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Par. 1 InleidinR

In deze studie staat de vraag centraal wat de determinanten van de
ontwikkeling van het loonaandeel in de nederlandse industrie zijn geweest.
Geprobeerd zal worden om de hypothese te toetsen dat de nederlandse
industrie te maken heeft gehad met een 'profit-squeeze'.
Hiertce zal het loonaandeel uitgesplitst worden in lonen, prijzen en de
arbeidsproduktiviteit. Vervolgens zullen dan een eantal deel-hypothesen met
betrekking tot de ontwikkeling van deze variabelen, middels repressie-
analyse bekeken worden.
In een belangrijke studie uit 1972 hebben Andrew Clyn en BoD Sutcliffe de
profit-squeeze hypothese als verklering voor de dalende winatgevendheid in
de britse industrie naar voren geschoven. De winsten in de britse industrie
zouden van twee kanten onder druk zijn komen te stean: ean de ene kant door
hogere nominale lonen en ean de ender~e kant door een tcegenomen
internationale konkurrentie, die het onmogeli~k meakte dE gestegen
loonkosten ook door te berekenen in de prijzen.
De sti~ging van de lonen zou zijn veroorzeakt door de militantie van de
britse arbeidersklasse. Bovengencemde faktoren verklnren volgens Qlyn en
Sutcliffe de sti~ging van het loonaandeel in de Britse industrie.
Het idee van een verband tussen de inkomensverdeling en de situatie op de
erbeidsmarkt geat terug op Marx (1). R.M. Coodwin heeft dit idee in 1967
geformaliseerd. Marx en Goodwin zien de "prefit-squeeze" echter als een
moment in de cyclische beweging van akkumuletie, inkomensverdeling en
werkgelegenheid. 81~ Clyn en Sutciiffe is eerder sprnke van een trendmatige
stijging van het loonaendeel. Ook wordt de nominale loonontwikkeling door
Clyn en Sutcliffe niet expliciet gekoppeld aen de situatie op de
erbeidsmerkt (2). Verder gean zí~ niet na wat de ínvlced geweest is van de
prijs van konsumptie gcederen op de nominale loonontwikkeling. In ]atere
versles van de profit-squeeze hypothese (C1yn~Herrison 1980, ArmsLrong,
Clyn Herrison 1984) is de nadruk meer komen te liggen op de
arbeidsmarktsituatie als determinant van de ontwikkeling van de loonquote.
De rol van de internetionale konkurrentie is meer near de achtergrond
verschoven (3). Centreal staen nu niet meer nominele lonen en prijzen meer
reële lonen (in termen van de geproduceerde goederen) en de ontwikkeling
van de arbeidsproduktivíteit (4).
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Thomas Weisskopf heeft in zi~n atudie uit 1979 over de winstvcet in deAmeriksanse ekonomie, gedeeltelijk els kritiek op de oorspronkeliJke Glyn
en Sutcliffe these de profit-squeeze hypothese verder verfijnd.Hij geat na in hceverre de prijs van konsumptiegoederen het nominale loonen reële loon en daermee het loonaendeel beinvloedde en plaatst de profit-squeeze in een cyclische kontekst.
De invloed van de internationale prijzen op de mogelijkheid de lonen in deprijzen door te berekenen en de invloed hiervan op de inkomensverdeling isverder uitgewerkt door Paolo Sylos-Labini, ook in 1979 (5).In het navolgende zel bij de toetsing van de profit-squeeze hypotheseverder worden voortgebouwd op het werk van Glyn e.s., Weisskopf en Sylos-Labini. Op basis van het werk van bovenstaande auteurs kunnen nu devolgende onderzceksvragen worden geformuleerd:
1. Welke invlced heeft de arbeidsmarktsituatie op de ontwikkeling van delonen en het loonsandeel.
2. Welke rol spelen de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en deprijs ven gekonsumeerde gcederen hierbij?
3. Welke faktoren zijn van invloed op de mogelijkheid om de loonkosten pepaf te wentelen in de prijzen van de geproduceerde gcederen?
De opzet van dit artikel is nu als volgt.
In de tweede paragraef zal de trendmatige en cyclische beweging ven deloonquote atatistisch worden onderzocht, en het loonaandeel uitgesplitstworden in lonen, arbeidsproduktiviteit en prijzen. In de volgende drieparagraven worden deze komponenten afzonderlijk en in hun samenhang
onderzocht. In de laetste paragrasf zullen enkele konklusies getrokken
worden en er zal een korte vergelijking met de loonquote ontwikkeling in deV.S., Groot-Brittannié en M.-Duitsland gemeakt worden.

Noten par. 1

(1) Hier verwi,)zen GS zelf in een appendix ook naer Phelps-Brown en HartToonden in een studie uit 1952 al ean dat er een verband bestasttussen de ontwikkeling van de loonquote in Engeland, de ontwikkelingvan de nominale lonen (beinvlced door de aituatíe op de arbeidsmarkten de vakbondsaterkte) en de aituetie op de gcederenmarkt dieprijsstifgingen wel~niet mogelijk meakte. (Phelps-Brown, Hart, 1952.PP. 271. 273. 274)
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(2) Op p. 99 zeggen GS wel det 'To some extend the setbacks suffered byprofíts and investment in the sixties reflected a tightening Labourmarket'. Maar dit li~kt meer te verwi~zen nasr de situatie in W-Duitsland en Italië dan naar de situatie in Groot-Brittanië zelf.(G1yn~Sutcliffe, 1972, p. 99)

(3) Voor Groot-Brittanië houden Clyn en Herrison de mogelijheid open datínternationale konkurrentie een belangrijke rol speelde. (Glyn,
Harrison, 1980, p. 180)
Als verklering voor de stijging van de loonquote voor de OECD landenels totael wordt de rol van de internationale konkvrrentie sterk
gerelativeerd (Armstrong, Glyn, Harrison, 1984, p. 253).(4) Armstrong, Clyn Harrison (AGH) wijzen op de daling van de
arbeidsproduktiviteitsgroei na 1968 in de OECD landen, AGH 1984,
p. 249~25G, Glyn gast uitgebreider op de oorzaken in. (Glyn, 1982,
p. 159 e.v.)

(5) Glyn en Sutcliffe onderbouwden hun these door de internationale
prijzen te regresseren op het loonaandeel. Zie voor een kritiek op
deze procedure Cowling, 1982, pp. 135~138, Goldstein probeert een
micro-economische fundering te geven voor de empirische resultaten van
Sylos-Labini (Goldstein, 1985).
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Par. 2 Trend cyclus en komponenten van de loonauote

De keuze om het loonsandeel in de verwerkende industrie te analyserenbehoeft enige toelichting. Door de ontwikkelingen in één aektor te bekijkenworden verschuivingen tussen aektoren buiten het beeld gehouden. Datdearbij voor de industrie gekozen is hangt samen met het feit dat dezesektor nog steeds een belangrijke plsata inneemt in de ekonomie (1). Verderis het zo dat in de Nederlandse industrie het eandeel van zelfatandigen inhet totale werknemersbestand gering is, wasrdoor problemen die hierdoorkunnen ontatsan gereduceerd worden (2). Bovendien hebben veel
internationale studies betrekking juist op de inkomensverdeling in deindustrie (3).
Onder meer uit het oogpunt van internationale vergelijkbaarheid, wordt
onder de loonquote het eandeel van de totale loonaom in de bruto
toegevoegde wasrde tegen faktorkosten verstaan. Tegen het argument dat door
netto bedragen te nemen een betere indruk kan worden verkregen van het
gedeelte dat voor de winsten beschikbear is, ken worden ingebracht dat voor
een korrekte berekening van, het beschikbare winstgedeelte gekorrigeerd zou
moeten worden voor alle faktoren die hierop van invloed zijn (belastingen,
subsidies, rentebetalingen etc.). Dit valt buiten het bestek van een
analyse van het looneandeel. De verdeling van de bruto winstmarge zou een
aparte atudie vergen.

Alhoewel ir, de verwerkende industrie, zoals hierboven al aangegeven is, hetsantal zelfstandigen klein is, is ook in deze sector sprake geweest ven eendalend aantal zelfstandigen in verhouding tot het eantal werknemers. Doordeze ontwikkeling zal het loonaendeel gaen stijgen. Dit heeft zich met name
voorgedean in de jeren vijftig en zestig. Na '69 is er sprake van een bijna
konstante verhouding tussen het eantel zelfstendigen en het eantal
werknemers. Om een indruk te krijgen van de grootte van dit effekt zijn deloonquotes van de jaren vbdr '69 herberekend, met de vooronderstelling datde verhouding loonarbeiders~zelfstandigen vanaf 1950 konstent is gebleven.Deze procedure kan als volgt worden samengevat (4).

1.1 ql - ql. (lI(ltz)) I (lI(lfz))gekorrigeerd 1950
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Waerbij qt de loonquote is, 1 het aantal werknemers en z het eantnl
zelfstandigen.

Sn 52 54 56 58 60 a-.a--62 64 66 69 70 72 74 76 78 BO 82 B4 85
~~4 - loon~uote ~ekorrígeerd voor veranderinp,en i n de verhouding aantal

werknemers aantal zelfstandSQen.

