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DE WERKGELEGENE~IDSEFFECTEN VAN EEN VERLACING VAN DE
VENNOOTSCHAPSBELASTING OF VAN HET WERKGEVERSAANDEEL IN DE PREMIES

~
door Raymond Gradus

1. Inleiding

Recentelijk heeft er een discussie plaatsgevonden hoe de vrijgekomen WIR-
gelden vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbevordering op de beste
manier besteed zouden kunnen worden. De discussie spitste zich vooral toe
op de vraag of de vrijgekomen middelen sangewend moesten worden voor
verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting of voor verlaging
van het werkgeversaandeel in de sociale premies. In het navolgende zullen
we een eenvoudig theoretisch model presenteren, met behulp waarvan de
effecten op het werkgelegenheidsniveau in de private sector worden
geanalyseerd. Daarnaast zullen we de uitkomsten verduidelijken met een
cijfervoorbeeld. Uiteraard vormt dit model een gestyleerd beeld van de
werkelijkheid. Dit neemt niet weg, dat het elementen aandraagt die bij een
nadere analyse van de genoemde beleidsmaatregelen van belang zijn.

2. Het model

We gaan ervan uit, dat de bedrijven streven naar winstmaximalisatie en dat
zij kapitaalgoederen en arbeid nodig hebben voor hun produktie. Voor wat
betreft de produktiefunctie zullen wij veronderstellen, dat deze behoort
tot de klasse van Cobb-Douglas functies en dat er sprake is van afnemende
meer-opbrengsten:

brQ- AK L, o~~r , b ~ l, Yt b ~ i, (1)

waarin: Q: produktie (-afzet)
K: kapitaalgoederenvoorraad
L: inzet van arbeid
A: schaalparameter.
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De onderneming krijgt voor haar produktie een vaste prijs p en betaalt
voor arbeid een vaste loonvoet w en een bijdrage in de sociale premies t.
We gaan ervan uit, dat er geen afschrijvingen zijn, zodat de volgende
relatie voor de bruto-winst opgesteld kan worden:

~ - PQ - (wat)L, (2)

wsarin: 0: bruto-winst.

Over deze bruto-winst dient de onderneming een percentage t san vennoot-
schapsbelasting te betalen, zodat de volgende vergelijking voor de netto-
winst resulteert:

N ' (1 - Z)(PQ - (wtt)L), (3)

waarin: N: netto-winst.

De onderneming zal nu trachten de inzet van de beide produktiefactoren
zodanig te kiezen, dat de netto-winst zo groot mogelijk is.

Het is niet moeilijk in te zien, dat de inzet van de beide produk-
tiefactoren optimaal is, indien aan de grensproduktiviteitstheorie is
voldaan, d.w.z.:

p~Q - w.t ~ L - C(t,K)

~t ~ ~' ~K ~ 0

PD~ - r ~ K - n(T,L)~K 1-T

~T~ ~' ~L~ 0

(4)

(5)

waarin: r: het door de kapitaaleigenaren geëiste netto-rendement

Met behulp van de grensproduktiviteitstheorie is het dus mogelijk om L te
specificeren als een functie van K en de parameter t van het model, en
kunnen we een gevoeligheidsanalyse doen voor een verandering van de waarde
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van de parameter t. Voor de precieze vorm van de functies verwijs ik naar
de appendix.

w ~
Met behulp van (4) en (5) kunnen we het optimale paar (K ,L )

vaststellen:

s
L - ~(t.t).

~~(0, ~~(0

.
K - 4'(t.T).

~t ~ 0' ~i C 0.

