
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Over werken in de postindustriele samenleving

Beer, B.T.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Beer, B. T. (2001). Over werken in de postindustriele samenleving. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/over-werken-in-de-postindustriele-samenleving(fb8b0e58-ee8f-4a77-b8c6-df1528e1a017).html


ARBEID ALS BRON VAN WELVAART EN DRAAGVLAK VOOR 

DE VERZORGINGSSTAAT 

3.1 Inleiding 
Een argument dat de afgelopen tien jaar in bijna alle pleidooien voor een verhoging 
van de arbeidsparticipatie werd aangevoerd, is dat betaalde arbeid het draagvlak vormt 
voor de maatschappelijke welvaart, voor de verzorgingsstaat of voor het stelsel van 
sociale zekerheid. Enkele citaten kunnen dit illustreren: 

"Het behoud van welvaart in zowel absolute als relatieve zin, vormt een funda
menteel economisch argument voor een hogere arbeidsparticipatie. Het totstand
komen van een breder draagvlak voor de sociale zekerheid kan een belangrijke 
impuls bieden aan de economische groei. Die impuls kan zowel komen van een 
vergroting van het aantal werkenden, als van een vermindering van het aantal uit
keringsgerechtigden." (WRR 1990: 8; cursivering toegevoegd.) 

"Het grote beroep op de sociale zekerheid heeft er toe geleid dat het een kostbaar 
stelsel is geworden, waarbij deze kosten op de schouders van de werkenden drukken. 
Dit heeft weer geresulteerd in een ontmoediging om aan het arbeidsproces deel te 
nemen, zodat de arbeidsparticipatie (...) is gedaald en daarmee het produktieve 
draagvlak van de economie is versmald. Aldus is er sprake van een negatieve spiraal, 
waarbij de dalende arbeidsparticipatie een steeds groter beroep op de sociale 
zekerheid oproept." (Den Butter en Vijlbrief 1992: 37, 38; cursivering toegevoegd.) 

"Bevordering van de arbeidsparticipatie is niet alleen een sociale plicht, maar ook 
een economische noodzaak. Zo kunnen potentiële bedreigingen voor de sociale 
cohesie en voor het afbrokkelen van het economische draagvlak worden omgezet 
in kansen." 
"Meer mensen aan het werk, zorgt voor een verbreding van het draagvlak voor de 
sociale zekerheid en voorkomt tekorten op de arbeidsmarkt." (SZW 1997: 5, 99; 
cursivering toegevoegd.) 

"Als wij de verzorgingsstaat in stand willen houden om de kosten van de vergrijzing, 
de zorg en het onderwijs te kunnen betalen, dan moeten er meer mensen aan de 
slag. (...) De uitdaging is de werkloosheid te verlagen en het arbeidsaanbod te 
vergroten om zo het draagvlak van de collectieve voorzieningen te vergroten." 
(R. van der Ploeg in interview met Banning 1997; cursivering toegevoegd.) 

"De sociaal-economische doelstelling van bevordering van een zo groot mogelijke 
arbeidsparticipatie blijft voor de raad onverminderd actueel. In het licht van de 
oplopende vergrijzingskosten acht hij een verdere versterking van het draagvlak 
voor de collectieve voorzieningen en een vermindering van het uitkeringsvolume 
beneden de 65 jaar geboden." (SER 1998: 151; cursivering toegevoegd.) 
De voorziene grotere aanspraken op het nationale inkomen door ouderen [t.g.v. de 



vergrijzing - PdB] moeten opgevangen worden door een groter toekomstig draag
vlak, dat is het nationaal inkomen verdiend in de marktsector. (...) Juist met het oog 
hierop kan een hogere (netto) arbeidsparticipatie zo belangrijk zijn (...)." (Kolnaar 
2000: 434; cursivering toegevoegd.) 

De functie van arbeid als draagvlak blijkt een van de belangrijkste redenen om de 
arbeidsparticipatie te verhogen. Tegelijkertijd is het echter ook een van de meest 
problematische redenen. De betekenis van de term 'draagvlak' is namelijk verre van 
eenduidig. Volgens Van Dale is een 'draagvlak' "een vlak waarop een last draagt" 
(waarbij 'draagt' in de onovergankelijke betekenis van steunen of gedragen worden 
wordt gebruikt), terwijl 'het draagvlak van de economie' wordt omschreven als "het 
aanwezige produktiepotentieel van arbeid en kapitaal". 
In economische handboeken zal men de term 'draagvlak' echter tevergeefs zoeken." 
Hoewel ook economen - getuige vorenstaande citaten van Den Butter en Vijlbrief, 
Van der Ploeg en Kolnaar - het draagvlakargument met enige regelmaat aanvoeren, is 
'draagvlak' geen standaardbegrip in de economische theorie. In dit hoofdstuk zal daar
om eerst worden getracht aan het begrip 'draagvlak' een interpretatie te geven die meer 
in lijn is met het gangbare economische denken. Vervolgens wordt de plausibiliteit 
onderzocht van de stelling dat (betaalde) arbeid het draagvlak voor de maatschappelijke 
welvaart en de verzorgingsstaat vormt. 

Een eerste betekenis die in vorengenoemde citaten aan het begrip 'draagvlak' wordt 
gegeven, is die van bron van welvaart. Deze interpretatie komt met name naar voren 
in de citaten van de WRR, van Den Butter en Vijlbrief (die van het "produktieve draag
vlak" spreken) en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (waar 
sprake is van het "economische draagvlak"). Een tweede interpretatie van arbeid als 
draagvlak in deze citaten is dat betaalde arbeid de financieringsbron vormt voor de 
collectieve voorzieningen en de sociale zekerheid. In vrijwel alle vorenstaande citaten 
wordt op deze functie van arbeid gewezen. De eerste interpretatie - arbeid als bron 
van welvaart - wordt in de paragrafen 3.2-3.4 aan een kritische beschouwing onder
worpen. De paragrafen 3.5-3.9 zijn aan de interpretatie van arbeid als draagvlak voor 
de financiering van de sociale zekerheid gewijd. Hierbij gaat de aandacht in het bij
zonder uit naar de wisselwerking tussen arbeidsparticipatie, socialezekerheidsuitgaven, 
collectievelastendruk en loonvorming, die door Den Butter en Vijlbrief als een negatieve 
spiraal wordt aangeduid. In paragraaf 3.10 worden de belangrijkste conclusies gefor
muleerd. 

3.2 Arbeid als bron van welvaart in de economische theorie 

De vraag wat de bron van de welvaart is of welke activiteiten werkelijk 'productief 
zijn, is onder economen lange tijd een belangrijk twistpunt geweest. 
In de achttiende eeuw stelden de fysiocraten, waarvan François Quesnay (1694-1774) 
de bekendste vertegenwoordiger was, dat de grond de bron van de welvaart is: "La 
terre est l'unique source des richesses" (geciteerd doorThoben 1976: 4). Alleen land
bouw was volgens de fysiocraten een productieve economische activiteit. Immers, in 
andere sectoren wordt niets nieuws geproduceerd, maar worden slechts de producten 
die de landbouw heeft voortgebracht, van vorm veranderd. 
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Amper twee decennia later stelde Adam Smith (1723-1790), die als de grondlegger 
van de (klassieke) economische wetenschap geldt, in zijn Inquiry into the nature and 
causes of the wealth of nations (1776) echter dat arbeid de bron van alle welvaart 
vormt: "The annual labour of every nation is the fund which originally supplies it with 
all the necessaries and conveniences of life which it annually consumes" (Smith 1776: 
1). Zonder arbeidsinspanning brengt ook grond geen welvaart voort. De hoeveelheid 
arbeid die nodig is om een product voort te brengen, bepaalt dan ook de waarde van 
dat product. De mate van arbeidsdeling, en daarmee de efficiëntie waarmee arbeid in 
het productieproces wordt aangewend, vormde volgens Smith de belangrijkste verklaring 
voor het verschil in welvaart tussen de landen. 
In de visie van Adam Smith en de 'klassieke' economen was echter niet aüe arbeid 
productief. Alleen het voortbrengen van stoffelijke goederen beschouwden zij als 
productief. Diensten, die zich niet aan een fysiek goed 'hechten', zijn improductief: 