Uit deze grafiek valt op te maken dat door deze korrektie de stijgende
trend in de loonquote verminderd wordt en voor de jaren viJftig geheel
verdwijnt. Een en ander blijkt ook uít onderstaand overzicht, waarbiJ voor
verschillende jaren, middels regressie-vergelijkingen trends zijn geschat.
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Trendvergelijkingen voor d.~ ontwikkeling van het loonaendeel.

f'er i ode
50-69
50-60
61-69
70-84

Gekorrigeerd ..- OngekorriReerd
0.5235 t 0.o04ot o.522i . 0.0064t

N.S. N.S.
0.5693 ~ 0.o04~t 0.6003 . 0.0058t

0.6345 . 0.0017t

Toelichting: t staat voor de tijdsvariabele; vb. gekorrigeerd loonaendeel
in 1951 - 0.5235 ~ 0.004 - 0.52~5 (zie regel 1).
N.S. - statistisch niet signifikante tijdsvariabele.

lnzicht in de cyclische beweging van de loonquote kan verkregen worden door
deze gcootheid af te zetten tegen de piek en dal jaren van de groci van de
industriële produktie. Dit is in grafiek 1.2 gebeurd.
In deze grafiek is duideli~k te zien dat de loonquote 'piekt' tijdens
'recessie'jaren. Voor de 'boom'jaren ia het beeld minder duidelijk, mear
voor een eantal jaren is wel een 'dal' ean te wijzen. Dit lijkt te wijzen
op een anti-cyclisch verloop ven de loonquote. Uit de grafiek is echter ook
Ce halen dat de loonquote niet tijdens de gehele recessie periode stijgt of
tijdens de gehele boomperiode daslt. Zo is te zien dat in een eantal jaren
de loonquote weer dealt voor het dal van de cyclus en atiygt voor de piek.
Dit alles duidt op het bestean van een zekere vertragingsstruktuur (5). Dit
vermoeden wordt bevestigd als de grcei van het loonaendeel geregresseerd
wordt op de grcei van de industriële produktie.
sp.

54-84 q1 ~ 0.19 - 0.65y . 0.49 y-, . 0.28 y-Z R'- 0.6o Dw - 2.41 1.2
(0.21) (-5.36) (4.00) (2.38)

Verklaring statische afkortingen;
RZ is de voor het aantal vrijheídsgraden gekorrigeerde meervoudige
korrelatie koëffici~nt. D.W, is de Durben-Watson koëfficiënt (maatstaF voor
de aenwezigheid van korrelatie van de reaidueën). De zgn. t-waerden staan
tussen heakjes.
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tijdgrafiek 1:2 loonquote ververkende industrie afgezet tegen de konjunkturele
ontvikkeling p- piekjaar d-daljaar

In het eerste j aar is er sprake van een negatieve relatie tussen de groei
van de loonquote en de groei van de produktie. Vertreagd reageert de
loonquote wel positief ( negatief) op een sti~ging ( daling) van de
produktie.
In het leatste onderdeel van deze paregraaf wordt het looneandeel
uitgesplitst in lonen, prijzen en arbeidsproduktiviteit (6).

De loonquote is gedefinieerd als:

70 72 74 76 78 80

1.3 ql - W ~ Y-( w.l) IíP~ . Y)
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Waarbi~ W de totale loonsom is, die beatast uit het nominale loon per
werknemer, w, vermenigvuldigd met het aental werknemers (1). De bruto
toegevoegde waerde is Y, en kan ontleed worden in een volumecomponent Y en
een prijskomponent p~.
Wanneer teller en noemer van deze breuk gedeeld worden door de prijs van
konsumptiegoederen p~ dan resulteert:

1.4 ql - w I Y-( w.pc)I((PvIPc).(yIl))

In de teller van de laatste term staat nu het relle loon uitgedrukt in
konsumptiegoederen, wearean een zinvollere ekonomische betekenis kan worden
gegeven dan asn de term wlp~, het reële loon in termen van
industriegoederen. Vandsar dat gedeeld is door p~.
Ten slotte wordt vergelijking 1.5 in grceivceten geschreven.

A A A A A n

1.5 ql - (w-Pc) -(Pv-Pc)- yIl

De term (p~-p~) zal in het navolgende omschreven worden als het relatieve
prijzeneffekt. Voor de gehele periode, alsmede voor drie sub-perioden,
worden in tabel L1 gegevens gepresenteerd over de bi~drage van deze
verschillende komponenten aan de ontwikkeling van de loonquote.
Bijdragen van de verschillende komponenten aan de groeivoet van de
loonquote.

Tabel 1.1
ql gekor. ql berekend ~ (w-p~) - (p~-p~) - (y~l)

1951- -0.42 -0.27 4.52 0.1 4.691960 (3.31) (2.53) (2.01) (1.88)
1961- 1.51 1.43 6.41 -0.5 5.48

1974 (2.43) (1.99) (1.97) (2.43)
1975- 0.55 0.53 1.42 -3.25 4.14

1984 (5.82) (1.40) (3.68) (3.78)
1951- 0.62 0.70 4.47 -1.08 4.85

1984 (4.02) (2.82) (2.99) (2.77)

Toelichting: tussen haakjes steat de standaarddeviatie vermeld.
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De grootste stijging van de loonquote deed zich in de tweede sub-periode
voor, het reële loon steeg toen meer dan de arbeidsproduktiviteit. In de
laatste sub-periode is te zien dat het regle loon achterblijft bi~ de
arbeidsproduktiviteit, masr dat dit meer dan gekompenseerd wordt door het
relatieve prijzeneffekt. Hetzelfde, maar dan in mindere mate, is op te
merken voor de totale periode 1951-1984.

De standaarddeviatie van het reële loon daslt in de loop van de ti~d,
terwijl die van de arbeidsproduktiviteit stijgt. Opvallend is verder de
toename van de standasrddeviatie van de loonquote in de laetste sub-
periode. In deze laetste sub-periode stijgt ook de standasrddeviatie van
het relatieve prijzen effekt.
De in tabel 1.1 onderscheiden sub-perioden worden in tabel 1.2 weer
onderverdeeld in cycli.

Bijdragen van de verschillende komponenten ean de groeivoet van de
loonquote over verschiliende cycli.

Tabel 1.2
ql gekor. ql berekend ~ (w-p~) - (p~-p~) - (y~l)

1951- -0.22 -0.09 4.88 0.45 4.52
1956 (3.14) (2.79) (1.70) (1.54)

1957- -0.72 -0.56 3.97 -0.42 4.951960 (3.52) (1.98) (2.31) (2.28)
1961- 2.75 3.05 6.05 -0.87 3.87

1964 (2.73) (1.67) (1.24) (2.56)
1965- 1.08 1.08 7.28 -0.03 6.23

1970 (2.21) (0.78) (2.53) (1.67)1971- 0.50 0.62 6.2 -0.37 5.95
1974 (1.49) (1.44) (1.81) (1.91)

1975- 2.08 2.04 2.34 -3.94 4.24
1979 (6.43) (0.46) (2.20) (4.88)

1980- -0.98 -0.98 0.5 -2.56 4.04
1984 (4.66) (1.42) (4.61) (2.17)

ToelichtinQ: zie tabel 1.1.
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Op basis van deze statistische verkenning van de ontwikkeling van deloonquote kunnen een santal punten worden geformuleerd, die in hetnavolgende nader worden uitgewerkt en wearvoor getracht zal worden eenverklaring te vinden.
1. In de jaren vijftig is er geen sprake geweest, in tegenstelling tot dejaren zestig, van een trendmetige stijging van die gekorrigeerde

loonquote.
2. De stijging van de loonquote in de jaren 1961-1974 is vooral toe teschrijven aan een atijging van de reële lonen die boven de stijging vande arbeidsproduktiviteit uit ging.
3. Voor de jaren nà 1975 is vooral het relatieve prijzen effekt van belang4. In eerste instantie is sprake van een anti-cyclisch verloop van deloonquote, rekening houdend met een zekere vertraging in de groeivcet

van de loonquote positief gekorreleerd met de grceivoet van deindustriële produktie.
5. De afname van de variatie van de reële lonen en de tcename van devariatie van de arbeidsproduktiviteit.

Note~nar, 2

(1) Door de ekonomische krisis na '73 is dit belang wel verminderd, zieCEP, 1986, p. 272 e.v.. Voor internationale vergelijking; Boyer,Petit, 1981.
(2) Bij de berekening van de arbeidsinkomenquote wordt aan dezelfstandigen een bepaald loon toegekend. Salverda heeft echter op deinadequeatheid van deze methode gewezen (Salverda, 1977. p. 80 e.v.).í3) Zie bv. Hill, (1979), Armstrong~Glyn~Harrison (1984), Chan-Lee, Sutch(1985).
(4) Van Drimmelen, van Hulst (1981) p. 61. Deze auteurs geven ook eenoverzicht van de verschillende kenci~fers die voor de inkomensver-deling in Nederland gebruikt zi~n.