(6)

(7)

We zullen nu veronderstellen, dat op korte termijn de inzet van arbeid
flexibel is, terwijl de hoeveelheid kapitaalgoederen vast is. Op lange
termijn is de inzet van beide productiefactoren variabel. De
kapitaalgoederenvoorraad past zich dus langzaam aan aan het gewenste
niveau. De wijze, waarop de ondernemíng geleidelijk toegroeit naar dit
optimale niveau is onderzocht door Van Loon (1983) en Van Schijndel
(198~). In de literatuur worden in het algemeen twee argumenten
aangedragen voor deze geleidelijke aanpassing:
-de beperking van de financi~le structuur (zie Van Loon (1983))
-het bestaan van aanpassingskosten voor kapitasl (zie Kort (198~))

3. Het efPect van de maatregelen

3.1. Verlaging werkgeversgedeelte premies

Op korte termijn, d.w.z. bij een vaste kapitaalgoederenvoorraad, zal een
verlaging van het werkgeversgedeelte van de sociale premies tot gevolg
hebben, dat er overgeschakeld zal worden op een meer arbeidsintensieve
produktietechniek. Immers bij winstmaximalisatie kunnen we voor de
arbeids- en kapitaelcoëfficiënt afleiden (zie appendix):

L - p~ac-Q-w}t (g)



4

~- 1 1-ó-~rx - K s (~)Y-lA~-1K 1-r
Q w.t

, wasrin: oc: arbeidscoëfficignt
x: kapitaalcoLfficiënt.

(9)

De arbeidscotlfficiënt is gelijk aan het aantal arbeiders dat nodig is voor
het maken van één produkt, terwijl de kapitaslcoëfficiënt het aantal be-
nodigde kapitaalgoederen per produkt weergeeft. De arbeids- en kapitaal-
coëfficiënt typeren een bepaalde produktiewijze of techniek, welke
optimaal is bij de gegeven kapitaalgoederenvoorraad.

Voor de overheid, c.q. de sociale fondsen, betekent een verlaging van
de werkgeverspremies natuurlijk, dat zij per arbeider minder inkomsten
binnenkrijgt. Echter daar staat tegenover dat enerzijds over de nieuve
arbeiders ook weer premies afgedragen worden en anderzijds zal als gevolg
van een verbeterde winstpositie meer vennootschapsbelasting afgedragen
worden. Welk effect het zwaarst zal wegen is in het algemeen niet te
zeggen.

Op lange termijn zal een daling van t tot gevolg hebben, dat het ge-
wenste nivesu van de kapitsalgoederenvoorraad hoger zal liggen (zie figuur
1), waarbij het gewenste niveau van de kapitaalgoederenvoorraad wordt
verkregen door het door de kapitaaleigenaren geëiste bruto-rendement

0(K)

w
K

MN
K K

figuur 1: de optimale kapitaalgoederenvoorrsad
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Het gevolg van een verlaging van t is dus, dat de functie 0(K) hoger zal
komen te liggen (voor de precieze vorm van de functie 0(K) zie appendix). De
functie 0(K) geeft de bruto-winst als functie van K, gegeven dat de inzet
van arbeid optimaal is. Doordat de kostenfactor arbeid goedkoper wordt, zal
de rentabiliteit van de kapitaslgoederenvoorraad groter worden. Hierdoor zal
de kapitaalgoederenvoorraad, waarbij de marginale rentabiliteit gelijk is
aan de geëiste rentabiliteit, groter zijn.

We kunnen de volgende uitdrukking voor het quotiënt van de nieuwe en de
oude kapitaalgoederenvoorraad afleiden:

-~N. 1-r-b
KT - (w~t~) .
K wtt

(10)

w
waarin: K: de optimale kapitaalgoederenvoorraad bij t

NN ,
K: de optimale kapitaalgoederenvoorraad bij t
t: het werkgeversgedeelte van de premies voor de verlaging

t: het werkgeversgedeelte van de premies na de verlaging

Als gevolg van de stijging van K zal dus x in de tijd groter worden (zie
vergelijking ( 9)). De uiteindelijk resulterende x op lange termijn is gelijk
aan die van de uitgangssituatie, aangezien deze slechts van de
kostencomponenten van kapitaal afhangt ( zie appendix):