"There is one sort of labour which adds to the value of the subject upon which it 
is bestowed: there is another which has no such effect. The former, as it produces 
a value, may be called productive; the latter, unproductive labour. Thus the labour 
of a manufacturer adds, generally, to the value of the materials which he works 
upon, that of his own maintenance, and of his master's profit. The labour of a menial 
servant, on the contrary, adds to the value of nothing. (...) The labour of the menial 
servant, on the contrary, does not fix or realise itself in any particular subject or 
vendible commodity" (Smith 1776: 294, 295). 

Karl Marx (1818-1883) bouwde bijna honderd jaar later op deze gedachtegang voort. 
Zijn hoofdwerk (waarvan het eerste deel in 1867 verscheen) mocht dan Das Kapital 
heten, ook voor Marx was arbeid de bron van alle welvaart. Hij werkte de arbeids
waardeleer van de klassieken verder uit door een onderscheid te maken tussen de ruil
waarde en de gebruikswaarde van arbeid. De gebruikswaarde is het aantal uren dat 
een arbeidskracht werkt, de ruilwaarde is het aantal uren dat moet worden gewerkt om 
de goederen voort te brengen die nodig zijn voor de reproductie van de arbeidskracht 
(simpel gezegd: het bestaansminimum). Het verschil tussen ruilwaarde en gebruiks
waarde, de meerwaarde, wordt in een kapitalistische economie door de kapitalisten 
toegeëigend (de bron van 'uitbuiting' van de arbeiders) en gebruikt voor de accumulatie 
van kapitaal. Kapitaal is in de visie van Marx op zichzelf niet productief, maar het 
bezit van kapitaal is wel een voorwaarde om van het productieve karakter van arbeid 
te kunnen profiteren. Alle arbeid die meerwaarde oplevert, is volgens Marx productieve 
arbeid. Het gaat hier dus om arbeid in loondienst, ongeacht of deze wordt ingezet 
voor fysieke productie of voor dienstverlening. Strikt volgens het meerwaardecriterium 
geredeneerd, is echter alleen loonarbeid in de marktsector productief. De overheid en 
non-profitorganisaties eigenen zich geen meerwaarde toe en dragen derhalve niet bij 
aan het draagvlak van de economie: 
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"Alleen die arbeider is productief, die meerwaarde produceert voor de kapitalist 
of de meerwaardevorming van het kapitaal dient. Zo het geoorloofd is een voor
beeld te kiezen buiten de sfeer van de materiële productie, zou men kunnen zeggen 
dat een schoolmeester een productieve arbeider is wanneer hij niet slechts de 
geesten van de kinderen bewerkt, maar zichzelf ook afslooft om de ondernemer 
rijker te maken" (Marx 1867: 388, 389). 

In de neoklassieke theorie, die in dezelfde tijd door onder meer Léon Walras (1834-1910) 
werd ontwikkeld, wordt de productiviteit van een activiteit bepaald door het subjectieve 
nut dat het product oplevert. Ook diensten die in een behoefte voorzien, zijn derhalve 
productief. De enige voorwaarde is dat het geaggregeerde nut van de consumptie van 
het betreffende product (goed of dienst) groter is dan het geaggregeerde 'disnut' van de 
daarvoor geleverde arbeidsinspanning. Daarbij is, anders dan bij Marx, niet van belang 
of de activiteit winstgevend is. Op de ideaaltypische neoklassieke markt met volkomen 
concurrentie worden alle winsten zelfs tot een minimum gereduceerd, maar dat doet 
niets af aan de bijdrage van de ondernemersactiviteiten aan de maatschappelijke wel
vaart. 
In de neoklassieke theorie draagt, naast de hoeveelheid arbeid die in het productieproces 
wordt gebruikt, ook de ingezette hoeveelheid kapitaalgoederen bij aan de productie. 
Dit wordt meestal uitgedrukt in de vorm van een productiefunctie die aangeeft hoeveel 
goederen of diensten een bepaalde combinatie van arbeid en kapitaalgoederen voort
brengt. Daarbij wordt doorgaans verondersteld dat arbeid en kapitaal gedeeltelijk, 
maar niet volledig (perfect) substitueerbaar zijn. Als een gegeven productieniveau het 
resultaat is van een bepaalde combinatie van arbeid en kapitaal, kan deze derhalve 
ook met een andere combinatie van arbeid en kapitaal worden voortgebracht, bijvoor
beeld met meer arbeid en minder kapitaal dan in de oorspronkelijke situatie.3 Indien 
kapitaal en arbeid geen perfecte substituten zijn, is het echter niet mogelijk om die 
productie met uitsluitend de inzet van arbeid of kapitaal voort te brengen. 
In de neoklassieke theorie is het daarom niet zinvol de vraag te stellen welke bijdrage 
de arbeid en welke bijdrage het kapitaal levert aan de totale productie. De productie is 
immers het resultaat van de gecombineerde inzet van arbeid én kapitaal, die zonder 
een van beide factoren niet zou kunnen worden verwezenlijkt. Als men in dit verband 
de term 'draagvlak' wil gebruiken, kan men slechts (overeenkomstig de eerder gegeven 
definitie in Van Dale) stellen dat arbeid en kapitaalgoederen beide, gezamenlijk, het 
draagvlak vormen van de maatschappelijke welvaart. 
Naast arbeid en kapitaal dient evenwel nog een derde productiefactor te worden 
onderscheiden, evenzeer onmisbaar voor iedere vorm van productie, namelijk natuur
lijke hulpbronnen. De opvatting van de fysiocraten dat de grond de enige bron van 
welvaart is, mag dan achterhaald zijn. dat neemt niet weg dat de aardbodem nog 
altijd. letterlijk, alle menselijke activiteiten draagt. Ook (schone) lucht, (zuiver) water, 
natuurlijke grondstoffen en energiebronnen zijn onmisbaar voor de maatschappelijke 
welvaart. Al is het belang daarvan, zo lang zij overvloedig voorhanden waren, niet 
altijd voldoende naar waarde geschat. 
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De neoklassieke theorie heeft niet alleen belangrijke implicaties voor het denken over 
de (ultieme) bron van maatschappelijke welvaart, maar ook voor het welvaartsbegrip 
zelf. Zoals opgemerkt wordt in de neoklassieke theorie welvaart geïnterpreteerd als 
het subjectieve nut dat een individu ontleent aan de goederen en diensten die hij of zij 
consumeert, verminderd met het even subjectieve 'disnut' van de inspanningen en 
opofferingen die hij of zij zich moet getroosten om die goederen en diensten te ver
krijgen. Terwijl Smith en Marx de maatschappelijke welvaart gelijkstelden aan de 
hoeveelheid arbeid die in de (fysieke) productie besloten ligt, is in de neoklassieke 
theorie geen objectieve maat voor het meten van de maatschappelijke welvaart voor
handen. Het nut dat iemand aan een product ontleent, is niet direct waarneembaar en 
meetbaar. Veel economen menen, in navolging van Lionel Robbins, zelfs dat het 
principieel onmogelijk is om het subjectieve nut van verschillende individuen onder
ling te vergelijken (zie hierover verder § 4.2). Aggregatie van het nut van individuele 
burgers tot een maat voor de maatschappelijke welvaart is dan per definitie onmogelijk. 
Niettegenstaande de grote principiële en conceptuele problemen met betrekking tot 
het begrip maatschappelijke welvaart, wordt in de economische wetenschap toch veel
vuldig gebruikgemaakt van het 'nationaal product' of het 'nationaal inkomen' als indicator 
voor de maatschappelijke welvaart. Zo stelt de Penguin dictionary of economics: 
"Since national income measures the flow of goods and services produced, its level 
can be taken as an indicator of the well-being of the economy, though, clearly, it can 
never be a perfect indicator of this" (Bannock et al. 1972: 297). 
Vanzelfsprekend gaat het hierbij niet zozeer om het totale nationaal product, maar om 
het (gemiddelde) nationaal product of nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. 
Het zou immers merkwaardig zijn om een groot land met eenzelfde niveau van het 
nationaal product per hoofd van de bevolking als een klein land als welvarender te 
beschouwen, alleen vanwege het feit dat het meer inwoners telt. 
Het nationaal product is simpelweg de optelsom van de (toegevoegde) waarde van de 
goederen en diensten die in een jaar tijd in een land worden geproduceerd. Deze waarde 
wordt echter niet (direct) ontleend aan het subjectieve nut dat die goederen en diensten 
opleveren, maar aan de prijs die ervoor 'op de markt' wordt betaald. Het lijkt niet nodig 
hier uitgebreid in te gaan op alle bezwaren die aan het gebruik van het nationaal product 
als maatstaf voor de maatschappelijke welvaart kleven. Zo wordt voorbijgegaan aan het 
welbekende probleem van het verwaarlozen van de waarde van 'ongeprijsde' natuur
en milieugoederen. Hier wordt de aandacht alleen gericht op het negeren van de waar
de van onbetaalde arbeid bij de berekening van het nationaal product. 

