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Samenvatting∗

We leven in een wereld waar economische fluctuaties, conjunctuurcycli, een gegeven

zijn. De meest recente recessie is een duidelijk voorbeeld van hoe dergelijke verschi-

jnselen een ieder van ons benvloeden. De impact van de crisis op de arbeidsmarkt

was bijzonder hard. In veel landen, die getroffen zijn door de crisis, blijft de werk-

loosheid hardnekkig hoog. Het analyseren van de rol die de arbeidsmarkt speelt bij

het veroorzaken van economische fluctuaties en de kosten van conjunctuurcycli, zijn

precies de onderwerpen waarop ik mij in mijn proefschrift focus.

Hoe is de arbeidsmarkt van invloed op de totale economie? Net zoals vele an-

dere markten, werkt ook de arbeidsmarkt niet vlekkeloos. Het kost werknemers tijd

en moeite om een baan te vinden en op eenzelfde manier is het kostbaar voor bedri-

jven om een geschikte werknemer te vinden. Werknemers verschillen in vaardigheid

en opleidingsniveau, terwijl bedrijven gedifferentieerde goederen produceren en zich in

verschillende gebieden bevinden. Een ervaren bouwvakker is niet erg bruikbaar voor

een ziekenhuis op zoek naar een hersenchirurg. Op eenzelfde manier is een bouwvakker

in Frankrijk niet zo handig voor een bouwbedrijf in Itali. Deze ”zoek- en matchingfric-

ties” zijn de reden waarom werklozen en vacatures naast elkaar kunnen bestaan. De

wisselwerking tussen deze fricties en de economische omstandigheden bepaalt vervol-

gens hoe de werkgelegenheid, en daarmee dus ook de productie, zich ontwikkelen over

de cyclus.

In het tweede hoofdstuk van mijn proefschrift (gezamenlijk werk is met mijn begelei-

der Wouter den Haan) stellen we de vraag waarom conjunctuurcycli kostbaar kunnen

zijn voor de economie. Hoewel er een breed gedragen gevoel bestaat dat economische

fluctuaties een samenleving schaden, is dit moeilijk aan te tonen in economische mod-

∗This summary owes its life to Tim, Siert and Mathilde.
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ellen. Waarom loont het de moeite voor centrale banken en overheden om te proberen

fluctuaties glad te strijken, wanneer slechte tijden gevolgd worden door goede? Om onze

gedachtegang duidelijk te maken, vergelijken we de typische economie waarin wij leven,

met een hypothetische wereld waarin er geen fluctuaties bestaan. In beide economien

is een scala aan projecten beschikbaar (hetzij banen dan wel complete bedrijven) welke

productief zijn. Elk van deze projecten verschilt echter in haar productiviteit. Som-

mige projecten kunnen veel produceren, terwijl de productie van andere veel lager ligt.

Een ander belangrijk ingredint in ons model is dat de beslissing om een project te

starten of voort te zetten onderhevig is aan ”inefficinties”. Ondernemers moeten bi-

jvoorbeeld vaak een beroep doen op externe financiering. Het niet in staat zijn om de

vereiste rente te betalen, kan tot een faillissement leiden, zelfs wanneer het project in

principe winstgevend genoeg is om de lening in de toekomst terug te kunnen betalen.

Tijdens een recessie is het voor een ondernemer moeilijk om de bank ervan te overtu-

igen dat de zaken beter zullen gaan in de toekomst en dat de lening uiteindelijk zal

worden terugbetaald. Met andere woorden: in sommige gevallen zullen winstgevende

projecten gedwongen worden te sluiten. Een voorbeeld van een inefficintie is een bank

die een ondernemer een winstgevend project niet toevertrouwt, bijvoorbeeld omdat hij

geen kredietgeschiedenis heeft, of omdat de bank zijn beloftes simpelweg niet gelooft.