(5) Vergeli~k de opmerking van het Centrael Plenbureau over deontwikkeling van de loonquote in 1960: "Wat de verdere con~unkturelebeweging van het werknemersaandeel betreft, kan een daling wordengekonstateerd in de opgaande sti~ging en een sti~ging wenneer decapaciteitsgrenzen worden genaderd en de spanningen op de arbeidsmarktdus groot zijn. In zoverre sluit het verloop na 1960 ean bij hetgebruikelijke patroon". (CEP, 1962, p. (2)(6) Deze procedure is ontleend aan Sachs (1979) en Weisskopf (1979). Zieook Steinherr (1983) die cijfers geeft voor de ontwikkeling van dezeen andere komponenten van het loonaendeel voor 8 OECD-landen vanaf1960.
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Par. De ontwikkelinR van de lonen

Een van de centrale punten van de profit-squeeze theorie is dat de
ontwikkeling van de lonen bepaeld wordt door de situatíe op de arbeidsmarkt
en dat loonkostenstijgingen niet alti~d kunnen worden gekompenseerd door
prijsstijgingen. In een een-sektor model betekent dit dat de reële lonen
uiteindelijk door de situatie op de arbeidsmarkt bepaald worden. Wanneer
een onderscheid gemaakt wordt tussen de prijs van konsumptiegoederen en de
prijs van de geproduceerde goederen veranderen de zaken. Het is dan op
voorhand niet duidelijk waarom de arbeidsmarktsituatie de reële lonen in
termen van de geproduceerde goederen zal bepalen (1). Op de arbeidsmarkt
spelen de prijzen van industriegoederen ímmera geen rol, die van
konsumptiegoederen wel. Dit betekent ook dat de nominale lonen niet
uitsluitend meer bepeald worden door de arbeidsmarktsituatie, masr ook door
de prijzen van konsumptiegoederen. Wanneer de prijzen van industriegcederen
afwi~ken van die van de konsumptiegoederen, dan kan dit de ontwikkeling van
de loonquote beinvloeden. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: stel dat de
prijzen van konsumptiegoederen (p~) sneller stijgen dan de prijzen van
industriegoederen en dat arbeiders de hogere konsumptieprijzen afwentelen
in hun nomínale lonen. Hoewel de reële lonen (in termen van
konsumptiegoederen) gelijk blijven, zal toch de loonquote stijgen (zie
vergelijking 1.6, van een mogelijke invloed van de arbeidsproduktiviteit
wordt geabstraheerd). Dit voorbeeld maskt duidelijk dat de gevolgen voo.r de
loonquote van een aituetie wearin p~ ~ p~ nfhankeli~k zijn van de mate
waerín p~ het reEle loon beinvlcedt, wet op zich weer te maken kan hebben
met de situetie op de arbeidsmarkt.
Neast de prijs ven konsumptiegoederen kan ook de arbeidsproduktiviteit het
nominale loon beinvloeden, wat weer gevolgen kan hebben voor de loonquote.
In deze paragraaf zullen de faktoren die van invloed zijn op de nománale en
reële lonen nader onderzocht worden. In paragraaf 4 en 5 zullen de gevolgen
van de loonontwikkeling voor de loonquote worden eangegeven, wsarbij een
belangri~ke vraag zal zijn in hoeverre de groei van de loonquote in verband
kan worden gebracht met de arbeidsmarktsituatie en met de ontwikkeling van
het relatieve prijzeneffekt (p~-p~).
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Eerst zullen echter een eantal opmerkingen gemaekt worden over deverschillende komponenten wsaruit de totale loonsom is opgebouwd.De grceivoet van de totale loonsom per werknemer is samengesteld uit degroeivoet van de bruto lonen (wy) en de groeivoet van de sociale lasten vande werkgever (aM~).

n
3.1 w- í wb ~ w)-1 . wb t( swg~w )-1 . sw

8
Tussen haakjes staan de gewichten van de brutolonen en sociale lasten in detotale loonsom, welke vooral in de jaren 60-74 zijn veranderd.

Tabel 3.1

Bijdragen van de verschillende komponenten aan de groei van de totaleloonsom per werknemer.

Swe

wb

w

51~60
0.07

7.57

7.38

61~74
0.60

11.26

12.01

75I82
0.00

7.97

8.05

Het aandeel van de sociale lasten (Sv) in de totale loonsom per werknemerwas in 1951: 0.129, 1960: 0.136, 1974: 0.219 en in 1982: 0.224.

De grceivoet van de brutolonen is op haar beurt weer onder te verdelen inde groeivoet van de regelingslonen en de 'wage drift'.
Regelingslonen en brutolonen leten tot 1961 een duideli~k ander verioopzien. In somige jaren ('S5. '56. '61) is er zelfs sprake van een
tegengestelde beweging (2). Daerna kennen beíde grootheden een paralelleontwikkeling. De afstand tussen het regelingsloon en de brutolonen is grootín de jaren '67-'75, waerbij ook de sltuatie op de arbeidsmarkt een rolspeelde (3).



13

~O j

f

á J

!