3.3 Onbetaalde arbeid en maatschappelijke welvaart 

Lange tijd stond arbeid voor economen gelijk met betaalde arbeid. Ofwel beschouwden 
zij onbetaalde arbeid niet als productief (zoals Marx, die aan onbetaalde arbeid overigens 
wel een belangrijke rol toekende bij de reproductie van arbeidskracht), ofwel gingen 
zij eenvoudigweg aan het belang van onbetaalde arbeid, die niet in de statistieken tot 
uitdrukking komt, voorbij. In de loop van de jaren zestig van de twintigste eeuw werd 
echter steeds meer onderkend, dat ook onbetaalde arbeid een belangrijke productieve 
bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Vanuit twee geheel verschillende 
invalshoeken werd meer aandacht voor onbetaalde arbeid bepleit. 
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Aan de ene kant wees de vrouwenbeweging erop dat de bijdrage van (huis)vrouwen 
aan de welvaart lange tijd ten onrechte was genegeerd. Het economische belang van 
het onbetaalde huishoudelijke werk wordt onmiddellijk duidelijk indien men zich pro
beert voor te stellen wat er zou gebeuren indien dit werk zou worden gestaakt. Het 
formele productieproces zou dan snel tot stilstand komen: werknemers zouden vervuild 
en hongerig op hun werk komen en spoedig niet meer tot werken in staat zijn. Dat het 
willekeurig is om alleen betaalde arbeid tot het productieve draagvlak te rekenen, blijkt 
ook uit het feit dat veel onbetaalde activiteiten tevens in de vorm van betaalde arbeid 
voorkomen. Schoonmaken, koken, kinderen verzorgen, wassen zijn activiteiten die 
zowel betaald als onbetaald worden verricht. 
Aan de andere kant ontstond ook onder neoklassieke economen belangstelling voor 
onbetaalde arbeid. De stroming van de new home economics, waarvan Gary S. Becker 
de voornaamste vertegenwoordiger is (zie Becker 1965), ging ervan uit dat in gezins
huishoudens niet alleen wordt geconsumeerd, maar ook geproduceerd. De goederen 
die buiten het huishouden op de markt worden aangeschaft, dragen veelal niet recht
streeks bij aan de bevrediging van behoeften, maar vereisen enige tijdsopoffering om 
te worden geconsumeerd: voedsel moet worden bereid en gegeten, met een wasmachine 
moet worden gewassen, gereedschap is bedoeld om te 'klussen', enzovoorts. Tot dan 
toe werd in de neoklassieke theorie slechts verondersteld dat individuen een afweging 
maken tussen betaalde arbeid en vrije tijd; waarbij vrije tijd op zich positief wordt 
gewaardeerd (dat wil zeggen dat hij direct bijdraagt aan het 'nut' van het individu), ter
wijl betaalde arbeid wordt gewaardeerd om het inkomen dat zij oplevert en dat wordt 
aangewend om consumptiegoederen aan te schaffen. Volgens Becker maakt men in 
werkelijkheid een afweging tussen vele vormen van tijdsbesteding: naast betaalde 
arbeidstijd en 'echte' vrije tijd ook verschillende vormen van onbetaalde arbeid, zoals 
huishoudelijk werk, kinderverzorging en vrijwilligerswerk. De afweging tussen de 
verschillende vormen van tijdsbesteding zal dan zó uitvallen dat het (marginale) nut 
van het 'laatste' uur dat men aan een bepaalde activiteit besteedt, gelijk is aan het 
(marginale) nut dat het inkomen van het 'laatste' uur betaalde arbeid oplevert. 
Volgens Becker (1965) en Toffler (1981, ch. 20) leiden verschillen in productiviteits-
stijging ertoe dat materiële goederen steeds goedkoper worden en professionele diensten 
verhoudingsgewijs steeds duurder. Daarom schaffen consumenten steeds meer materiële 
goederen aan waarmee zij zelf de betreffende diensten kunnen verrichten, bijvoorbeeld 
een wasmachine om zelf de was te doen in plaats van deze naar een wasserette te 
brengen. Deze vermenging van productie en consumptie duidt Toffler met de term 
'prosumptie' aan. Een vergelijkbare redenering is te vinden bij Gershuny (1978), die 
stelt dat - in tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd - de consumptieve beste
dingen aan 'professionele' diensten eerder afnemen dan toenemen, doordat mensen 
steeds meer zelf gaan doen. 
In deze benadering is er vanuit economisch gezichtspunt geen wezenlijk verschil tussen 
betaalde en onbetaalde arbeid. Het zijn beide alternatieve aanwendingen van de schaarse 
beschikbare tijd die een productieve bijdrage leveren aan het individuele 'nut'. Het is 
dan ook onjuist om het maatschappelijke welvaartsniveau uitsluitend af te meten aan het 
inkomen dat betaalde arbeid oplevert: de bijdrage aan de welvaart van de onbetaalde 
arbeid wordt daardoor ten onrechte genegeerd. Dit kan worden geïllustreerd met het 
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bekende voorbeeld (van Pigou) van de man die met zijn huishoudster trouwt. Als zij 
hetzelfde werk blijft doen, maar geen loon meer ontvangt, neemt het nationaal product 
af, hoewel de feitelijke productie exact gelijk blijft. 
Er wordt wel gesteld dat vrouwen op deze wijze een 'bufferfunctie' vervullen: als de 
economie aantrekt, treden vrouwen die alleen onbetaald (huishoudelijk) werk verrichtten, 
toe tot de betaalde arbeidsmarkt, om zich. wanneer de economie inzakt, weer aan onbe
taalde werkzaamheden te wijden. De feitelijke schommelingen in de productie en in 
de som van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid over de conjunctuurcyclus zouden 
daardoor aanzienlijk kleiner zijn dan die in de officiële statistieken tot uitdrukking 
komen (vgl. Bruyn-Hundt 1985). 
Vanuit de vrouwenbeweging is er herhaaldelijk op aangedrongen om de waarde van 
de onbetaalde arbeid in het nationaal inkomen op te nemen. In Nederland was de eco
nome Marga Bruyn-Hundt hiervan een hartstochtelijk pleitbezorgster - met weinig succes 
overigens. Volgens haar schattingen zou het bruto nationaal product, afhankelijk van 
de wijze waarop men onbetaalde arbeid in geld waardeert, in 1995 44% tot 86% hoger 
zijn geweest indien ook met de waarde van onbetaalde arbeid rekening zou worden 
gehouden (Bruyn-Hundt 1996: 173). 

