for unskilled workers more in line
with that for skilled workers, but they will then have to allow the wages of
the unskilled to lag behind those of the skilled.

The assumption underlying our model for an economy incorporating a
public sector is that the supply of a category of labour increases (or de-
creases) as relevant disposable incomes start showing above-normal (or be-
low-normal) growth. We also assume that there is a widening (or narrowing)
in the effective supply of labour if the replacement ratio in question falls (or
rises). This also applies to the effective supply of skilled labour, albeit to a
lesser extent.

Exogenous growth in the supply of all three types of labour enables the
government in an economy incorporating a public sector to reduce the burden
on earned income. Assuming that the supply of each category of labour
also hinges on real disposable incomes, an endogenous rise in labour supply
ensues. If the powerful workings of labour markets hold for all types of
labour, long-term employment in each category will show a percentage rise
in step with the supply of labour.

An exogenous rise in the statutory minimum wage, if effective, results in a
permanently higher level of unemployment among the unskilled. Similarly,
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an exogenous reduction in the statutory minimum wage, again if effective,
pushes down the jobless percentage. Supposing a lower statutory minimum
wage is not reflected in social security benefits, its efficacy will only show
if in our basic scenario the effective supply for unskilled workers outstrips
demand.

An exogenous advance in social security benefits increases the replacement
ratio for each category of labour. As said, we would expect the supply of
unskilled labour to drop accordingly, as well as that of skilled labour, albeit to
a lesser extent. If the higher payments are funded by way of a heavier burden
on earned income, real disposable incomes of all employees will fall as a
result, adversely affecting the supply of each of the three types of labour. All
things considered, raising real social security payments dampens economic
activity, as it reduces the supply of all categories of labour. Conversely,
lowering social security benefits boosts economic activity. The boost can
however only be fully taken advantage of if the statutory minimum wage
does not present a barrier to wage adjustments in line with the market for
unskilled workers.

In a closed economy incorporating a public sector, excessive pay claims
made on behalf of unskilled and skilled workers by monopoly unions operat-
ing at local level lead to lower long-term purchasing power and employment
for their members than would be the case were wage developments more
gradual. Granted, in this particular model we assume that the wages of the
highly skilled are moderated in the event of excessive pay rises in the two
other categories of labour, but even that cannot keep the purchasing power
of the unskilled and skilled from ending up below the level it would be if
trade unions were less myopic.

Pay Determination and the Government
In 1976 Van den Doel, De Galan and Tinbergen published two articles in
the Dutch periodical Economisch Statistische Berichten (Economic and Sta-
tistical Reports). In these articles, which have since become classics, they
pleaded the case of a centrally managed incomes policy. They reckoned such
a policy would resolve the 'prisoner's dilemma' facing an individual employee
engaged in pay negotiations. Government intervention is further justified,
they argued, by the positive external effects to be derived from moderate
pay determination.

Assuming that labour markets operate reasonably well, ie, that the price
system eventually brings equilibrium to these markets, we reject the idea
of a centrally managed incomes policy. In these circumstances, the disad-
vantages of such a policy far outweigh its rather uncertain benefits. Wage
intervention to put aright a temporary imbalance in the labour market has
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one major drawback: more often than not it introduces rigidities into pay
structures. What is more, the rewards of intervention are limited in view
of the evasion/avoidance of such a measure, and the catching up that will
ensue after it is lifted.

An altogether different situation arises, however, when the labour mar-
ket is in a state of severe disequilibrium because pay determination is not
obeying the economic rules of supply and demand, but institutional forces
instead. If unemployment rises to extreme highs, for instance as part of
a thoroughly miserable performance of the world economy, the advantages
of wage intervention may at some point start to outweigh the drawbacks.
Coincidentally, such exceptional circumstances would also be the only ones
in which government intervention would be allowed under national and in-
ternational agreements and treaties.

Another way for a government to exert influence without coercion would be
to impose a tax penalty on those firms or industries that exceed certain wage
targets and/or to award concessions to those that stay below the targets.
This type of policy is commonly described as a tax-based incomes policy
(TIP).

At first sight TIPs appear an attractive way of influencing the pay deter-
mination process by macroeconomic means. But closer inspection reveals
significant disadvantages, calling for a less upbeat appraisal. The first major
drawback to this type of incomes policy is that it does not take account
of the fact that conditions vary widely between firms and industries. The
second problem associated with TIPs is that they increase the load of bu-
reaucracy on firms. And thirdly, there is a danger that the chosen wage
norm will become the bottom line in the collective bargaining process and
that, contrary to the spirit of the arrangement, it will start exerting upward
pressure on pay negotiations.

The increased pay determination flexibility that the proponents of TIPs
aim for may also be achieved by discouraging the inflow of people into the
social security system through stronger financial incentives. What we are
referring to here is a bigger difference between net wages and net social
security payments in addition to a system in which employers' social security
contributions to be paid by a particular firm or industry are (to some extent)
linked to the inflow of people into the social security system stemming from
that firm or industry.

