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Samenvatting (Summary in Dutch) 

In dit proefschrift wordt de loonstructuur in Portugal gedurende de jaren '80 en het begin van 
de jaren '90 geanalyseerd. Tijdens deze periode waren er vele veranderingen gaande in 
Portugal. Zo verkreeg het land de aansluiting bij de Europese Unie en wordt er begonnen aan 
de modernisering en de liberalisering van de economie. De meeste aandacht in dit proefschrift 
gaat uit naar toonverschillen, de rendementen van scholing en naar verschillen die door gebrek 
aan concurrentie in de economie zijn ontstaan. 

Over het geheel genomen is de ongelijkheid in lonen tijdens de onderzochte periode gegroeid. 
Dit gebeurde vanuit twee dimensies. Ten eerste is er een toename van de ongelijkheid binnen 
groepen (d.w.z. tussen werknemers met dezelfde opleiding, ervaring, baanduur, etc). Ten 
tweede is de ongelijkheid tussen groepen gegroeid (in het bijzonder door de gestegen 
toonverschillen tussen werknemers met verschillende opleidingsniveaus). 

De rendementen van onderwijs verschillen sterk over verschillende groepen. Ten eerste, de 
opbrengsten zijn over het algemeen hoger naarmate mensen hoger opgeleid zijn. Ten tweede, 
voor vrouwen zijn de opbrengsten lager dan voor mannen. Ten derde worden er verschillen in 
rendement waargenomen tussen verschillende onderhandelingsregimes en verschillende 
vaardigheden ("witte en blauwe boorden"). Ten vierde, de looneffecten van het volgen van een 
extra jaar onderwijs zijn afhankelijk van waar men zich op de arbeidsmarkt bevindt. Ten slotte 
is het effect van onderwijs op de lonen niet constant over de loonverdeling; de opbrengsten zijn 
hoger voor degenen die zich in de hogere regionen van de loonverdeling bevinden. 

Voor wat betreft het verloop over de tijd: het rendement van het volgen van opleidingen is 
toegenomen tijdens de onderzochte periode, dit ondanks een toename in het gemiddelde 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Vooral een universitaire opleiding is in Portugal 
een investering met een hoog en toenemend rendement. De ontwikkelingen suggereren dat 
veranderingen die plaats hebben gevonden aan de vraagkant van de arbeidsmarkt de 
rendementen van onderwijs hebben doen veranderen. Het ligt voor de hand dat de 
rendementstoename het resultaat is van de introductie van technologieën die complementair 
zijn met een goed opgeleide beroepsbevolking. De toetreding tot de E.U. zal hierbij ook een 
rol gespeeld hebben. Ten eerste heeft het vrijgeven van handelsstromen met deze landen 
waarschijnlijk geleid tot het importeren van technologie die een hoger opgeleide 
beroepsbevolking vereiste. Ten tweede zijn er de structuurfondsen van de E.U. die, samen met 
specifieke financiële hulp die was toegespitst op investeringen door de industrie met als doel 
het productieapparaat te moderniseren, hebben bijgedragen aan de introductie van nieuwe 
technologieën. 



De resultaten geven te kennen dat verschillen die door gebrek aan concurrentie worden 
veroorzaakt opmerkelijk hoog zijn. Neem bijvoorbeeld de toonverschillen die door 
bedrijfsomvang verklaard kunnen worden. Die zijn erg hoog in vergelijking met andere 
Europese landen. Dit wijst er op dat er een sterke insider power bestaat binnen het kleine 
aantal grote bedrijven dat Portugal rijk is. Het effect op de lonen van het 
onderhandelingsregime is ook onderzocht. De belangrijkste resultaten laten zien dat de 
toonverschillen tussen onderhandelingsregimes groot kunnen zijn. Een vergelijking met recente 
resultaten in Nederland toont aan dat de verschillen veroorzaakt door onderhandelingsregimes 
in Portugal groter zijn. Extra aandacht is besteed aan de bedrijfstak waartoe een bedrijf 
behoort. Dit blijkt van groot belang voor de vaststelling van het loon. Voor zover het mogelijk 
is om de resultaten van andere onderzoeken met elkaar te vergelijken, leiden vergelijkingen van 
de mate waarin loononderhandelingen centraal gecoördineerd worden tot de conclusie dat de 
V.S. en Zweden de extremen vormen. Bijvoorbeeld, bedrijfstak en menselijk kapitaal zijn van 
ongeveer even groot belang in de V.S., terwijl in Zweden variabelen die menselijk kapitaal 
meten van tienmaal zo groot belang in de verklaring van lonen zijn als de bedrijfstakvariabele. 
Duitsland bezet een middenpositie tussen deze twee uitersten. Onze resultaten wijzen er op dat 
Portugal een positie ergens tussen Duitsland en de V.S. inneemt. 

Een internationale vergelijking geeft aan dat in het algemeen geldt dat de toonverschillen 
tussen bedrijfstakken afheemt naarmate loonvorming in een land meer centraal gebeurt. De 
verschillen in lonen tussen bedrijfstakken zijn groot in Portugal. Het verschil in lonen lijkt 
overeen te komen met dat van landen met een sterk gedecentraliseerde loonvorming (V.S. en 
Canada). Deze grote verschillen voor werknemers die ogenschijnlijk geüjke vaardigheden 
hebben, wijzen er op dat er bij de loononderhandeling in grote mate geprofiteerd kan worden 
van bedrijfs(tak)-specifieke omstandigheden. Vaak zijn er meerdere vakbonden actief, die 
bovendien met elkaar concurreren. In elk geval zijn de toonverschillen tussen bedrijfstakken 
afgenomen over de onderzochte periode (in hoofdzaak in de tweede helft van de jaren '80). 
Tegelijkertijd heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een meer centrale loonvorming, 
hetgeen past binnen het idee dat centralisatie leidt tot kleinere toonverschillen tussen 
bedrijfstakken. Het is interessant om te zien dat op hetzelfde moment de toonverschillen tussen 
opleidingscategorieën is toegenomen. Als institutionele veranderingen hier een rol in hebben 
gespeeld, dan suggereren de resultaten dat centralisatie niet de loonverdeling als geheel 
samendrukt, maar vooral die effecten wegneemt die niet passen binnen het concurrentiemodel. 
Het proces van deregulering van de economische activiteiten kan ook bijgedragen hebben aan 
het samenpersen van de loonstructuur. Verschillen in loon die verklaard kunnen worden door 
de bedrijfstak waarin ze betaald werden, zijn na het midden van de jaren '80 dan ook 
afgenomen in sectoren waar gedereguleerd werd. 
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