Hoe relevant zijn vorenstaande kanttekeningen bij de meting van het nationaal product 
of nationaal inkomen in de praktijk? Worden de groei en de fluctuaties van het nationaal 
inkomen werkelijk aanzienlijk overschat indien geen rekening wordt gehouden met de 
onbetaalde arbeid? 
Om hierin enig inzicht te krijgen, dient men te beschikken over gegevens over de hoeveel
heid onbetaalde arbeid. In vergelijking met de hoeveelheid en frequentie van gegevens 
over betaalde arbeid is de beschikbare informatie over onbetaalde arbeid uitermate 
summier en fragmentarisch. De belangrijkste bron van data over onbetaalde arbeid is 
het tijdsbestedingsonderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1975 iedere 
vijfjaar houdt. In dit onderzoek wordt een representatieve steekproef uit de bevolking 
van 12 jaar en ouder gevraagd een week lang een dagboek bij te houden waarin men 
voor ieder kwartier in de betreffende week de verrichte activiteit vermeldt. Welke acti
viteiten vervolgens als 'onbetaalde arbeid' worden aangemerkt, is tot op zekere hoogte 
willekeurig. Het ligt voor de hand hierbij uit te gaan van activiteiten die een produc
tief karakter hebben en in beginsel ook betaald kunnen worden verricht. Veel van deze 
activiteiten kunnen evenwel ook recreatief van aard zijn, zoals tuinieren, klussen en 
doe-het-zelven. Niettemin wordt hier een ruime definitie van onbetaalde arbeid gehan
teerd, waar ook deze activiteiten onder vallen. Het gaat om huishoudelijk werk (zoals 
koken, schoonmaken en boodschappen doen), zorg voor kinderen en andere huisgeno
ten, doe-het-zelfwerkzaamheden, hulp aan familieleden buiten het eigen huishouden, 
buren, bejaarden en dergelijke en participatie in maatschappelijke organisaties, vereni
gingen en dergelijke. 
Figuur 3.1 laat zien dat, per hoofd van de bevolking van 12 jaar en ouder, gemiddeld 
aanzienlijk meer tijd wordt besteed aan onbetaalde arbeid dan aan betaalde arbeid (in 
1985 zelfs bijna het dubbele). Belangrijker is echter dat - zoals op theoretische gronden 
werd verwacht - de tijd die wordt besteed aan betaalde en aan onbetaalde arbeid in 
tegengestelde richting bewegen: tussen 1975 en 1985 nam de tijd die wordt besteed 
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aan betaalde arbeid af en de tijd die wordt besteed aan onbetaalde arbeid toe, tussen 
1985 en 1995 deed zich de omgekeerde ontwikkeling voor. De hoeveelheid tijd besteed 
aan betaalde en onbetaalde arbeid tezamen fluctueert daardoor beduidend minder sterk 
dan de ontwikkeling van de betaalde arbeidsparticipatie doet vermoeden: tussen 1985 
en 1995 nam de gemiddelde betaalde arbeidstijd per persoon van 12 jaar en ouder met 
3,2 uur toe van 14,1 tot 17,3 uur per week, terwijl de gemiddelde totale arbeidstijd met 
slechts 1,5 uur toenam, van 41,3 tot 42,8 uur per week (Van der Lippe 1997: 124). 

Figuur 3.1 Tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid (bevolking vanaf 12 jaar) in uren per week. 1975-1995 

30-

betaald 

onbetaald 

1975 1 

3ron: Van der Lippe (1997:124). 

Hoewel het moeilijk is de bijdrage van de onbetaalde arbeid aan de maatschappelijke 
welvaart te vergelijken met de bijdrage van betaalde arbeid (vgl. Bruyn-Hundt 1997), 
is het op grond van deze cijfers zeer aannemelijk dat de feitelijke welvaart, die het 
product is van zowel betaalde als onbetaalde arbeid, minder fluctueert dan de welvaart 
zoals die gemeten wordt in de Nationale Rekeningen. De feitelijke welvaartsstijging 
in de laatste tien jaar wordt overschat, doordat de hoeveelheid onbetaalde, 'informele' 
productie is afgenomen. Als men veronderstelt dat de productiviteit per uur onbetaalde 
arbeid overeenkomt met die van betaald werk dat tegen het minimumloon wordt ver
richt, dan bedraagt de arbeidsproductiviteit van onbetaald werk gemiddeld de helft van 
die van betaald werk. In dat geval kan worden berekend dat de werkelijke productie
stijging per jaar tussen 1985 en 1995 slechts 1,4% bedroeg in plaats van de 2,6% die 
uit de Nationale Rekeningen volgt. 

3.4 Werkgelegenheid en economische groei 

Niettegenstaande de kanttekeningen die hiervoor bij het nationaal product of nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking als indicator voor de maatschappelijke welvaart 
zijn geplaatst, zal in het vervolg van dit hoofdstuk toch bij dit gebruik worden aan
gesloten. Redenen daarvoor zijn dat alle pogingen tot het formuleren van een alternatief, 
bijvoorbeeld 'groen' nationaal product ten spijt, nog altijd geen betere indicator voor 
de maatschappelijke welvaart voorhanden is en dat, zo lang de verhouding tussen de 
hoeveelheid betaalde en onbetaalde arbeid min of meer constant is, de bijdrage van 
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betaalde arbeid aan de stijging van het nationaal product bij benadering ook een indicatie 
vormt voor de bijdrage aan de toename van de maatschappelijke welvaart. 
Eerder is opgemerkt dat het weinig zinvol is te vragen welke bijdrage (betaalde) arbeid 
levert aan de maatschappelijke welvaart. Deze bijdrage is immers niet te scheiden van 
de bijdrage van kapitaalgoederen en natuurlijke hulpbronnen. Het kan echter wel zinvol 
zijn om te vragen welke bijdrage een toename van de hoeveelheid arbeid levert aan de 
toename van het nationaal product per hoofd van de bevolking. Wanneer, bij een gegeven 
bevolkingsomvang, een persoon extra gaat werken en iets van waarde produceert (d.w.z. 
iets waarvoor anderen bereid zijn een prijs te betalen), draagt hij of zij bij aan het 
nationaal product. In economische termen: zolang de marginale productiviteit van de 
factor arbeid positief is, is de bijdrage van de extra inzet van arbeid aan het nationaal 
product per definitie positief. Hierin dient overigens het effect van de inzet van de 
additionele arbeidskracht op de productiviteit van andere werkenden, te zijn inbegrepen. 
Op korte termijn is het aannemelijk dat de inschakeling van extra arbeidskrachten de 
totale productie inderdaad doet toenemen. Op wat langere termijn is echter minder 
zeker dat groei van de arbeidsparticipatie gepaard gaat met een sterkere productiegroei 
dan zonder deze extra arbeidsinzet het geval zou zijn geweest. 