gratiek 3.1

.. ....-... , - Rroeivoet brutolonen

~~~ ~ groeivoet regelinga-
lonen índuatrle

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 B4
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In het navolgende zal de asndacht met name gericht zíjn op de totaleloonsom per werknemer. Er zal kort aandacht worden geschonken asn de brutoloonontwikkeling en tenslotte zuilen een aental opmerkingen gemaakt wordenover het regelingsloon (4).
De onderstaande vergelijking geeft de invloed ven de prijzen van
konsumptiegoederen, de situatie op de arbeidsmarkt en de
arbeidsproduktiviteit weer op de groeivcet van de totale loonsom perwerknemer.
vgl. sp.

3.2 52-84 w - 4.50 . 1.03 P~ - 2.18 LnU . 0.51 y~12 Rz- 0.~9 DW- 1.48
(4.24) (9.14) (-6.04) (3.12)
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Uit deze vergelijking blijkt dat er sprake is geweest van een volledigeafwenteling van de konsumptieprijzen in de lonen. Als indicator voor desituatie op de arbeidsmarkt is de logaritme van het totale
werkloosheidspercentage genomen (in vergelijking 3.4 is een anderespecifikatie gebruikt). Een niet-liniaire invloed van deze variabele bleek,overeenkomstig de bevíndingen van Cce de beste resultaten op te leveren(Coe, 1985, pp. 91~93). De gemiddelde arbeidsproduktiviteitstijging over
het huidige en het vorige jaar y~12 bleek ook van invloed te zijn op denominale loonontwikkeling (de koëfficient is gelijk aan 0,51)(5). Dekonstante term in deze vergelijking moet in verband worden gebracht met dewerkloosheidsvariabele (6).
Een schattíng van de regle loonontwikkeling wordt verkregen door het
vastprikken van de kogfficiënt van p~ op één.

3.3 52-84 w-p~ - 4.61 - 2.16 LnU . 0. i z R
(4.73) (-6.i8) (3.21)y,1 2' 0.61 Dw- 1.46

De kogfficiënten voor en U en y~12 blijven praktisch gelijk. Uit devermindering van de korrelatiekoëfficíënt blijkt wel dat de stijging van p~niet in alle perioden evenredig in de nominale lonen werd afgewenteld, maerdat dit laatste wel gemiddeld over de gehele schattingsperiode is gebeurd.In het onderstaande overzicht ia het resultaat weergegeven van een asntalandere regressievergelijkingen.

3.4 52-84 w ~ 2.23 . 1.02 p~ - 1.38 LnUZ . 0.52 yI12 R2- 0.76 Dw- 1.37(2.17) (8.43) (-5.26) (2.99)

3.5 52-84 w - 4.80 ~ 0.97 P~ - 2.18 1..nU ~ 0.53 Y~12 - 4.25 dum 'S9(4.93) (9.17) (-6.62) (3.58) (-2.63)
Rzs o.83 Dw- 1.56

3.6 I52-82 Iwb - 4.36 . 0.98 P~ - 2.10 LnU . 0.49 y~lz R2- 0.76 Dw- 1.581 (3.98) (7.98) (-4.62) (2.88)
In vergelijking 3.4 is als specifikatie voor de arbeidsmarktvariabele hetaental werklozen in de nijverheid als percentage van de totale
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werkgelegenheid in de industrie gebruikt. Uit vergelijking 3.5 blijkt dat
ecn dummy-variabele voor 1959. toen de loononderhandelingen in afwachting
van een nieuwe loonpolitiek werden opgeschort, signifikant ia (~).
Vergelijking 3.6 geeft een schatting voor het bruto-loon. Wanneer deze
schatting vergeleken wordt met die van de totale loonsom (vergelijking 3.2)
valt op dat de Durban-Watson ko~fficignt ieta verbetert. Dit wijst er op
dat de positieve serie-korrelatie van de residuen verminderd. lnspektie van
de reslduen van vergelijking 3.2 leat zien dat deze positief zijn in de
jeren waarin de sociale lasten van de werkgevers stijgen. Vergelijking 3.2
onderschat dan de werkelijke stijging van de totale loonsom per werknemer.
Een signifikante invloed van een afwentelingsvariabele van belastingen en
premies kan voor deze vergelijkingen niet gevonden worden ( 8). Opvallend is
wel dat de stijging van de sociale lasten van werkgevers en het eandeel
daervan in de totale loonsom juist in de jaren zestig plaatsvond ( zie tabel
3.1).
De belangrijkste punten die voor het verdere onderzoek naar de ontwikkeling
van het loonaendeel relevant zijn kunnen nu als volgt worden samengevat.

1. De prijzen van konsumptiegoederen worden gemíddeld genomen evenredig
afgewenteld in de nominale lonen. Een kontrair verloop van de reLle en
nominale lonen kan niet gekonstateerd worden.

2. Op de ontwikkeling van de lonen is ook de ontwikkeling van de
arbeidsproduktiviteit van invloed.

3. De situatie op de arbeidsmarkt heeft een signifikante invloed op de
reële en nominale lonen. De grootte dearvan is uitgaende van
vergelijking 3.2 te vinden in tabel 3.2.

Naar aenleidíng van het laatste punt, de invloed van de arbeidsmarkt-
situetie op de loonontwikkelíng, kan de vreag gesteld worden wat hierbij de
rol en invloed van de vakbeweging is geweest. Zijn de lonen puur door
marktfaktoren bepealdl Deze vraag is mceílijk te beantwoorden omdat
onduidelijk ís hce de invloed van de vakbonden op de lonen precies
getraceerd moeten worden (9). Een mogelijkheid daartoe is om de
organisatiegrsad mee te schatten in de loonvergelijking. Deze grootheid
vertoont echter weiníg variatie en is voor de loonontwikkeling niet
signifikant. Wordt vakbondsinvloed gedefinieerd als het vermogen van de
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Bijdragen van de prijs van konsumptiegoederen, de werkloosheid en de
arbeidsproduktiviteit aen de groei van de nominale lonen.

52~60 61~74 61~70 ~5~84
P~ 2.28 5.55 4.24 5.91
LnU 2.69 3.30 3.87 -0.2~
y112 2-39 2.82 2.65 2.0
totaal ~.36 11.6~ 10.76 7.~
w 7.38 12.01 10.92 7.21
onverklaard 0.02 0.34 0.16 -0.49

Tabel 3.2

Toelichti~: Berekend op basis van vergelijking 3.2. De bijdrage van de
werkloosheíd is berekend door de konstante term op te stellen bij de
koëfficiënt van de werkloosheidsvariabele vermenigvuldigd met de gemiddelde
werkloosheid over de desbetreffende periode.

bonden en de loonontwikkeling onafhankelijk ven de marktkrachten te maken,
dan lijkt de vakbondsinvloed op lange termijn gering. Niet elleen is in
bovenstaande vergelijkingen de werkloosheidsvariabele over een lange
periode signifikant, ook het parallele verloop van regelingslonen en
brutolonen na 1960 (zie grafiek 3.1) maakt het sannemelijk dat de
marktsituatie van invloed is op de CAO-lonen.
Zinvoller lijkt het de vakbondsinvlced op de lonen te bepalen door te
kijken hoe de loonvorming, welke in beginsel door marktkrachten bepaeld is,
middels het vakbondsoptreden getransformeerd wordt. Dit kan door bv.
'marktvreemde' elementen in het loonvormingsproces te introduceren (Ipsen,
1983. PP. 76-84), of er voor te zorgen dat de marktkrachten in een ander
tempo en in endere mate hun invloed op de loonvorming doen gelden (van
Hulst, 1984, p. 324 e.v.). Een voorbeeld van het eerste is het principe van
de prijskompensatie, waardoor de nominele loonontwikkeling in grote mate
beinvloed wordt door het prijsnivo. Het is netuurlijk mogelijk dat ook
zonder vakbonden in een opgaande konjunktuur de prijzen in de lonen
afgewenteld worden (10) maar in een neergsande konjunktuur is dit minder
evident. Het voorbeeld van de grote staking om het behoud van de
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prijskompensatie in 1977 kan dit illustreren.
Een voorbeeld van het tweede is de gesignaleerde niet-liniariteit van de
Phillips-kurve, of de in tabel 1.1 opgemerkte verminderde standaartdeviatie
van de lonen (il). Dit leatste is in onderstasnde tabel nader uitgewerkt
door de standaertdeviatie van het reële loon te relateren aan de standear.d
deviatie van de industriële produktie.

Tabel 3.3

Cyclische gevoeligheid reële lonen.

51

s.d.v. w-p~
s.d.v. y

56
0.81

57

60
0.46

6i

64
0.76

65

70
0.31

71

74
0.74

75

79
o.lo

80

84
0.58

ToelichtinR: s.d.v. - standaarddevietie t.o.v. cyclisch gemiddelde.

Voor de gehele schattingsperiode bleken de lonen overigens positief
gekorreleerd te zijn met de industriële produktie.

3.7 53-82 w-p~ - 1.71 . 0.3o y ~ 0.35 y-,
(2.62) (3.43) (3.85)

Rz~ 0.51 DW- 1.08

Het bovenstaande is netuurlijk geen hard bewijs voor de vakbondsinvloed op
de loonontwikkeling, de genoemde punten zouden daarvoor nader uitgewerkt
moeten worden.

Noten par. 3

(1) Volgens Armstrong~Glyn~Harrison moet in een tijd van arbeidskrapte het
'produkt-loon' wel stijgen, omdat een hoger produkt-loon een versnelde
afstoot van jeargangen te weeg brengt zodat de arbeidsproduktíviteit
kan stijgen als antwoord op de arbeidskrapte (Armstrong e.e., 1984,
pp. 245. 251). Deze redenering is vanwege hear funktionalistisch
karakter echter weinig overtui~rend.

(2) De wage drift bood tcen kennelíjk een ontsnappingsmogelijkheid ean de
geleidde ]oonpolitiek, zie ook Driehuis, 1975, p. 662.
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(3) Dit gold althans voor de bedrijfstak metael, voor de bedrijfstakkenvoeding- en genotsmiddelenindustrie spreekt Molenaar van een autonomeverhoging van de wage-drift (Molenear, 1982, pp, 170-171).(4) Voor een statistische analyse van het regelingsloon en de wage driftin de industrie van 1953 tot 1972 zie Driehuis, 1975. pp. 659-663.(5) Dit wordt vsak geinterpreteerd als een vertraagde invloed van een halfjaar van de arbeidsproduktiviteit op de Tonen. In feite wordt doordeze methode een soort voortschrijdend gemiddelde verkregen en kan ookgezegd worden dat de nominale lonen zich richten op een bepaaldetrendmatige waerde van de arbeidsproduktiviteit (zie verder par. 4).(6) Dit blijkt als de konstante term wordt weggelaten en uit de partiplekorrelatie met de werkloosheidsvariabele. Wordt deze lsatsteweggelaten dan vind een systematische onderachatting van deloonbewegíng in de jaren zestig en een overschattíng in de jarenzeventig pleats. Weglaten van de produktiviteitsterm verhoogt dekonstante term van de vergelijking, de ko~fficiLnt voor p~ en Ln Uondergaan dan marginale veranderingen.(7) Zie Driehuis, 1975. pp. 660-661.
(8) Daarom wordt in tegenstelling tot Rutten geen invlced van deafwenteling op de loonquote ontwikkeling gevonden. Deze variabele isin de vergelijking van Rutten overigens ook niet statistischsignifikant, hoewel hij konkludeert dat voor een belangrijk deel deloonquote gestegen is door de afwenteling van belastingen en premies(Rutten, 1985, pp. 293I294. 306).(9) Zie voor deze vreag en de verschillende antwoorden van Hulst, 1984,pp- 318-324.
(10) Zie vb. van Hu1st. 1984, p. 325.(11) Schor heeft voor een eantal landen, waaronder Nederland, de cyclischegevoeligheid van de lonen in de industrie onderzocht (Schor, 1985).Hoewel zij andere methodes hanteerde komt het patroon wat zi~ vondprecies overeen met het hier gevonden patroon. Schor spreekt op basisvan deze cijfers van een afnemende cyclische gevoeligheid. Dit valtechter niet eenduidig uit deze cijfers op te maken. Opvallend is welde lage waerde in '75-'79, de periode waarin de loonquote verder steeg(zie par. 4 en 5).
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Par. 4 Produktiviteit, lonen en loonguote

In de oorspronkelijke Glyn-Sutcliffe these worden fluktuaties in de
produktiviteitstijging verantwoordelijk gesteld voor de fluktuaties op
korte termijn in de loonquote (Olyn, Sutcliffe, 1972, pp, 62, 75). In het
onderstasnde zal dit ook voor de Nederlandse industrie worden onderzocht.
Ten eerste zal de cyclische beweging van de arbeidsproduktivitait, en
mogelijke verklaringen daarvoor, behandeld worden. Ten tweede zal nagegasn
worden hoe dit de loonquote beinvloed heeft, waarna de gezamelijke invloed
van lonen en produktiviteit op de loonquote bekeken kan worden. Tenslotte
zal de trendbeweging van de arbeidsproduktiviteit naer voren komen.
Dat de produktiviteitsontwikkeling korreleert met de groei van de
industriële produktie valt op te maken uit de onderstaande vergelijking.

4.1 52-84 Y~1 - 3.64 ~ 0.60y - 0.32 1-~ R2 - 0.79 DW - 0.93
(8.79) (l0.08) (5.37)

Deze regressie kan echter nog niet worden opgevat als een bewijs voor de
cyclische ontwikkeling van de arbeidsprodu:ctiviteit. Zowel het 'Verdoorne-
effekt' (de lange termijn relatie tussen de groei van de
arbeidsproduktiviteit) als het 'Okun-effekt' (de korte termijn relatie
tussen beide grootheden) wordt hler gemeten (1). Opvallend is de lage
waarde van de DW-koëfficiënt. Deze vergelijking geeft dan ook een
systematische onderschatting van de groei van de arbeidsproduktiviteit in
de zestiger ~aren. De trendmatige stijging van de arbeidsproduktiviteit,
welke toen optrad, kan kennelijk niet verklsard worden uit de grcei van de
produktie (hierop wijst ook de grote wsarde van de konstante term) (2).
Wanneer, door afwijkingen van een vier jaar voortschrijdende gemiddelden te
nemen, wordt gekorrigeerd voor de trendmatige ontwikkeling, dan verkrijgt
men het volgende beeld.

4.2 54-82 y~l - (yll)~ - -0.02 . 0.70 (Y-y~) - 0.26 ( Y-y~)-,
(-0.18) (14.56) (-5.38)

R2 - 0.92 Dw - 2.33
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In eerste instantie heeft een groei van de produktie, die boven detrendmatige grcei uitgaat, tot gevolg dat de arbeidsproduktiviteit meergrceit dan haar trendmatige waarde, in tweede instantie wordt dit effektgedeeltelijk gekompenseerd. Dit doet een vertraagde eanpassing van dewerkgelegenheid aan de industri~le produktie vermoeden (3).

4.3
1--1.99 t o.38y . 0.55 1-1 RZ - 0.77 Dw - 2.08(-5.92) (6.92) (6.42)

52-84
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Ook in deze vergelijking ia de grote wearde van de konatante term
opvallend. Er lijkt dus sprake te zijn van een zekere mate van 'labour-
hoarding'; de werkgelegenheid wordt maar gedeeltelijk aengepast ean de
groei van de industriële produktie, waardoor de arbeidsproduktiviteit
stijgt (daalt) els de industrigle produktie stijgt (dsalt) (4). Later vind
er wel een aanpassing plaats.
Matthews schuift de hypothese near voren dat de aanpassing van de
werkgelegenheid aan de produktie in de loop van de tijd verminderd is,
waardoor de relatie tussen de cyclische ontwikkeling van de produktie en
die van de produktiviteit sterker is geworden (Matthews, 1982, p. 5), ln
onderstaand overzicht zijn een aantal regressievergelijkingen opgenomen die
het vermoeden van Matthews li,iken te bevestigen.

S.P.

54-64

65-82

regressand.

Yll - (Y~1)~

xo

-0.04
(-0.18)

Y-Yb

0.57
(6.95)

(Y-Y~)-1 IRz I DW

-0.19
(-2.33)

Y~1 - (Yll)~ -o.ol
(0.09)

0.77
(13.59)

Y

52-64

65-84

0.84 1.80

-0.26
(-4.69)

0.95 1.94

1-1

0.44
(3.q4)

0.82 1.48

0.51 ~0.56 ~2.18
(3.79)

Uit de vergelijkingen blijkt dat de genoemde verandering vooral betrekking
heeft op het 'eerste-~asrseffekt'.
De hypothese dat de cyclísche ontwikkeling van de produktiviteit
veroorzaakt wordt door het bestean van een bepaalde 'overhead' in het
werknemersbestand kan niet getoetst worden. In studies die van deze these
uitgaan (5) wordt als indikator voor deze overhead het eantal
gesalarieerden in verhouding tot het aantal loonarbeiders gebruikt.

1

1

-2.64
(-4.05)

(-4.42)
-1.76

0.57
(7.33)

0.22
(3.55)
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Dergelijke cijfers zi~n voor de Nederlandse industrie niet beschikbaer.Bc~.e~~~ier. is het de vraag of het onderscheid dat in buitenlandse
statistieken tussen gesalarieerden en loonarbeiders wordt gemaakt wel alseen betrouwbare indikator voor het overhead karakter van een gedeelte vanhet werknemersbestand mag worden gebruikt (6).

Wat is nu de invlced van deze cyclische beweging van de
arbeidsproduktiviteit op de loonquote geweest7 Deze vraag zal in eersteinstantie behandeld worden door te kijken in hoeverre het verschil tussenhet reële loon en de arbeidsproduktiviteitsgrcei veroorzaekt wordt door decyclische ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. Daarnaast zal ingegaanworden op de profit-squeeze hypothese dat dit verschil ook afhankelijk is
van de situetie op de arbeidsmarkt.
Een eerste tcetsing van bovensteande hypotheses leidt tot het volgende
resulteat.

vgl.

4.4

4.5

4.6

s.p.

53-82

52-84

(w-P~)-(Y~1I a

(w-P~)-(Y~1) z

xo

-0.05
(-0.12)
2.18
(2.60)

Y~1 - (Y~1)~

-0.84
(-5.14)

Í
LnU R?

0.47

-2.19
(-3.66)53-82 (w-P~)-(Yll) ~ 2.09 -0.85 -2.16 0.73

(4.18) (-7.37) (-5-39)

DW

0.94

2.24

1.63

De lage D-W kopffici~nt in vergelijking 4.4 duidt op een systematisch
patroon van de residuen van de vergelijking. Net blijkt dat het verschil
tussen het reële loon, en de arbeidsproduktiviteit in de zestiger jaren
groter is dan de berekende wearde volgens vergelijking 4.4 en na 1974
kleiner. De lage RZ in vergelijking 4.5 wijst erop dat het verschil tussen
het reLle loon en de arbeidsproduktiviteit maer voor een deel verklaard
wordt d~cr R1'2en de situatie op de arbeidsmarkt. Vergelijking 4.6 toont
het gezamenlijke effekt van beide invloeden van een systematisch patroon
van de residuen is in deze vergelijking geen sprake (7). De cyclísche

0.28



23

ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit verklsart in deze vergelijking
58X van de variantie, de situatie op de arbeidsmarkt 42x. In onderstaande
grafiek wordt duidelijk in hoeverre het verschil tussen het re~le loon en
de arbeidsproduktiviteit verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de
loonquote. Hierop wordt later in deze paragraaf teruggekomen.

a

~y f

~21

IO

8
6
4 1

2 t

-al
i

~~r:,fiek ~.7

- - - - -- p.rnrivo~~t vrrschll rtele lonen
en irDrid.produkt.iviteit