In een wereld zonder fluctuaties zouden projecten die niet productief genoeg zijn

om de inefficinties te overwinnen niet eens starten, aangezien ze onmiddellijk failliet

zouden gaan. In een economie met conjunctuurcycli zijn inefficinties moeilijker te

overwinnen in slechte tijden. Recessies zijn periodes waarin bijvoorbeeld de vraag

van consumenten laag is en ondernemers minder verdienen, waardoor het voor hen

moeilijker is om de reguliere rente aan de bank te voldoen. De aanwezigheid van

recessies betekent in feite dat een aantal projecten, die prima zouden opereren in een

wereld zonder conjunctuurcycli, nu gedwongen worden te sluiten tijdens recessies. Met

andere woorden, de levensverwachting van dergelijke projecten neemt af. Wat dan

nog? Aan de ene kant dwingen recessies enkele projecten die kunnen overleven in

een wereld zonder fluctuaties te sluiten, maar aan de andere kant stellen expansies

projecten die niet zouden starten in een wereld zonder conjunctuurcycli, in staat op

te starten aangezien de inefficinties dan gemakkelijker te overwinnen zijn. Opnieuw
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lijken de verschillende krachten elkaar uit te middelen, waardoor conjunctuurcycli niet

relevant zijn voor het welzijn van een samenleving.

Echter, tot dusverre heb ik n cruciaal ingredint uit ons verhaal achterwege gelaten.

In werkelijkheid zijn er kosten verbonden aan het opstarten van een project. Het

bouwen van een fabriek kost geld, net zoals het vinden van een geschikte werkne-

mer voor een vacante positie niet kosteloos is. Dit verandert het verhaal dramatisch.

Vergeet niet dat sommige projecten die kunnen overleven in een wereld zonder fluc-

tuaties, door recessies gedwongen worden te sluiten, waardoor hun verwachte levens-

duur afneemt. Gezien het feit dat een ondernemer de verwachte inkomsten van het

opstarten van een project zal vergelijken met de verwachte kosten, heeft de lagere lev-

ensverwachting voor een aantal van deze projecten fatale gevolgen. Een verkorting van

de verwachte levensduur vermindert de verwachte voordelen drastisch. Het maakt nogal

uit of je denkt dat je een bedrijf voor de rest van je leven kunt managen, of slechts tot

de volgende recessie. Hierdoor zullen sommige projecten niet langer de moeite van het

opstarten waard zijn, omdat hun verwachte inkomsten te laag zijn om de opstartkosten

te dekken. Deze projecten, die zouden overleven als er geen conjunctuurcycli zouden

zijn, worden niet eens opgestart in een wereld met fluctuaties, waardoor de productie

permanent geschaad wordt. Onze schattingen suggereren dat deze permanente daling

van de productie ruim enkele procenten kan bedragen en in sommige gevallen zelfs

enkele tientallen procenten.

In hoofdstuk 3 wordt bekeken hoe makkelijk (of moeilijk) werkloze mensen een baan

vinden en hoe het gemak van het vinden van een baan en het werkloosheidspercent-

age benvloed worden door de efficintie waarmee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

aan elkaar gekoppeld worden (match-efficintie). Op basis van data voor de VS ge-

bruik ik econometrische technieken om te schatten hoe de kans op het vinden van een

baan voor een werkloze afhangt van de match-efficintie. Hoewel deze niet direct ob-

serveerbaar is kan ik met behulp van een econometrische techniek een schatting voor

de match-efficintie uit de data halen. Uit de schatting blijkt dat de match-efficintie

meebeweegt met de conjunctuur van een economie. Gedurende recessies is het voor

werklozen moeilijker om een baan te vinden, niet alleen omdat er minder banen zijn

en meer mensen op zoek zijn naar een baan, maar ook omdat arbeidsfricties die met
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het zoekproces samenhangen (zoekfricties en matchingfricties) in tijden van een laag-

conjunctuur sterker worden, waardoor de match-efficintie omlaag gaat. Kwantitatief

gezien wordt ongeveer 25% van de kans van een werkloze om een baan te vinden

gedreven door de match-efficintie. Vanuit een ander perspectief bekeken: tijdens de

zwaarste recessies gaat het werkloosheidspercentage met gemiddeld 3.5 procentpunt

omhoog, waarvan 1/5 wordt veroorzaakt door de afnamen van match-efficintie tijdens

deze recessies.