Om de relatie tussen de groei van het nationaal product - kortweg de economische groei -
en de groei van de arbeidsparticipatie nader te analyseren, dient men zich allereerst te 
realiseren dat het nationaal product per definitie gelijk is aan het product van de werk
gelegenheid (of het arbeidsvolume) en de arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit 
is dan ook gedefinieerd als de (gemiddelde) productie per eenheid arbeid (bijv. een 
uur betaalde arbeid). De procentuele groei van de productie is dan (bij benadering ) 
gelijk aan de som van de procentuele groei van het arbeidsvolume en de procentuele 
groei van de arbeidsproductiviteit. Als de arbeidsproductiviteit gelijk blijft, leidt een 
stijging van het arbeidsvolume per definitie tot een grotere productie. Uit deze simpele 
formule blijkt echter ook dat eenzelfde productiestijging (of economische groei) kan 
worden gerealiseerd met verschillende combinaties van werkgelegenheidsgroei en 
productiviteitsstijging. Zo kan een economische groei van 3% het resultaat zijn van 
een groei van de werkgelegenheid met 2% en een productiviteitsstijging met 1 %, maar 
ook van 1% werkgelegenheidsgroei en 2% productiviteitsstijging. 
Twee belangrijke vragen vloeien hieruit voort: door welke factoren wordt (de groei van) 
de (gemiddelde) arbeidsproductiviteit bepaald, en bestaat er verband tussen de groei 
van de werkgelegenheid en de stijging van de arbeidsproductiviteit? 

De hoogte van de arbeidsproductiviteit wordt in het algemeen door drie factoren bepaald: 
de kwaliteit van de arbeid, de hoeveelheid kapitaalgoederen per eenheid arbeid en de 
beschikbare technologie. Dat de arbeidsproductiviteit samenhangt met de kwaliteit 
van de factor arbeid, spreekt voor zich. (Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de 
kwaliteit van de arbeidskracht en niet van de werkomstandigheden.) Opleidingsniveau 
en ervaring worden doorgaans als de belangrijkste determinanten van de kwaliteit van 
de factor arbeid beschouwd. 
Ook het belang van de inzet van kapitaalgoederen voor de hoogte van de arbeids
productiviteit behoeft weinig toelichting: een kleermaker die alleen over naald en draad 
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beschikt, kan in dezelfde tijd minder produceren dan een collega die een naaimachine 
heeft, een boekhouder met alleen pen en papier zal het afleggen tegen een boekhouder 
met een computer en een (goed functionerend) boekhoudprogramma. Dat een grotere 
inzet van kapitaalgoederen per arbeidskracht de productiviteit verhoogt, volgt ook direct 
uit de gebruikelijke veronderstelling in de neoklassieke theorie dat arbeid en kapitaal 
(imperfecte) substituten zijn: eenzelfde productie kan dan worden gerealiseerd met 
minder inzet van arbeid en meer kapitaal, waardoor de kapitaal-arbeidverhouding en 
de arbeidsproductiviteit per definitie stijgen. 
Een derde factor die de arbeidsproductiviteit bepaalt, is de stand van de technologie. 
Men kan hierbij in eerste instantie denken aan de kwaliteit van de kapitaalgoederen. Zo 
is al decennia lang sprake van een gestage groei van de rekenkracht van computers, waar
door men met een moderne computer in een bepaalde tijd aanzienlijk meer bewerkingen 
kan uitvoeren dan tien of twintig jaar geleden het geval was. Technologische ontwik
keling schuilt echter niet alleen in computers en andere kapitaalgoederen {embodied 
technology), maar kan ook tot uitdrukking komen in de efficiëntie van het productie
proces (disembodied technology). Door een betere organisatie van het productieproces 
is het mogelijk dat men, met dezelfde inzet van arbeid en kapitaal, meer kan produceren 
dan in het verleden het geval was. 

Wat valt er nu te zeggen over de relatie tussen de groei van de werkgelegenheid of 
van het arbeidsvolume enerzijds en de groei van de arbeidsproductiviteit anderzijds? 
Lange tijd is in de economische groeitheorie verondersteld dat beide factoren onafhankelijk 
van elkaar waren. Op langere termijn zou de groei van de werkgelegenheid worden 
bepaald door de bevolkingsgroei, terwijl de productiviteitsstijging afhankelijk was van 
de 'autonoom' veronderstelde technologische ontwikkeling (zie bijv. Solow 2000 voor 
een uiteenzetting van deze 'klassieke' groeitheorie). De groei van de welvaart, uitge
drukt in de toename van de productie per hoofd van de bevolking, zou op langere ter
mijn dus uitsluitend worden bepaald door de autonome technologische ontwikkeling. 
In de moderne zogenoemde 'endogene' groeitheorie wordt echter onderkend dat de 
productiviteitsstijging door allerlei economische, sociale en culturele factoren wordt 
beïnvloed. In dat geval is niet uitgesloten dat het tempo van productiviteitsstijging 
samenhangt met de groei van de arbeidsparticipatie. 

De kwaliteit van de factor arbeid wordt in de eerste plaats bepaald door het (gemid
delde) opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking. De afgelopen honderd 
jaar is het opleidingsniveau sterk gestegen. Doordat iedere generatie nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt hoger was opgeleid dan de generatie die de arbeidsmarkt verliet, is de 
kwaliteit van de factor arbeid gestaag gestegen. Dit proces zal zich naar alle waarschijn
lijkheid de komende decennia voortzetten. 
Momenteel neemt nog geen twee derde (64%) van de bevolking tussen 15 en 65 jaar. 
ook wel de potentiële beroepsbevolking genoemd, aan het arbeidsproces deel. Onder 
hoogopgeleiden is de participatiegraad echter veel hoger dan onder laagopgeleiden. 
Dit is niet verrassend, aangezien de financiële opbrengst van werk voor hoger opgeleiden 
doorgaans aanzienlijk hoger is dan voor laagopgeleiden. Dit betekent evenwel dat een 
toekomstige verhoging van de arbeidsparticipatie vooral zal moeten worden gerealiseerd 
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door een grotere arbeidsdeelname van laagopgeleiden; onder hoogopgeleiden is een
voudigweg niet voldoende onbenut potentieel. De extra arbeidskrachten die aan het 
werk gaan, zullen dan voor het merendeel een relatief lage arbeidsproductiviteit hebben. 
Als gevolg daarvan zou de gemiddelde arbeidsproductiviteit bij een stijging van de 
participatiegraad kunnen dalen. Overigens zal deze daling van de gemiddelde productivi
teit per werkende - zolang de extra arbeidskrachten althans een positieve productiviteit 
hebben - het effect van de toename van de arbeidsparticipatie nooit volledig teniet 
kunnen doen. De productie per hoofd van de bevolking zal dan toch stijgen, zij het in 
een trager tempo dan de participatiegraad. 