A 'compensating employment policy' is the term we use for a policy where-
by a government tries to offset job losses in private industry by expanding
employment in the public sector. Assuming powerful labour market workings
this policy will slow down the market's return to equilibrium at times of re-
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cession. Where there is monopoly union action a compensating employment
policy is not a good instrument either, as it could be conducive to higher
wage demands on the part of trade unions. A bet ter way to encourage the
out-of-work back into the marketplace is to oblige them to enrol in refresher
and retraining courses and to restrict the period in which they are allowed
to turn down 'unsuitable' jobs.

Wage cost subsidies are considered across-the-board payments if all em-
ployees and employers are beneficiaries. For example, the government could
cut employers' social security contributions by taking on some of the costs
itself. To what extent such a move would prove beneficial to jobs depends
on the way the government chooses to finance the cut. The greatest impact
is secured if it economises on consumption-related spending.

Selective wage cost subsidies apply to certain groups of employees. In
addition to funding, the impact on employment of such subsidies hinges on
the windfall element and the 'crowding out' effect (that is to say exclusion
of other employees). Even if such crowding out were comprehensive, specific
wage cost subsidies would still not be entirely pointless as their main aim
tends to be to improve the chances in the jobs market of the less advantaged.

For various reasons 100 per cent crowding out is unlikely. For one thing
there is the possibility that in performance terms subsidised employees are
cheaper than those who do not qualify for subsidies, even if their relatively
low labour productivity is taken into account. Secondly, the lower produc-
tivity of subsidised employees may be beneficial to the numbers of people
in employment. And thirdly, employment could rise even further if sub-
sidies prompt a fall in wage costs for non-subsidised workers. This would
happen if the effective supply of labour expanded on the back of the subsi-
dies and existing unemployment put greater pressure on wages as a result.
The fourth and final reason is that subsidies may lead to more distribut-
able profits and thus work positively on investment. Having said that, we
should make it clear that we have assumed that such subsidies would not be
financed through higher charges on earned income (after all, this might set
off an endogenous rise in wage costs for all employees).

In the Netherlands a discussion has been going on for years about the
Algemeen-Verbindendverklaring (AVV), the 'generally binding declaration'
which applies to the terms of collective labour agreements. We side with
a minority group within the Sociaal-Economische Raad (SER), the major
governmental advisory body, who propose that the declaration should not
cover collectively agreed terms that contravene government policy. Whatever
else it does, the government should at least withhold the AVV from extra-
statutory supplements to benefits under the Health and Disability Acts. It
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should also ensure that those employers not involved in collective bargaining
are not barred from hiring workers at or slightly above the statutory mini-
mum wage. In addition, it could, on the eve of collective bargaining, publish
an upper limit for the labour income ratio and announce that, if the limit is
breached, it will refrain from granting AVV to the wage scales agreed under
any industry's collective labour agreement. Perhaps this could inject some
discipline into the process of collective bargaining. And in doing so the gov-
ernment would at least be able to restore freedom to negotiate contracts to
those firms that are not involved in collective bargaining, if wage movements
occur that it considers unwarranted.

The statutory minimum wage sets the floor for the labour market and
restricts the chances for the unskilled to find work. We recommend that the
statutory minimum wage be abolished, offering employers and employees
complete freedom to determine the lowest level of pay in the labour market.
However, given the high replacement ratio that applies in this country to
those who earn a minimum wage, particularly those in sole-income house-
holds, abolition of the statutory minimum wage will- if not accompanied by
a reduction in social security benefit relative to wages - bring only a mod-
est influence to bear on actual wage movements for unskilled workers. The
obvious step, then, would be to link the abolition of the statutory minimum
wage to a lowering in relative benefit levels. There are several reasons why
such an approach could herald increased production and employment. If the
floor is taken out of the labour market, the demand for unskilled labour may
pick up while the supply of labour may prosper from the fall in the burden
on earned income and from the reduced replacement ratios for employees,
whose wages fall less than do social security benefits. Expanded production
and employment are however only one side of the coin: on the obverse are
widening gaps between actual incomes. And whether society is prepared to
accept those remains to be seen. If it is not, the conclusion would have to
be that the jobless rate for the unskilled will stay at a relatively high level.
An undesirable situation, for both economic and social reasons.

We should add here that, even if the statutory minimum wage is abolished
and social security benefits are lowered relative to wages, trade unions can
substantially erode the beneficial effects on production and employment if
they succeed in warding off a downward adjustment in wages. But even if
they do, the abolition of the statutory minimum wage remains something
to be recommended, as such a measure would firmly put ultimate responsi-
bility for the determination of the lowest levels of pay with employers and
employees.