N NN
K K b 1-2

K - : - ÁN -Q Q r

Voor wat betreft de inzet van arbeid kan het volgende opgemerkt worden.
Op korte termijn zullen er meer arbeiders gevraagd worden, omdat de
produktiefactor arbeid goedkoper wordt en er dus overgeschakeld zal worden
op een arbeidsintensievere techniek. Op lange termijn zal als gevolg van een
stijging van de kapitaalgoederenvoorraad het aantal arbeiders stijgen.
Echter de stijging van het aantal arbeiders zal minder zijn, dan de stijging
van de kapitaalgoederenvoorraad (immers LK)0, L~(0).
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L(t),K(t)

N
K

t

figuur 2: de ontwikkeling van arbeid en kapitaal in de tijd

3.2. Verlaging van de vennootschapsbelasting

Op korte termijn zal verlaging van de vennootschapsbelasting geen effect op
het nivesu van de werkgelegenheid hebben (zie vergelijking (4)). Op lange
termijn zal het gewenste niveau van de kapitaalgoederenvoorraad hoger komen
te liggen (zie vergelijking (5) en figuur 2). Omdat de ondernemer minder van
haar bruto-winst hoeft af te dragen, zal zij genoegen nemen met een lager
bruto-rendement, hetgeen leidt tot een vergroting van de kapitaalgoederen-
voorraad.

0(K)

r
K K

rrr K

figuur 3: de optimale kapitaalgoederenvoorraad
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Nu kunnen we de volgende vergelijking afleiden, die het verband tussen
de oorspronkelijke en nieuwe kapitaalgoederenvoorrasd uitdrukt:

1-Y
www ~ 1-~r-bK : (1-t ) ~ (12)

Kw 1-T

w
wearin: K: de optimale kapitealgoederenvoorread bij i

www ,
K : de optimale kapitaalgoederenvoorraad bij T
t: het oorspronkelijke tarief van de vennootschapsbelasting

t: het nieuwe tarief van de vennootschapsbelasting

Voor wat betreft de stand van de techniek kunnen we het volgende opmerken.
De arbeidscoëfficiënt blijft constant, terwijl de kapitaalcoëfficiënt toe
zal nemen:

www r
K - K--~ - b 1-T

Q r (13)

De hoeveelheid arbeid zal dus stijgen, omdat de kapitaalgoederenvoorrsad
groter wordt. We kunnen een tweetal effecten onderscheiden:
-de overschakeling op een meer kapitaelintensieve techniek
-de vergroting van de kapitaalgoederenvoorraad
Het eerste effect heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid, terwijl
het tweede effect een positieve uitwerking zal hebben, zodat gezien (12) het
tweede effect het meest zal overheersen.

Welk van de twee maatregelen zal nu de meest positieve uitwerking op de
werkgelegenheid hebben? In het algemeen kunnen we hier geen uitspraak
overdoen. Weliswaar zal er bij verlaging van de sociale premies sprake zijn
van enerzijds een overschakeling op een meer arbeidsintensieve techniek en
anderzijds de aanwezigheid van meer kapitaalgoederen, toch behoeft dit niet
per saldo op te wegen tegen de werkgelegenheidscreatie resulterend uit de
uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad als gevolg van een verlaging van
de vennootschapsbelasting.
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4. Een cijfervoorbeeld

4.1. De uitgangssituatie

In het rekenvoorbeeld, dat grotendeels is gebaseerd op Schouten, Het Wankele
Evenwicht in de Economie (blz. 151 e.v.) (198~), gaan we uit van de volgende
staat van middelen en bestedingen, die gebaseerd is op de voor onze analyse
van belang zijnde grootheden.

Bedrijfshuishoudingen
lasten baten-----------------------------------------------------------
(wtt)L: Loonsos 66.6

0: Winstsom -~~-~

Totaal 100.0

pQ: Produktie 100.0

Totaal 100.0

Collectieve sector
lasten baten-----------------------------------------------------------
G: Uitgaven 33.3

Totaal 33.3

tL: Werkgeverspremies 16.6
T0: Vennootschapsbel. 16.6
Totaal 33.3

Hierin is L-Q-50, K-100, Y-0.5, w-1, p-2, t-3,

zodat r-8.33X. 5-6. ~-3.
Onder deze omstandigheden zijn de technische coëfficiënten: a-1, x-2.