Stijging van de arbeidsparticipatie kan ook worden gerealiseerd door vervanging van 
kapitaalgoederen door arbeidskrachten. Conducteurs in trams (in plaats van stempel
automaten) en portiers (in plaats van automatische deuren) zijn daarvan twee voor
beelden. Op langere termijn bezien kan er, als nadrukkelijk naar een hogere arbeidsinzet 
wordt gestreefd, sprake zijn van minder vervanging van arbeidskrachten door kapitaal
goederen dan technisch mogelijk zou zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld het resultaat 
zijn van een lang volgehouden loonmatiging, die het voor werkgevers uit het oogpunt 
van kostenminimalisatie minder aantrekkelijk maakt om arbeidskrachten te vervangen 
door kapitaalgoederen. Als de kapitaal-arbeidverhouding daardoor afneemt, zal - ceteris 
paribus - ook de arbeidsproductiviteit dalen. 

Ook de verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur van de nijverheid naar de diensten
sector kan leiden tot een daling van de kapitaal-arbeidverhouding. Aangezien de kapitaal
intensiteit - en daarmee de arbeidsproductiviteit - in de dienstensector over het algemeen 
aanzienlijk lager is dan in de landbouw en de industrie, komt de overgang van een 
industriële naar een postindustriële diensteneconomie overeen met een verschuiving 
van een kapitaalintensieve, hoogproductieve sector naar een arbeidsintensieve, laag
productieve sector. Bij een gegeven stand van de techniek en een gegeven omvang van 
de totale werkgelegenheid, zou een dergelijke verschuiving derhalve resulteren in een 
afname van de gemiddelde arbeidsproductiviteit en een daling van het nationaal product. 
Ook al wordt dit effect in de praktijk gecompenseerd door een (autonome) stijging 
van de productiviteit in zowel de industrie als de dienstensector, dit neemt niet weg dat 
de overgang naar een postindustriële economie op zichzelf remmend werkt op de 
productiviteitsstijging en daarmee op de economische groei. 
Hierbij dient men er overigens voor te waken de dienstensector niet als een homogeen 
geheel op te vatten. Tussen de branches in de dienstensector lopen de kapitaalintensiteit 
en de arbeidsproductiviteit sterk uiteen. Zo zijn in de financiële dienstverlening (banken 
en verzekeringsmaatschappijen) de kapitaal-arbeidverhouding en de arbeidsproductiviteit 
over het algemeen veel hoger dan in de zorgsector of de horeca. In de eerste sector lijken 
de mogelijkheden voor productiviteitsstijging dan ook veel groter dan in de laatstgenoemde. 
Mede als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en een (deels daarmee samenhan
gende) toenemende behoefte aan 'persoonlijke' dienstverlening, waarbij het persoonlijke 
contact tussen dienstverlener en consument (of 'cliënt') essentieel is, is het echter aan
nemelijk dat in de toekomst juist de werkgelegenheid in arbeidsintensieve en kapitaal-
extensieve branches zal toenemen. 
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Het verband tussen technologie en werkgelegenheid is zeer omstreden. In het verleden 
zijn heftige discussies gevoerd over de invloed van technologische ontwikkeling op de 
werkgelegenheid, vooral ingegeven door de angst dat toepassing van nieuwe technolo
gieën veel werk zou vernietigen. Minder aandacht is er uitgegaan naar het effect van 
een hogere arbeidsparticipatie op de technologische ontwikkeling. Dit is niet verwonder
lijk, aangezien technologie lange tijd als een autonome, 'exogene' factor is beschouwd, 
terwijl de werkgelegenheid juist door vele andere factoren wordt bepaald. Toch is er 
reden om ook stil te staan bij de mogelijkheid dat maatregelen die gericht zijn op het 
bevorderen van een hogere arbeidsparticipatie of meer werkgelegenheid gevolgen 
kunnen hebben voor de toepassing van nieuwe technologieën. Kleinknecht (1996) heeft 
in Nederland enige opschudding veroorzaakt met zijn stelling dat loonmatiging als 
middel om de werkgelegenheid te bevorderen, een rem zet op technologische innovatie. 
Loonmatiging zou ondernemers 'lui' maken, doordat het de prikkel wegneemt om door 
middel van innovaties in het productieproces de kosten te drukken. 
Tegenover het kortetermijnvoordeel van werkgelegenheidsbehoud zou op langere termijn 
een verlies aan vernieuwingskracht en daardoor aan economisch potentieel staan. Volgens 
Kleinknecht zou dat op den duur zelfs ten koste van de werkgelegenheid kunnen gaan. 
Vooral deze laatste stelling van Kleinknecht is sterk bekritiseerd. Het is echter niet 
nodig hem zo ver te volgen om de analyse te onderschrijven dat loonmatiging de tech
nologische vernieuwing kan remmen, waardoor werkgelegenheidsgroei gepaard gaat 
met een achterblijvende productiviteitsstijging. Het effect op de economische groei is 
dan afhankelijk van de vraag of de extra werkgelegenheidsgroei die het gevolg is van 
loonmatiging, opweegt tegen de minder sterke stijging van de arbeidsproductiviteit. Als 
de verhouding tussen arbeids- en kapitaal inkomens op macroniveau gelijk blijft, is de 
stijging van de (reële) lonen per definitie gelijk aan de productiviteitsstijging. Een procent 
loonmatiging resulteert dan in een procent minder productiviteitsstijging. Of de totale 
productie hierdoor toeneemt of afneemt, hangt af van de loongevoeligheid van de 
werkgelegenheid: alleen als een procent loonmatiging meer dan een procent extra 
werkgelegenheidsgroei oplevert (de absolute waarde van de loonelasticiteit van de 
werkgelegenheid is dan groter dan één), wordt ook de economische groei door de 
loonmatiging gestimuleerd. Hoewel econometrisch onderzoek sterk uiteenlopende 
schattingen van de loonelasticiteit van de werkgelegenheid oplevert, is de absolute 
waarde ervan bijna steeds aanzienlijk kleiner dan één (zie Hamermesh 1993: hoofd
stuk 3. voor een uitgebreid overzicht van het verrichte empirische onderzoek). Dit 
betekent dat loonmatiging weliswaar de werkgelegenheid bevordert, maar eerder een 
remmend dan een stimulerend effect heeft op de economische groei. Onderzoek van 
het Centraal Planbureau naar de werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren tachtig 
bevestigt dit: als er tussen 1979 en 1990 geen loonmatiging zou hebben plaatsgevonden. 
zou de werkgelegenheid in personen in 1990 265.000 lager zijn geweest dan feitelijk 
het geval was. maar het reële netto nationaal inkomen zou 1,5% hoger zijn geweest 
(CPB 1991: 8). 