Om de mogelijke oorzaken van fluctuaties in de gemeten match-efficintie beter te

begrijpen wordt hierna in Hoofdstuk 3 een simpel theoretisch model, met zoek- en

matchingfricties, werknemers met verschillende productiviteitsniveaus en bedrijven die

makkelijk werknemers kunnen aannemen en ontslaan, geanalyseerd. In dit model be-

weegt match-efficintie net als in de data met de conjunctuur op en neer. De drijvende

kracht hierachter in het model is dat tijdens recessies alleen de productievere werkne-

mers hun baan kunnen behouden. De eisen, die bedrijven aan baanzoekende werklozen

stellen, gaan tijdens een recessie omhoog, en daarmee wordt de kans op een baan

voor deze werklozen kleiner. Immers, een groter percentage van de werkloze populatie

voldoet niet aan de eisen voor de vacante posities, waardoor de match-efficintie daalt.

Hoofdstuk 4 bestudeert tot slot de rol van nieuwe ondernemingen bij het tot stand

komen van geaggreerde totalen op zowel de arbeidsmakrt als in de economie als geheel.

Gebruikmakend van de Business Dynamics Statistics (BDS) Database constateer ik

5 empirische bevindingen: (i) jonge bedrijven zijn voornamelijk klein, maar niet alle

kleine bedrijven zijn jong, (ii) de mate waarin banen geschapen en vernietigd worden

daalt naargelang een bedrijf langer bestaat en jonge bedrijven creren relatief meer ba-

nen dan oudere, (iii) jonge bedrijven hebben een grotere kans om failliet te gaan, maar

degenen die dat niet doen, groeien sneller dan oudere bedrijven, (iv) jonge bedrijven

zijn volatieler dan oudere en (v) nieuwe bedrijven spelen een belangrijke rol in het

verloop van de werkloosheid.

Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 een theoretisch model ontwikkeld met daarin het-

erogene bedrijven die verschillen in hun productiviteit, wat ons in staat stelt om de

rol die de leeftijd van bedrijven speelt binnen een economie beter te begrijpen. Bedri-

jven kunnen in dit model vrij toetreden tot de markt en als het met een bedrijf zo
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slecht gaat dat doorgaan met de productie niets oplevert, dan kiezen bedrijven er-

voor om te sluiten. Verder wordt aangenomen dat het aannemen van veel werknemers

tegelijk relatief duurder is dan het aannemen van enkele werknemers, waardoor bedri-

jven die productief genoeg zijn om uit te breiden dit op geleidelijke schaal zullen doen.

Dit model levert resultaten op die consistent zijn met de bovengenoemde empirische

bevindingen. Essentieel om de uitkomsten van het model te begrijpen is de selectie van

succesvolle bedrijven in dit model. Alleen de relatief beter presterende bedrijven bli-

jven operationeel, breiden uit en worden oud. Door dit selectie proces hebben jongere

bedrijven een hogere kans om failliet te gaan en dus ook een hogere mate van baanver-

lies. Bovendien zijn jongere bedrijven voornamelijk klein en kunnen ze dientengevolge

profiteren van de lagere kosten die gepaard gaan met aannemen en ontslaan van hun

werknemers, wat uitmondt in een snellere groei dan bij oudere bedrijven. Het model

is eveneens consistent met de dynamiek van geaggregeerde arbeidsmarkt variabelen in

de data zoals de werkloosheid, het aantal vacatures en de kans om een baan te vinden.

Hierna wordt het model gebruikt om de impact van overheidsbeleid gericht op het

ondersteunen van jonge bedrijven als drijvende kracht achter de creatie van banen

te analyseren. Zo’n maatregel is kortgeleden voorgesteld in het ”Startup America”

initiatief van het Witte Huis. Dit model experiment analyseert dus een uiterst relevante

vraag. Het blijkt dat het verlenen van subsidie om nieuwe bedrijven te beginnen,

de werkloosheid verlaagt en het nationaal product verhoogt. Het succes van deze

maatregel staat of valt echter volledig met de creatie van nieuwe bedrijven. Als reeds

bestaande bedrijven subsidie ontvangen gaat het nationaal product juist omlaag, omdat

de natuurlijke selectie van succesvolle bedrijven dan verstoord wordt. Hierdoor daalt

de gemiddelde productiviteit van bedrijven. De aanbeveling die hieruit volgt is dat een

beleid, dat erop gericht is jonge bedrijven op gang te helpen, vooral moet proberen de

toetredingsbarrires voor nieuwe bedrijven weg te nemen, maar dat de overheid daarna

direct een stap terug moet doen.