Adjustments to the statutory minimum wage and to social security benefit
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offer another method by which the government could influence pay deter-
mination. Getting rid of the link between benefits and wages in periods of
excessive pay rises may bolster the economy. There are several reasons for
this. One is that even the knowledge that such a pay rise would be met
with 'delinkage' might curb the wage demands of trade unions. Secondly,
delinkage would imply that minimum wages lag behind collectively agreed
wages, restraining average wage trends in the process. Thirdly, delinkage
would mean that social security benefits would not be adjusted in line with
agreed wages, which, as the effective supply of labour increases, might re-
strain pay determination. And lastly, delinkage could help lower the burden
on earned income (compared with a situation where linkage is still in place)
and in doing so moderate wage movements.

The government could also try to influence market wages indirectly, by
setting an example in respect of pay of public sector employees. Having
said that, the government does need to make sure it remains an attractive
employer itself. If, however, wages are insufficiently restrained in a market
well-supplied with labour, the government could try and put a brake on wage
movements in industry by leading the way in public sector wages.

Payment-by-results
Pay is generally negotiated ahead of performance. As a result, shocks to the
t::cullOU1y tend, in the shert term, to lead to ...olume adjustments, or, in plain
English, changes in employment. This being the case, cyclical variations
in corporate income are reflected much more markedly in profits, as the
(macroeconomic) profit ratio is much lower than the (macroeconomic) labour
income ratio.

The case for 'anonymous capitalism' that Schouten made in 1980 would
imply a far-reaching change in the overall economic system. Investment
funding would only be carried out by way of a central investment bank.
For credit lines supplied by this bank firms would have to pay a certain
annuity percentage for X number of years. The annuity percentage would
be part repayment, part interest rate payment. Through its lending the
central investment bank would regulate the level of investment activity. If it
demanded higher payment for borrowings, investment would go up, provided
that it used the additional funds for the expansion of its loan portfolio. Under
the anonymous capitalism system higher annuity percentages would induce
wage moderation, creating opportunities for investment. Assuming that in
such a system employers would seek to maximise the average wage rate per
employee, any increase in the annuity percentage due would also lead to
more labour-intensive production, benefiting employment in the process.

By manipulating the annuity percentage the central investment bank could
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indirectly determine pay rises macroeconomically. The system could also
encourage greater flexibility in pay structures as all firms would be charged
the same annuity percentage. There are however serious objections as well
as obvious advantages to such a system: greater volatility in awarded pay
could run into serious resistance from society at large; capital markets would
be replaced by a bureaucratic body that had final say about funds available
for investment; entrepreneurialism would be discouraged. If nothing else,
Schouten's analysis did expose a basic weakness in the traditional 'wage-
driven economy'. In the bargaining process wage negotiators often tend to
lose sight of the fact that the national spoils first have to be earned before
they can be divided.

Sharing revenues is what happens when wages are partly linked to corpo-
rate results. Proposals to this effect have been put forward by Goudzwaard
(1982) and Weitzman (1984, 1985 and 1986).

If a firm switches from a wage-driven system to a 'payment-by-results' sys-
tem, it may safely assume - if overall pay per employee remains unchanged
initially - that basic wages per employee will undershoot previous levels of
pay per employee. Both in perfectly competitive markets and where there
is monopolistic competition, firms aiming to maximise profits will expand
employment. They will however only succeed in their aims if they do not
face shortages in the relevant subsections of the labour market. If shortages
exist, an entrepreneur will only be able to expand his or her activities by
offering wages that exceed pay elsewhere in the market. Average pay per
employee would still be depressed by an increase in employment, however.

A payment-by-results economy could give a welcome boost to flexibility
in pay determination. For this to happen, though, the following conditions
would have to be satisfied: the first being that the 'guaranteed' (ie, non-
profit-related) component of wages would have to be set below normal wage
levels. The second is that there should be no adjustment in basic wages to
make up for the effects of fluctuations in the results-linked share of wage
payments as part of the overall wage rate. And a third, vital condition is
that trade unions do not hamper employment growth by deterring entry. In
a payment-by-results economy there is every likelihood of union resistance,
as such expansion in employment would eventually bring down the average
wage rate per employee.

Weitzman has shown that a rather significant part of the benefits of a
payment-by-results system is made up of positive external effects. For this
reason he has proposed that the government encourage profit sharing by
introducing fiscal stimuli. Were the government to take his advice, it would
face the danger that employers and employees might agree to share profits
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with the sole aim of pulling in the fiscal bonus. The government could never
be sure it was dealing with a genuine case of profit sharing, where basic wages
are set below normal pay awards and movements in the results-linked part
of the wage rate are not compensated for through changes in basic wages. In
our judgement the government would do better to indirectly promote profit
sharing by providing more incentives discouraging the inflow of people into
the social security system.
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