Er zou nog een andere relatie tussen de werkgelegenheidsontwikkeling en de productivi
teitsstijging kunnen bestaan. Als werkgelegenheidsgroei leidt tot een afname van het 
aantal uitkeringsgerechtigden, zullen de uitgaven voor de sociale zekerheid (relatief) 
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afnemen en kan de collectievelastendruk dalen. Deze lastenverlichting zou vervolgens 
een stimulans kunnen vormen voor investeringen in onderwijs en scholing, die op hun 
beurt weer een positief effect hebben op de arbeidsproductiviteit. 
Hoewel de relatie tussen werkgelegenheidsontwikkeling en collectievelastendruk minder 
eenduidig is dan hier wordt gesuggereerd, wordt de bespreking daarvan uitgesteld tot 
de paragrafen 3.6 en 3.7. De aandacht richt zich hier op de vraag of lagere collectieve 
lasten daadwerkelijk leiden tot meer investeringen in scholing. 
Volgens de zogenoemde human capital theorie zijn investeringen in onderwijs en 
opleiding optimaal wanneer de marginale kosten ervan gelijk zijn aan (de contante 
waarde van) de marginale opbrengsten. Ogenschijnlijk ontmoedigen hogere lasten 
dergelijke investeringen, doordat de opbrengst in de vorm van een hoger nettoloon 
kleiner wordt. Echter, de kosten van een opleiding bestaan voor een belangrijk deel uit 
het nettoloon dat men derft in de periode dat men de opleiding volgt, en ook dit 
gederfde loon zal lager worden. In geval van een proportionele belasting zullen beide 
effecten grosso modo tegen elkaar wegvallen (vgl. Atkinson 1995: 135). Indien de 
belasting niet proportioneel is, maar bijvoorbeeld progressief, is het effect minder een
duidig. Men dient dan onderscheid te maken tussen een verhoging van de gemiddelde 
belastingdruk en een verhoging van het marginale belastingtarief (de belasting die men 
over de 'laatst'verdiende gulden betaalt) (zie bijlage B3.2 voor de formele afleiding). 
Stel allereerst dat alleen de gemiddelde belastingdruk stijgt, terwijl de marginale druk 
gelijk blijft. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verlaging van de heffings
korting in de loon- en inkomstenbelasting. Doordat bij een gegeven bruto-inkomen het 
netto-inkomen daalt, zullen de kosten van scholing, voorzover deze bestaan uit het loon 
dat men derft zolang men (dag)onderwijs volgt, afnemen. Het (gederfde) nettoloon 
daalt immers als gevolg van de hogere gemiddelde belastingdruk. De opbrengst van een 
extra tijdseenheid (dag, maand of jaar) die men aan scholing besteedt, bestaat uit het extra 
nettoloon dat dit in de toekomst oplevert. Aangezien het marginale belastingtarief, dat 
op de 'top' van het inkomen betrekking heeft, gelijk blijft, verandert ook de toekomstige 
opbrengst van extra scholing niet. Als de kosten van scholing dalen, terwijl de opbrengst 
gelijk blijft, zal men meer in scholing gaan investeren. 
Stel vervolgens dat de marginale lastendruk stijgt, terwijl de gemiddelde lastendruk 
gelijk blijft. Dit is mogelijk indien een verhoging van de (marginale) belastingtarieven 
wordt gecombineerd met een verhoging van de heffingskorting. In dit geval doet zich 
het omgekeerde effect voor: de marginale opbrengst van scholing wordt kleiner, door
dat de 'top' van het toekomstige loon zwaarder wordt belast, terwijl de marginale kosten 
gelijk blijven, doordat het gederfde nettoloon niet verandert. Men zal dan juist minder 
tijd in scholing investeren. 
Als de gemiddelde en de marginale lastendruk beide stijgen - hetgeen aannemelijk is 
bij een stijging van de collectievelastendruk - staat niet bij voorbaat vast welk effect 
groter is. Dit hangt, behalve van de gemiddelde en marginale lastenverzwaring, ook af 
van de vraag hoe vooruitziend men is: naarmate men een langere tijdshorizon heeft en 
toekomstige inkomsten zwaarder weegt, zal aan het negatieve effect van de hogere 
marginale druk op het toekomstige nettoloon een groter gewicht worden toegekend en 
is de kans dat men minder in scholing investeert, groter. 
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Het toekomstige inkomen is echter niet alleen afhankelijk van de (huidige) scholings
inspanning, maar ook van de toekomstige arbeidstijd. Naarmate men van plan is in de 
toekomst meer uren te werken, zal een gegeven investering in scholing meer inkomen 
genereren. Ook het aantal uren dat men wenst te werken wordt (mede) bepaald door 
de belastingdruk. Hierbij doet zich een vergelijkbaar verschil voor tussen het effect 
van de gemiddelde en de marginale belastingdruk (zie bijlage B3.2). 
Als alleen de gemiddelde lastendruk stijgt en de marginale druk gelijk blijft, neemt, 
bij een gegeven aantal gewerkte uren, het nettoloon af. Onder de gebruikelijke veronder
stelling dat de waardering voor vrije tijd groter is naarmate het inkomen hoger is, zal 
de verlaging van het nettoloon de (marginale) waardering van vrije tijd doen vermin
deren. Omdat de marginale lastendruk gelijk blijft, verandert de netto-opbrengst in 
guldens van een uur extra werken niet. De (marginale) waardering van dit extra inkomen 
neemt, vanwege de daling van het nettoloon, echter toe. De voorkeur verschuift dan 
van vrije tijd naar inkomen uit arbeid (in economische termen: er is dan alleen sprake 
van een positief inkomenseffect). Als de marginale druk stijgt, terwijl de gemiddelde 
druk gelijk blijft, is het effect op het gewenste aantal arbeidsuren omgekeerd. De 
netto-opbrengst van het 'laatste' gewerkte uur wordt kleiner, terwijl de (marginale) 
waardering voor vrije tijd gelijk blijft, zodat de voorkeur verschuift naar méér vrije 
tijd (er doet zich dan alleen een negatief substitutie-effect voor). 
In het algemeen zal het effect van een lastenstijging op de scholingsinspanning en op 
het aantal (toekomstige) arbeidsuren in dezelfde richting wijzen. Wel is het denkbaar 
dat bij een gelijktijdige verhoging van de gemiddelde en de marginale lastendruk bij 
de scholingsinspanning het effect van de gemiddelde druk en bij de arbeidsduur het 
effect van de marginale druk groter is en vice versa. 

Resumerend staat op theoretische gronden niet vast of hogere collectieve lasten de 
investeringen in scholing zullen afremmen of stimuleren: de effecten van hogere 
gemiddelde lasten en van een hogere marginale lastendruk werken in tegengestelde 
richting. Wanneer zowel de gemiddelde als de marginale lastendruk stijgt, zoals in de 
praktijk aannemelijk is, zullen deze tegengestelde effecten elkaar geheel often dele 
compenseren. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat een stijgende arbeidsparticipatie 
via een verlaging van de collectievelastendruk een belangrijke stimulans voor de 
scholingsinspanning zal betekenen en daarmee op langere termijn tot een hogere 
arbeidsproductiviteit zal leiden. 

Overziet men vorenstaande kanttekeningen bij de relatie tussen werkgelegenheidsgroei 
en productiviteitsstijging, dan is er op theoretische gronden weinig reden om te ver
wachten dat een verhoging van de arbeidsparticipatie tot een (structureel) hogere 
economische groei zal leiden. Het is aannemelijk dat ten minste een deel van de werk-
gelegenheidswinst zal worden gerealiseerd door het afremmen van de productiviteits
stijging, zodat de extra arbeidsinzet per saldo niet in een hoger welvaartsniveau (in 
termen van formele productie) hoeft te resulteren dan zonder de werkgelegenheids
groei het geval zou zijn geweest. 
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Om de relevantie van deze kanttekeningen in de praktijk te bepalen, wordt in tabel 3.1 
de ontwikkeling van het (reële) nationaal product, het arbeidsvolume in arbeidsjaren 
en de arbeidsproductiviteit in de tweede helft van de twintigste eeuw geschetst. 
Opmerkelijk is dat er nauwelijks enige samenhang blijkt te bestaan tussen het tempo 
van economische groei en de werkgelegenheidsgroei. Zo was de economische groei in 
de jaren vijftig en zestig beduidend sterker dan in de jaren tachtig en negentig, terwijl 
de werkgelegenheid in een vergelijkbaar tempo groeide. Het opvallendste in tabel 3.1 
is de gestage afname van het tempo van productiviteitsstijging, van ongeveer 3,5% in 
de jaren vijftig en zestig naar minder dan 2% in de jaren tachtig en negentig. Deze cijfers 
bevestigen de stelling dat werkgelegenheidsgroei en economische groei twee verschil
lende zaken zijn, waartussen op wat langere termijn geen eenduidige relatie bestaat. 