~~~~ - procivo~t loon~uotc

De profit-squeeze hypothese kan ook op een meer rechtatreekse wi~ze
getoetst worden. Dít door te kijken in hceverre het verschil tussen het
reële loon en de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit,
wat Weisskopf de 'offensive strength' van de arbeidersklasse ncemt (1979:
p. 357), afhankelijk i s van de situatie op de arbeidsmarkt. Ondersteande
vergelijkingen geven hiervan een impressie.
Wordt vergeli~king 4.7 naast 4.5 gelegd, dan kan men zien dat in feite
alleen de R2, zoals te verwachten viel, verbeterd. Deze vergelijking houdt
echter geen rekening met het resultaat uit paragreaf 3, dat in reële lonen
ook een gedeelte van de arbeidsproduktivíteit (y~12) wordt doorberekend.
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vgl.

4.7

4.8

s.p.

53-82

53-82

(w-p~ ) - (YIl ) ~,

( w-P~ ) - (YI1) r,

xo

2.10
(4.16)
2.01
(4.35)

YI72- (YI1)t,

0.49
(2.54)

LnU

-2.17
(-5.35)
-2.09
(-5.62)

Rz

0.49

0.57

DW

1.76

1.60

Wanneer y112 ) yll4 kan verwacht worden dat hierdoor het verschil (w-p~) -
YI14 toeneemt ( zie vergelijking 4.8).
In de paragraaf over de loonontwikkeling is erop gewezen dat er weliswaergemiddeld sprake is van een volledige afwenteling ven de prijzen in delonen maar dat dit niet in alle jaren afzonderlijk het geval hoeft zijngeweest. Ook i s tcen voor het jear 1959 een dummy-variabele geintroduceerd.Vergelijking 4.9 en 4.10 schatten het verschil tussen het nominale loon ende arbeidsproduktiviteit. waarbij nu sls extra-verklarende variabelen deprijs van konsumptiegcederen en de dummy voor 1959 worden gebruikt. Deverklaringskracht van deze vergelijkingen is gced.
4.9 w-yll a 2.02 . 1.06 p~ - 2.27 1nU - 0.78 (yll-(yll)`)- 4.12 dum 'S9(3.16) (8.93) (-5.74) (-7.29) (2.53)

RZ - 0.87
DW ~ 1.70
Sp s 53-824.10 w-(yli)4 - 1.98 . 1.05 p~ - 2.18 1nU-0.53 (YI1,~-(yIl)~,-3.77 dum 'S9(3.35) (9.53) (-5.93) (3.00) (-2.56)
RZ - 0.82
Dw s 1.76
Sp s 53-82

Toelichting- ~Iergelijking 4.9 moet vergeleken worden met ver-
gelijking 4.6, vergelijking 4.10 mét vergelijking 4.8 .

Uit grafiek 4.2 bleek al dat het verschil tussen het regle loon en dearbeidaproduktiviteit de groeivoet ven de loonquote tot '74 redelijk
verklaard. Uit een regressie van het reële loon, de arbeidsproduktiviteit
en de relatieve prijzen op de groeivoet van de loonquote bli~kt dat hetverschil tussen het reële loon en de arbeidaproduktiviteit 65x ven de
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variatie van het loonaendeel verklsard (8). Het relatieve prijzen-~.ffekt
wordt vooral belangrijk r.a '74 (zie grafiek 4.2, tabel 1.1) kennelijk is de
invloed van de daling van de groei van de arbeidsproduktiviteit in de
periode '75-'84 t.o.v. '60-'74 (zie tabel 1.1) op de ontwikkeling van de
loonquote gering geweest (9). Immera, de groei van de reële lonen (in
termen van konsumptiegoederen) dealde meer, weardoor het verschil tussen
reële lonen en arbeidsproduktiviteit negatief werd. Voor de daling van de
grcei van de reële lonen was de situatie op de arbeidsmarkt
verantwoordelijk, maar ook de grcei van de arbeidsproduktiviteit zelf (zie
vergelijking 3 en tabel 3). De loonquote zou na '75 natuurlijk zijn gedaald
als de groei van de arbeidsproduktiviteit niet zou zijn verminderd. Maar is
een dergelijke cet. par. redenering wel zinvoll Het is twijfelachtig of een
groei van de produktiviteit na '75 die het zelfde zou zijn aan die van vddr
'75 wel mogelijk is bij een struktureel lagere groeivcet van de produktie
na '75. Een hogere groeivoet van de produktie zou echter weer van invloed
zijn op de arbeidsmarktsituatie en deze weer, samen met de hogere
arbeidsproduktiviteit, op het reële loon. Het uiteindelijke resultaat
hiervan zou kunnen zijn dat het verschil tussen reël loon en
produktiviteit, na '75, minder zou dalen dan dat het nu feitelijk is
gebeurd.