4.2. Scenario 1:

Verlaging werkgeversgedeelte premies van t-3 naar t~-~

4.2.1. Korte termijn
K-100

40
a-39
x-1.90
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Als gevolg van een verschuiving van de kostencomponenten vindt er een
overgang plaats naar een meer arbeidsintensieve techniek.
Q-(1IK)x-52.60
L- ( oclx ) K-53 . 95

Bedrijfshuishoudingen
lasten baten-----------------------------------------------------------
(wtt)L: Loonsoa 70.1

0: Winstsos -~`2-1
Totaal 105.2

pQ: Produktie 105.2

Totaal 105.2

Collectieve sector
lasten baten-----------------------------------------------------------
G: Uitgaven 33.~ ~ tL: Werkgeverspremies 16.2

Totaal 33.7

Y0: Vennootschapsbel. 17.~

Totaal 33.7

Op korte termijn zien we de volgende effecten:
-stijging van het aantal arbeiders met 7.9X
-stijging van de produktie met 5.2X
-stijging van de bruto-winsten met 5.4x
-stijging van de inkomsten van de overheid met 1.2z

4.2.1. Lange termijn
Op lange termijn is de inzet van kapitasl flexibel

-~
.. w~t 1-~r-b ' 40 4K - - ( ,) x - (39) 100 - 110.~

wtt
~-p~-40

w.t 39

x- á 1-t -2.00r
wr NNQ -(llX)K -55.33
Nw NM

L -(~Ix)K -56.78
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BedrijFshuishoudingen
lasten baten--------------------------------------------------------
(wtt)L: Loonsom ~3.8 ~ pQ: Produktie 110.7
0: Winstsom

Totaal
-~6-4
110.7 Totaal 110.~

Collectieve sector
lasten baten-----------------------------------------------------------
G: Uitgaven 35.5 tL: Werkgeverspremies 1~.0

t0: Vennootschapsbel. 18.~

Totaai 35.5Totaai 35.5

Voor lange termijn kunnen we in vergelijking met de uitgangssituatie de
volgende conclusies trekken:
-stijging van de kapitaalgoederenvoorraad met 10.~X

-stijging van het aantal arbeiders met 13.6X
-stijging van de produktie met 10.7X
-stijging van de bruto-winsten met 10.8X
-stijging van de inkomsten van de overheid met 6.6X

4.3. Scenario 2
Verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting van i-50X naar

~' -45X
4.3.1. Korte termijn
Het enige effect op korte termijn van een verlaging van de vennootschaps-
belasting is een vermindering van de inkomsten van de overheid met 5-5X.

Collectieve sector
lasten baten-----------------------------------------------------
G: Uitgaven 31.6

Totaal 31.6

tL: Werkgeverspremies 16.6

i0: Vennootschapsbel. 15.0

Totaal 31.6
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4.3.2. Lange termijn
Op lange termijn kunnen we voor de optimale kapitsalgoederenvoorraad
afleiden:

1-~r
rrr 1-,t~ 1-~-b r 11 2K -( ) K 3(10) 100 - 121

1-T
~-1

x- b 1-t~ :2.20r
rrM rrrQ -(i~x)K -55
rrr rrr

L -(oc~x)K -55

Bedrijfshuishoudingen
lasten baten-----------------------------------------------------------
(wtt)L: Loonsom 73.3
0: Winstsom -~6-Z
Totasl 110.0

pQ: Produktie 110.0

Totasl 110.0

Collectieve sector
lasten baten-----------------------------------------------------------
G: Uitgaven 34.8

Totaal 34.8

tL: Werkgeverspremies 18.3

i0: Vennootschapsbel. 16.~

Totaai 34.8

Van dit scenario kunnen we het volgende zeggen:
-stijging van de kapitaalgoederenvoorraad met 21X
-stijging van het aantal arbeiders met lOX
-stijging van de produktie met lOX
-stijging van de bruto-winsten met lOX
-stijging van de inkomsten van de overheid met 4.5X

Als we de uitkomsten van beide beleidsmaatregelen vergelijken, dan
moeten we tot de conclusie komen, dat verlaging van de werkgeverspremies
vanuit een aantal oogpunten de beste oplossing is. Zowel het aantal arbei-
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ders, de produktie, de bruto-winsten als het overheidsinkomen zullen op
korte als op lange termijn groter zijn.