Noten par. 4

(1) Zie Matthews 1982, p. 4, voor nadere bespreking van beide effekten.(2) Zie ook Couwenberg, van den Noord, 1985. p. 63. Deze auteurs voeren destijging van de arbeidsproduktiviteit in deze periode terug op deversnelde mechanisatie, welke een antwoord was op de atijging van deloonkosten pep. Zie ook Derks, 1978, p. 502. Het niet meer opgasn vanVerdoorn's Law na 1965 is ook een internationeal fenomeen, zie Cripps,Tarling, 1973, p. 27 e.v..
(3) Een dergelijke vergelijking wordt ook gebruikt in Boyer~Petit 1981.(4) Redenen voor deze lebour-hoarding kunnen volgens Okun venkontractuele, technologische en van morele aard zijn en kunnen ook temaken hebben met het vasthouden van een speciasl, op de behcefte vanhet bedrijf getrainde, deel van het werknemersbestand (Okun, 1970, p.143).
(5) Een van de eerste studies, waarin dit empirisch getoetst werd is dievan Kalecki uit 1938 (herdrukt in Kalecki 1971, specisal p. 74-77, zieook Weisskopf, 1979, P. 354.

(6) Zie Hacche, 1979. P. 284. Deze inadequeatheid van de statistischecijfers op dit gebied pleit voor een direktere toetsing per bedrijf,met betrekking tot interviews en ti~dopnames, van de overheidhypothese: zie Fay-Medoff 1985.
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(7) Een D-W koëfficipnt van 1.62 betekent dat de nulhypothese dat ersprake is van positieve serie korrelatie op SX nivo verworpen kanworden.
(8) Zie ook vergelijking 6.1, 6.2. De moeilijkheid is dat voor de geheleperiode niet kan worden eangegeven wat het effekt van de cyclischebeweging van de produktiviteit op de loonquote is geweest omdat oplange termijn deze cycliache bewegingen elkaer kompenseren.(9) Deze vermindering van de produktiviteitsgroei kan het gevolg zijn, vande verminderde akkumulatie van de profit-squeeze zelf (Bruno, SacSs;1985. p. 188, Glyn, i982). Dsarnaast kunnen ook de verminderde groeivan de produktie en de verminderde substitutie van arbeid doorkapitasl een rol gespeeld hebben (Couwenberg~van den Noord, 1985, pp.65-67).

Statistisch gezien is het moeilijk de invloed van deze faktoren na tegaan omdat het probleem van de multicolliniariteit om de hoek komtkijken; immers de genoemde faktoren bewegen zich in dezelfde richtíngna ~5. Driehuis en Van Noord komen op basis van een modelmatigeschatting tot de konklusie dat 55X van de daling is veroorzaakt doorde verminderde kapitaalakkumulaties en 33x door de struktureel lageregroeivoet van de produktie ( 1982, p, qOg), Kuipers e.a. komen op basisvan een iets ander model specifikatie tot andere cijfers resp. 40X en60x. Dit maakt duideli~k dat ook de modelmatige schatting van deoorzaken van de produktiviteitsdaling moeilijk is (Kuipers~VanZon~Jacobs, 1984).



Par. Kosten en priizen

Een stijging van de lonen in termen van konsumptiegoederen die uitgeatboven de stijging van de loonquote hoeft niet te leiden tot een atijgingvan de loonquote. Een voorwaerde hiervoor ia dat de pri~a vaníndustriegoederen voldoendo kan atíjgen, zodat de koaten in de prijzenkunnen worden afgewenteld en de winstmarge konatant blijft. Volgena Qlyn enSutcliffe is de mogelijheid om de prijzen op een dergelijke manier teverhogen beperkt door de buitenlandse konkurrentie ( zie paragraef 1, enSylos-Labini, 1981). Deze stelling zal in deze paragraaf nader worden
onderzocht. Tevens zal het relatieve prijzen-effekt (p~-p~) nader wordenonderzocht. Betoogd zal worden dat de mate wearin de prijzen verhoogdworden en de ontwikkeling van het relatieve prijzen-effekt nauw met elkaarsamenhangen. Dit leatste kan als volgt geillustreerd worder.: Stel zoals inhet bovenstasnde, dat de lonen in termen van konsumptiegcederen meerstíjgen dan de arbeidsproduktiviteit, zodat de lonen geheel in deprijzen kunnen worden afgewenteld, en dat de winsten even snel stijgen alsde lonen. In dit geval zal de loonquote konstant blijven. Het relatieveprijzen-effekt ( p~-pe) zal (w-P~) - y~l precies kompenseren. In hetonderstaande wordt dit san de hand van definitievergelijkingen naderuitgewerkt.

De groeivoet van de prijs van de toegevcegde wearde is gelijk ean:

5.1 pv - TGW - y - l~sv ( BP - y ) - ( 1-sv)~sv ( NLI - y )

Wasrbij TCW, BP en NLI voor resp. de groeivoet van de toegevoegde waarde,
de brutoproduktie en de non-labour inputs (ingevoerde grond en hulpstoffen
en onderlinge leveringen) stean. De volume stijgingen van de toegevoegde
waarde en de non-labour inputs worden verondersteld gelijk te zijn aan die
van de bruto produktie (y). Het aandeel van de toegevoegde waarde in de
bruto-produktie i s gelijk aan s~.
Onder de gemaskte vooronderstellingen wat betreft de kosten- en
winstdoorberekeningen is de prijs van de bruto produktie gelijk ean:

5.2 pb - BP - Y - ( 1- sv)(NLI - Y) 4 sv (LO - Y )



28

De groeivoet van de nominale loonkosten pep. ís per definítie gelijk asn:
5.3 LO - Y- ( wr t Pc) - YI1

Uit 5.1, 5.2 en 5.3 volgt:

5.4 Pv -( wr t pc )- YI1

Het relatieve prijzen-effekt is dan gelijk aan:
5.5 - YI1Pv-pc - wr

Bijgevolg is de groeivoet van de loonquote gelijk aan nul.De samenhang tussen prijzen, kosten en relatieve prijzen ken ookrechtstreeks worden eangetoond. De prijs van de toegevoegde wsarde isimmers gelijk aan de loonkosten pep. en de winst per eenheid. De winst pereenheid is gelijk ean het verschil tussen de prija en de kosten.
5.6 pv - TGW -Y - al ( wr a pc - YI1 ) . a2 ( winst p.e. )

Hieruit kan het relatieve prijzen-effekt worden afgeleid, empirisch levertdat het volgende resultaet op.

Vgl.
5.7

Sp.
51-83 P„ - 0.23 . 0.59 (wr ' P~ - YI1) f p

(0.85) (14.21) 119.82)
RZ L o.94 Dw - 1.94

(winst p.e,~

5.8 51-83 p~- o.59P~ - 0.24 . 0.53 (w,.-yl1) ~ 0.29 (winst p.e.;
(~~50) (9.96) (18.27)RZ - 0.92 Dw - 1.83

De ontwikkeling van de eerste term van vergelijking 5.8 (w~-yll) is in devorige paragraaf beschreven.
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Resteert de vraag welke faktoren de groeivoet ven de winst beinvloed
h~~bben. Dr,ze vraeg zal nu niot vanuit de kosten kant benederd worden, maar
vanuit de pri~skant. Immers de winsten kunnen beschouwd worden ala het
residu tussen prijzen en kosten, atijgen de pri,jzen evenredig met de kosten

dan zal de groeivoet van de winsten gelijk zijn ean de groeivoet van dekosten. Uit de stijging van de loonquote blijkt al dat de prijzen nietaltijd evenredig met de kosten gestegen zijn, de winstmarge is niet gelijkgebleven. Vergelijking 5.9 laat zien dat een grcei van de kosten, gemiddeld
genomen niet leidde tot een evenredige verhoging van de prijzen. Volgensdeze vergelijking leidde een groei van de kosten tot een groei van dePrijzen die 89X van de groei van de kosten bedroeg. In de vergelijkingen
5.1o~5.1z wordt onderzocht welke factoren, naast de kost,~n, var invlced
zijn op de prijzen.

vgl.

5.9

5.10

5.11

5.12

Sp.

51-83

51-83

51-79

51-83

~

Pb z xo , Kb , PDi . Y-Yt q~ ~

O.zB 0.89 - - 0.97 2.64
(1.33) (31.26)

0.30 0.82 0.08 - 0.97 2.57
(1.43) (29.94) (2.77)

0.24 0.78 0.16 - 0.98 2.82
(1.24) (30.77) (5.23)

0.23 0.90 - 0.22 0.98 2.33
(1.42) (41.02) (4.77)

Tcelichiing: De efhankelijke variebele is de prí~s van de bruto produktie,
berekend els Bp-y. De kosten ( Kb) :ijn berekend uit de ínput-output
tebellen en bestann uit de Lotele loonso~, totale non-lnbour inputs en de
indírekte belastingen. PD1 fa de pri~s van de buitenlandse konkurrenten
(dubbel herwogen).

Vergelijking 5,10 geeft een indruk van de invloed van de buitenlandse prijs
(1). Deze buitenlandse prijs is de prijs van de exporten van onze konkurrenten
waarbij rekening i s gehouden met de samenstelling en bestemming van
het exportpakket.
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Voor de gehele schattingsperiode lijkt de invloed van de buitenlandseprijzen gering te zijn geweest. Wanneer de schattingsperiode verkort wordtneemt het beleng van de buitenlandse prijzen tce (vergelijking 5,11) (2).Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 'normaal' geldt dat:

Pe~ltenlene ~ Pe ~ kosten

Maar dat voor 1980 en 1981 de prijzen onder de buítenlandse prijzen lagenen er sterk van afweken (CEP, 1981, pp, 180-182).
Nsast de buitenlandse prijs kan ook de lage bezettingsgraad een volledigedoorberekening van de kosten in de prijzen verhinderd hebben. Data voor debezettingsgraed in de industrie ontbreken helsas. Als 'proxy' voor deinvloed ven de vraag ia dearom de afwijking van de produktie van hasrtrendmatige wearde genomen. Deze variabele blijkt signifikent te zijn enhet juiste teken te hebben. Worden variabele kosten, buitenlandse prijzenen de vraeg-variabele samen ala onafhankelijke variabele geschat dan blijktslleen de vrsag-variabele signifikent te zijn (3). A1 met al blijkt hetempirisch materieal ter ondersteuning van de atelling det de buitenlandseprijzen van invloed zíjn op de prijzen niet erg aterk. De prijzen blijken
grotendeels door de kosten bepeald te zijn, en een invlced van de vraag opde prijzen kan niet uitgesloten worden. Een eerste reden hiervan zou kunnen
zijn dat de invlced ven de buitenlandse prijzen niet in alle perioden
dezelfde is (zie bv. de situatíe in '80-'81). Ondernemers hoeven de
ontwikkeling van de buitenlandse prijzen niet te volgen, een en ender kan
afhangen van de inschatting van de ontwikkeling ven hun markte.andeel. Een
tweede reden kan zijn dat het hier gehanteerde aggregatie nivo te hoog is.
Zo kunnen prijzen en kosten berekend worden voor dat deel van de afzet dat
naar het buitenland gaet. Op basis híervan vond Draper wel een duídelijke
invloed van de buitenlandse prijzen (Draper, 1985, p. 298). Van Zon vond opbasis van een desaggregatie tussen aektoren die meer binnenlands en meer
buitenlands gericht zijn een signifikante invloed van de buitenlandse
prijzen in de export sektor, terwijl in de binnenlandse sektor de prijzen
vooral door de kosten werden bepaald (Van Zon, 1985. P. 386). Op basis van
de indeling van Van Zon is in onderateande grafiek de ontwikkeling van het
loonsandeel in 'export' en de buitenlandse sektor gegeven.
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p,rafiek 5.1

loonaandeel in de export en dbinnenlandse sektor

56 58 60 62 6a 66 69 70 72 ~4 -ic ie 80 82 84
In beide sektocen is vanaf 1960 een duidelijke stijging van het loonaandeel
asnwijsbear. Na 1974 stijgt het loonaandeel in de export sektor meer dan inde binnenlandse sektor.
Uit het bovensteande kan de konklusie getrokken worden dat de buitenlandse
prijzen en~of de vreagsituatie in bepaalde j eren een volledige afwentelingvan de kosten in de pri~zen verhinderd hebben, wasrdoor de winstmarges
daalden. Dít is bv. gebeurd in de jaren 'S8 t~m '63 (m.u.v. '59 en '60). Indeze j aren stegen de nominele lonen meer dan de produktiviteit, masr zowelhet lage nivo van de bezettingsgraad als het lage nivo van de buitenlandse
prijzen verhinderde een volledige doorberekening van de kosten in de
prijzen. De loonquote steeg fora en het relatieve prijzen-effekt was
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negatief. Voor de sti~ging van de nominale lonen in deze periode is voorelde arbeidsmarktsituatie verantwoordelijk geweest; ook de lonen uitgedruktin komsumptiegcederen stegen flink (zie tabel 2.2). Ook na '74 stegen denominale lonen meer dan de produktiviteit. De stijging van de nominalelonen moet nu echter in verband worden gebracht met een stijging van deprijs van konsumptiegoederen; uitgedrukt in konsumptiegcederen was deloonstijging kleiner dan de produktiviteitssti~ging (zie grafiek 4.2). In
1975 steeg het buitenlendse prijspeil nauwelijks, wsardoor de
uitvoerprijzen onder druk kwamen te stean (zie ook: CEP, 1976, p. 162). Indat jear steeg het loonaandeel in de export sektor dan ook fors, er wassprake van een negatief ruilvoet-effekt. In de jaren na '75 blijft het
buitenlandse prijspeil relatief laag, behalve in '80 en '81 (maar in deze
lsatste jaren stegen de prijzen minder dan de buitenlandse prijzen, zieeerdere opmerking).
Na '74 wordi }iet verschil tussen pc en pv groter doordat ean de ene kant pcmeer stijgt en aan de andere kant pv daslt. Voor de andere perioden blijktvooral de ontwikkeling van pv bepalend te zijn geweest voor het relatievepri3zeneffekt.

Groeivoeten van pc en p~ over verschillende perioden.

pc pv
51-59 3.10 2.9560-69 3.92 4.19
70-81 7.27 4.74

Sub-perioden~
58-63 2.35 1.2
64-74 5.8 6.0
75-81 6.8 1.8

Op de ontwikkeling van pc na 19~4 zijn naast binnenlandse faktorenook buitenlandse faktoren van invloed geweest, dit geldt vooralvoor de jaren '79 ~ '81. '



tabel-5-2 Bijdrage van verschillende komponenten aan de ontwikkeling
van de prijs van konsumptiegoederen

autonoom loonkosten winstmarge invoer

'73I'84

1979

1980

1981

!~ron: Centra

(huur,gas,oogsten
etc.)

1.5 2.7 0.3 2.1
1.0 l.8 -0.7 2.6
1.5

-
2.2 -0.4 3.5

2.1 1.4 -0.6 3.6
Economisch Plan, diverse jaargangen.

In het voorgaande is er al op gewezen dat een situatie wsarbij p~ ) p~ niet
automatisch hoeft te leiden tot een stijging van de loonquote. Wanneer het
reële loon evenveel daalt als p~ stijgt zal de loonquote konstant blijven.
In paragraef 3 is er el op gewezen dat dit in Nederland niet zal gebeuren
omdat de stijging van p~ wel ín de lonen wordt afgewenteld, de arbeiders
weten de koopkracht van hun lonen te verdedigen. Weisskopf noemt het effekt
van de relatieve prijzen op de loonquote dan ook de 'defensive labour
strength, naest de 'offensive strength' (zie paragreaf 4). Deze konsepten
kunnen ook gekwantificeerd worden voor de Nederlendse situatie. Van
offensive strength was sprake wanneer:

5.13 wr ~ Y~1 trend

Stijgen de reële lonen minder dan de trendmatige stijging van de
arbeidsproduktiviteit en is het relatieve prijzen-effekt (pv-p~) negatief
dan is de defensive atrength gelijk ean :

5.14 - YI1 ) (wr trend - pv pc )

In dit geval hebben de arbeidera zich maar gedeeltelijk verdedigd. In het
geval dat de offensive strength positief is, is de defensive strength
gelijk aan het relatieve prijzen-effekt (Weisskopf 1981, pp. 1~9-180).
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Tabel 5.3

Offensive en defensive strength.

ql offensive defensive1951-1984 0.62

1951-1960 -0.42

1961-1974 1.51

1975-1984 0.53

n.v.t.

0.93

0.62

n.v.t.

0.5

0.53
Toelichting:
Berekeningswijze: zie tekst en tabel 1.1. In het gevel dat de groeivoet vanhet loonaandeel negatief is (1951-19~) is het het onderscheid
offensive~defensive strength niet van toepassing.

Noten par. 5

(1) Omdat kosten en buitenlandse prijs korreleerden is de volgendevergelijking geschat:
Pb a ao ~ el Pbl ~ a2 (Kb - Pbl)Hieruit werd de kogfficiënt a2 geschat. Dearna werd ter bepaling vande t-waarden de vergelijkingen:
Pb - aZ Kb ~ ab . s3 Pb~ en
Pb - aj Pbl ~ eo f a~, Kb geschat,

waarbi~ a gelijk was ean sl-e2 en e~ gelijk was ean a2.In de stu~ie van Driehuis e.e. wordt a3 vestgelegd op 0.12. Deredenering is dat de prijs van exporten voor 37z afhankeli~k is van debuitenlandse prijs en dat het volume van de exporten in de produktievan de verwerkende industrie 1~3 is. Dríehuis e.a., 1975, p. 690.
(2) Dit blijkt ook uit de volgende regressie vergeli~kingen:

Pb ~ 1.19 ~ 0.95 Pbl RZ s 0.78, DW - 2.24
(2.05) (9.99) SP - 51-79

Pb s 1.36 { 0.86 Pb~ Rz z 0.736, DW - 2.15
(2.36) (9.50 ) SP z 51-83.

(3) Wanneer echter de arbeidskosten over hun trendmatige nivo wordenberekend (genormaliseerd) den is de vraagvaríabele niet langersignifikant (overeenkomstig de bevindingen voor de Britse industrievan Coutts e.a., 1978). De buitenlandse pri~zen zijn in dit geval zwaksignifikent. Ook van een volledige d~orberekening van de'genormalíseerde' kosten is geen sprake.
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(4) Van Zon kumt tot de volgende resultaten:
exportsektor . Pb ~ 0.078 ~ 0.569 Kb ~ 0.33 PbiR~ - 0.91 Dw - 2.1 SP - 50-68
binnenlandse sektor: Pb ~ 0.049 ~ 0.976 Kb

RZ - 0.95 Dw . z.3 SP - 50-68.(5) Vervelt.
(6). Een verdece desaggregatie naar bedrijfstak3cen is gemaakt doorC. Zeelenberg. Voor de olieraffinage en de delfstoffenindustríe vondhij dat de prijzen volledig bepaald werden door de buitenlandseprijzen. Voor de andere industriesektoren bleken de variabele kostenhet meest belangrijk te zijn, voor een eantal bedrijfstakken daarnaestde buitenlandse prijzen, de vraag of het marktaandeel (Zeelenberg,1985. hfdst. 7).
(7) Driehuis konstateert een verslechtering van de relatieve prijzen voorde periode 1964-197z, die hij toeschrijft aan de stijging van dekonsumptieprijzen veroorzaakt door de atijging van de prijzen in dedienstensektor welke niet bloot staan san buitenlandse invlceden. Inonze studie is in deze periode geen sprake van een uiteenlopendeontwikkeling van p~ en p~ (zie tabel 5.1), Driehuis, 1975, pP. 669-673.