5. Conclusiea

In het voorafgsande is geprobeerd met behulp van een eenvoudig model de
gevolgen van twee beleidsmaatregelen, n.l. verlaging van de werkgevers-
premies en verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting te
analyseren. De aandacht was vooral gericht op het evenwichtige niveau van de
werkgelegenheid, d.w.z. het niveau waarbij de marginale opbrengst van arbeid
gelijk is aan de marginale kosten. Uit de analyse is gebleken, dat verlaging
van de vennootschapsbelasting en werkgeverspremies allebei een positief
effect hebben op de werkgelegenheid. De vraag is nu: welk van de twee
effecten zal bij verlaging met een bepaald percentage het grootst zijn? Bij
beantwoording van deze vraag is het van belang onderscheid te maken tussen
lange en korte termijn. Echter een algemene conclusie ten voordele van een
van de maatregelen is niet te trekken. Wel is het zo dat voor het
rekenvoorbeeld, dat een benadering vormt voor de situatie in Nederland,
verlaging van de werkgeverspremies de voorkeur verdient.

Uiteraard dienen de conclusies met de nodige voorzichtigheid getrokken
te worden, gezien de beperkingen van het model. Zo hebben we verondersteld,
dat w en p vast zijn en dat de ondernemer hasr (extra) produktie op de markt
kan afzetten. Het ligt echter meer voor de hand te veronderstellen, dat
vergroting van de vraag near arbeid zal leiden tot stijging van de loonvoet,
terwijl vergroting van de produktie zal leiden tot prijsdaling. Echter om de
analyse zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we dit soort effecten weg-
gelaten. Dasrnaast kunnen we denken aan het inbouwen van afschrijvingen en
een financiële structuur (zie Van Loon (1983)).Dit neemt niet weg, dat het
model ondanks haar beperkingen elementen aandraagt die bij een analyse van
genoemde beleidsmaatregelen van belang zijn en deze op systematische wijze
ín kaart brengt.

.
) Drs. R. Gradus is werkzaam als wetenschappelijk assistent asn de

Economische Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant en doet onder-
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neming. De auteur dankt de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (NWG) voor financiLle steun en Piet Verheyen(KUB), Peter Kort
(KUB) en Paul van Loon (RUL) voor hun nuttige opmerkingen.
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Appendiac: berekening optimale K en L

Uit pjQ - wtt volgt p~rKSL~-1- w.t

zodat
1 ~

L - (~)1-~r K1-b- r(t'K)

Dit substitueren in
0(K) - pQ(K,L(K)) - (wrt)L(K)
levert

S ~ ~ 1 b
1-~r 1-~r 1-y 1-~r

G(K) - PAK (~) K - (w`t)(~) K
~ i s

- {pA(~)1-r - (w.t)(~)1-~}K1-r

(A1)

(A2)

(A3)



- qK

Voor de optimale K geldt:
d0 r
pdK - 1-t

zodat
`~ ~

r b 1-r M r 1- á~b-1
1-Z - ql-iK ~ K - (q(~b)

M
enL-L(K )

De technische coëfficignten:
~- L: L - A-1L1-ëK-b - A-1 p~A Kb K-b

Q ~bL,r wtt

- P~.
- w~t

x- K s K ~ A-1L-óKl-b
4 ~bLé

~- 1 1-b-X

- (~)~-1A~-1K 1-~r

En als (A6) geldt, d.i. op lange termijn
~ 1~-1 -

x~(p~-) Aë-1 r 1- - b 1-T
w.t q(1-~[)b r

(A4)

(A5)

(A6)

(A~)

(A8)

(A9)

(A10)
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