(8) Weísskopf splitst het reletieve prijzen-effekt verder uit. Hijonderscheid ook nog een deflator voor de koopkracht ven de tcegevcegdewaerde welke is samengesteld uit de prijs van konsumptiegcederen en deprijs van investeringsgcederen (1981, p. 178-179). Op die menier kaniets worden gezegd over het herverdelende effekt van de infletie. VoorNederland lijken de prijs van de konsumptiegoederen en de prijs vaninvesteringsgoederen niet veel van elkaar af te wijken, zie bv.volgende cijfers, (afkomstig uit jaarverslagen Ned. Bank).

tabel 5.4

Pi pc
61-70 6.0 5.9
70-79 7.0 7.0
75-84 3.5 4.5
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Par. 6 Konklusies

Op basis van het voorafgeande kunnen de volgende antwoorden gegeven wordenop de in de eerste paragcasf gestelde vragen.
1. Uit de berekeningen in de derde paragrsaf bleek dat de arbeidsmarkteen signifikante invloed heeft op de loonontwikkeling. Ook hetverschil tussen reLle lonen en de arbeidsproduktiviteit bleek onderandere af te hangen van de situetie op de arbeidsmarkt (paragraaf 4).In de onderstaande vergelijkingen is de invloed van de erbeidsmarkt enandere faktoren op het loonaendeel nagegasn en op basis daarvan istabel 6.1 samengesteld.

6.1 ql - 1.70 - 0.73 ( P~-p~) - 1.60 1nU . 0.90 (y~l~- y~l)
(3.71) (-7.43) (-4.07) (8.00)

s.p. - 53-82 Rz - 0.86 nw - 1.89
6.2 q1 - 1.68 - 0.79 (P~-P„) - 1.61 1nU a 0.54 (Y~-Y) - 0.37 (Y-Yy).1

(3.63) (-7.78) (-4.07) (5.29) (-3.79)
s.p. - 54-82 RZ - 0.85 nw - 1.59

8ijdragen van de verschillende komponenten ean de groei van de loonquote(berekend op basis van vergelijking 6.1)

53-60

61-74

75-82

61-70

i ql
-0.71

1.51

1.65

1.75

ql berekend
-0.21

1.12

1.64

pe -pv
-0.21

0.27

2.74

xo ~ 1nU
0.52

0.83

-1.50

Y~16-Y~1 I

-0.52

0.02

0.40

1.66 I 0.27 I 1.24 I o.15

In de derde paragraef werd ook duideli~k dat neast de arbeidsmarkt-situatie ook de pri~s van konsumptiegoederen en de arbeidsproduktivi-
teitsontwikkeling belangrijk zijn voor de grcei van de lonen.
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22. Na '~4 wordt de príjs van de konsumptiegoederen voor de loonquote-stijging belangri,)k. De door de prijs van konsumptiegoederen gestegennominale lonen konden maar in beperkte mate worden doorberekend in deprijzen van industriegcederen. Het relatieve prijzeneffekt veroorzaekteen stijging van de loonquote (paragreaf 5).
2b. De fluktuaties in de arbeidsproduktíviteit lijken in belengrijke mateverantwoordelijk te zijn voor de cyclische ontwikkeling van hetloonasndeel. Dit blíjkt o.s. uit de vergelijkingen 6.1 en 6.2 wear deinvloed van de arbeidsproduktiviteit op langere termijnen klein is. Decyclische ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit wordt nietgekompenseerd door een tegengestelde loon- of prijsontwikkeling, Datde prijsontwikkeling de cyclische ontwikkeling van de

arbeidsproduktiviteit niet kon kompenseren kan samenhangen met deinvloed van de vraagvariabele op de prijs, waerdoor deze zich pro-
cyclisch beweegt of inet de mogelijkheid dat de arbeidskosten op basisvan een trendmatige waarde van de produktie worden doorberekend
(paragraven 4 en 5),

3. De stelling dat de internationale prijsbeweging een volledige
afwenteling van de kosten in de prijzen verhinderd heeft, kan maar
gedeeltelijk bevestigd worden. Allereerst kan dearnaest een invloed
van de vraeg op de pri~zen niet worden uitgesloten. Ten tweede lijkt
deze stelling niet voor elle industriesektoren op te gean. Wel kan
voor een aental perioden eangenomen worden dat de buitenlandse príjzen
een drukkend effekt op de industrieprijzen hebben gehad (paragreaf 5).
Tenslotte zal een korte vergelijking worden gemaskt met de loonquote-
ontwikkeling in drie andere landen (de V.S., W.-Duitsland en Croot-
Brittannië).

Uit grafiek 6.1 blijkt dat de ontwikkeling van de loonquote in
de drie Europese landen na 1960 grote overeenkomsten vertoond.
De nivo's van de loonquote kunen niet zonder meer met elkaar ver-
geleken worden omdat voor een aantal landen de toegevoegde waarde
uitgedrukt is in faktorkosten ( Nederland,Groot-Brittannie) en in
Duitsland en de V.S. in marktprijzen. De loonquote in de V.S. begint
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na 1964 te stijgen, een aantal jaren later dan ín de Europese landendie hier opgenomen zijn. Dit heeft volgens Armstrong ea. te maken methet feit dat èe piek in de accumulatie voor Europa ín 1960 lag en inde VS in 1964 ( Armstrong,Glyn,Harrison,1984,p.246). De stijging vande loonquote na 1978. welke in alle landen waar te nemen is, moetvolgens J.Sachs in verband worden gebracht met het relatieve prijzeneffekt dat in deze periode de loonquote flink doet stijgen ( Sachs,1983,p.261) Opvallend is verder de uniforme daling van de loonquotena 1982. De ontwíkkeling van de loonquote is in Nederland niet uit-zonderlijk geweest. Of aan de ontwikkeling van de loonquote in anderelanden dezelfde mechanismes ten grondslag liggen als welke in dezestudie voor Nederland werden gevonden zal nader onderzocht moeten worden.

loonaandeel ín de
verwerkende industrie
verschillende lenden

76 7g g0 82
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Herkomst gebruikte ciifers:

Y
W
Swg

bruto toegevoegde waarde tegen faktor kosten.
totale loonsom, lonen en salarissen . sq~iale lasten werkgevers.
sociale lasten werkgevers

1 - eantal werknemers in de industrie
z - aantal zelfstandigen in de industrie
BP - bruto produktie
NLI - ingekochte grond~hulpstoffen t onderlinge leveringen.

De tijdreeksen voor deze variabelen werden uit materisal van het C.B.S.
samengesteld (nationale rekeningen en input~output tabellen). De cijfers na
'68 zijn door het CBS gereviseerd, dit ongepubliceerde materisal werd door
het CBS ter beschikking gesteld. Door de revisie is een breuk ontstaan in
de tijdreeksen. Voor het jasr 1969 waren echter de 'oude' (CBS, 19~4, p.
66) en nieuwe cijfers beschikbsar. Aangenomen is dat de revisie het nivo
van de variabelen beinvlcedde echter niet hun grceivoet. Dus groeivoet'69
is gelijk aan ('69 oud -'68)~'68 oud, grceivoet 70 ia gelijk aan: (70 - 69
nieuw)~ 69 nieuw.

groeivoet prijspeil partikuliere konsumptie uit: Centraal
Economisch Plan, diverse jaargangen.
groeivoet van de industriële produktie in konstante prijzen. Ge
cijfers tot '69 zijn berekend op basis van materieal afkomstig uit
Hartog~Tjan (i979)~ appendix 3. Vanaf '69 zijn cijfers gebruikt die
telefonisch doorgegeven werden door het Centraal Plan Buro.
werkloosheid als x afhankelíjke beroepsbevolking, (;entraal
Economisch Plan, diverse jeargangen.
werklozen nijverheid, uit maandstatistiek industrie.

y :

U -

UZ -
Regelingslonen - index-cijfers van regelingslonen per week en per maand van

volwassen werknemers industrie uit: CBS, 85 jaren statistiek in
tijd reeksen.
groeivoet van de prijs van de investeringsgoederen in vaste activa
(excl. woningen) uit: Diverse Jaarverslagen Nederlandse Bank.
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De cijfers voor W-Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn
afkomstíg van het 'U.S. department of Labor, Bureau of Labor Statistics:
'Underlying Data for Indexes of Output per Hour, Hourly Compensation and
Unit Labor Costa in Manufqtctering, ~elve Countriea, 1950-1984, (nietgepubliceerde cijfers).
De kosten van de bruto produktie uit paragreaf 5 werden berekend doorgrondhulpstoffen, onderlinge leveringen, lonen en sociale lasten enindirekte belastingen op te tellen, alle cijfers afkomstig van het CBS. Degroeivoet van het voor de Nederlandse industrie konkurerende prijspeil(Pbl) is afkomstig uit Draper, 1985.
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