Tabel 3.1 Gemiddelde jaarlijkse volumemutatie van het BNP/BBR het arbeidsvolume in arbeidsjaren en de 

arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar (in procenten), 1950-1999 

BNP/BBP3 arbeidsvolume in arbeidsjaren arbeidsproductiviteit 

1950-1960 4,6 1,0 3,5 

1960-1970 5.1 1,4 3,6 

1970-1980 3.0 0.2 2,7 

1980-1990 2.2 0,6 1.6 

1990-1999 2,7 1,5 1,2 

a Tot en met 1969 BNP (bruto nationaal product), vanaf 1970 BBP (bruto binnenlands product). 

Bron: CBS (a: Historische reeksen Nationale rekeningen) SCP-bewerking 

De afname van de productiviteitsstijging kan overigens niet worden verklaard door de 
verkorting van de arbeidsduur, waardoor een arbeidsjaar in de jaren negentig beduidend 
minder uren telt dan in de jaren zestig. Het tempo van arbeidsduurverkorting was in 
de jaren negentig namelijk aanzienlijk lager dan in de jaren zestig: terwijl het aantal 
uren in een volledig arbeidsjaar tussen 1960 en 1970 met gemiddeld 1,1% per jaar 
verminderde, bedroeg het tempo van arbeidsduurverkorting in de jaren negentig nog 
slechts 0,2% per jaar. 

Zoals opgemerkt zou de trendmatige afname van de productiviteitsstijging mede het 
gevolg kunnen zijn van de verschuiving van de werkgelegenheid van de landbouw en 
industrie naar de dienstensector. Nadere analyse wijst evenwel uit dat de sectorale ver
schuiving slechts een klein deel van de vertraging in de productiviteitsgroei verklaart 
(zie ook Pomp 1998: 33, 42-43). De onderste rij van tabel 3.2 laat zien hoe sterk de 
macroarbeidsproductiviteit zou zijn gestegen indien de verdeling van het arbeidsvolume 
over de sectoren sinds 1953 niet zou zijn veranderd en de productiviteitsstijging binnen 
elk van de sectoren zou zijn overeengekomen met de feitelijke ontwikkeling.10 Ook in 
dat geval zou het tempo van productiviteitsgroei met twee derde zijn teruggelopen van 
4,7% per jaar in de jaren zestig naar 1,5% in de jaren negentig. De verandering in de 
sectorstructuur of. anders gezegd, de overgang naar een postindustrièle economie ver
klaart derhalve slechts ongeveer een vijfde van de vertraging in de productiviteitsgroei 
in de afgelopen decennia. 
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Tabel 3.2 laat weliswaar zien dat de productiviteitsstijging in de dienstensector over 
het algemeen beduidend kleiner is dan die in de landbouw en industrie. Maar uit deze 
tabel blijkt tevens dat de zogeheten productivity slowdown zich in elke sector afzonder
lijk heeft voorgedaan. Zo nam in de industrie de jaarlijkse productiviteitsstijging af 
van 7% in de jaren zestig tot 3% in de jaren negentig en in de handel vertraagde de 
jaarlijkse productiviteitsstijging van 4% in de jaren zestig tot 1% in de jaren negentig. 
In de financiële dienstverlening (bank- en verzekeringswezen) is de productiviteits
stijging, in tegenstelling tot de verwachting die hiervoor werd uitgesproken, zelfs 
geheel tot stilstand gekomen. 

Tabel 3.2 Gemiddelde jaarlijkse productiviteitsstijging3, totaal en naar bedrijfstak (in procenten), 1953-1999 

1953-1963 1963-1973 1973-1980 1980-1990 1990-1999 

landbouw, visserij 5,6 8,8 4,3 5,4 3,2 
industrie 4,9 7,0 3,2 3,2 3,0 
bouwnijverheid 0.0 2,5 1,5 2,4 1,3 
diensten 2.5 2,9 2,3 1,1 0,6 
w.v. handel 4.4 3.9 2,6 2,1 1,0 
transport, opslag, communicatie 4.0 5,3 2,8 2,3 3,9 
bank en verzekeringswezen 1.4 3,8 2,3 0,6 0,0 
quartaire dienstenb 1,0 1,4 0,8 0,0 0,3 

totaal 3,0 5,0 2,0 1,7 1,0 
totaal bij ongewijzigde sectorstructuur0 2,7 4,7 2,5 1,9 1,5 
a Gedefinieerd als de mutatie van de reële toegevoegde waarde per arbeidsjaar, 

b T/m 1979 medische en veterinaire diensten, vanaf 1989 de zorgsector, 

c Op basis van het arbeidsvolume per sector in 1953. 

Bron: CPB (a) SCP-bewerking 

Het voert te ver om hier uitgebreid op de oorzaken van de vertraging in de productivi
teitsontwikkeling in te gaan. In de economische vakpers woedt hierover al geruime 
tijd een discussie, die nog niet tot een eenduidige conclusie heeft geleid. Naast de eerder
genoemde stelling van Kleinknecht dat loonmatiging de innovatie remt, zijn in de 
literatuur onder meer de volgende verklaringen naar voren gebracht (vgl. ook Wolff 
1996 en Pomp 1998): 

Een afname van de kapitaal-arbeidverhouding in het productieproces door het 
dalen van de investeringen in fysieke productiemiddelen. Deze afname is mede, 
maar niet uitsluitend, het gevolg van de verschuiving van de kapitaalintensieve 
landbouw en industrie (waar veel wordt geïnvesteerd) naar de arbeidsintensieve 
dienstensector. 
Een trage verspreiding ('diffusie') van nieuwe technologieën over de sectoren. De 
computer is nog altijd een vrij recente vinding en de mogelijkheden ervan zouden 
in veel sectoren nog niet maximaal worden benut. Bovendien zou de introductie 
van nieuwe technieken in eerste instantie met veel aanpassingsproblemen gepaard 
gaan. waardoor pas na verloop van tijd productiviteitswinst wordt geboekt. 
Gezien het wijdverbreide gebruik van computers anno 2001 kan men zich echter 
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afvragen of deze verklaring overtuigend is. Gordon (1998a) heeft zelfs de tegen
overgestelde verklaring geopperd: computers zijn inmiddels zo goedkoop en wijd
verbreid dat ze weinig efficiënt worden benut. 
Een onderschatting van de werkelijke productiviteitsstijging. Toepassing van 
informatie- en communicatietechnologieën zou volgens deze verklaring niet zozeer 
tot groei van de productie leiden, als wel tot een verbetering van de kwaliteit van 
producten. Deze kwaliteitsverbetering wordt echter in bestaande productiestatistieken 
gebrekkig gemeten en komt daardoor vooral tot uitdrukking in prijsstijgingen. De 
keerzijde van de onderschatting van de productiviteitsstijging is derhalve een over
schatting van de inflatie. In de Verenigde Staten zou deze overschatting van de 
inflatie volgens een commissie van deskundigen circa 1% per jaar bedragen (Boskin 
et al. 1998). Of dit ook voor Nederland een realistische waarde is, is vooralsnog 
niet duidelijk (zie CPB 1997: 34 en 62; Folkertsma 1998). 
Groei van de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar de 
productiviteit per definitie laag is, remt de gemiddelde productiviteitsstijging per 
werkende. Dit kan, zoals in Nederland het geval is, samengaan met een forse stijging 
van de productiviteit per hoofd van de potentiële beroepsbevolking, doordat veel 
laagproductieve arbeidskrachten in het productieproces worden ingeschakeld. Het 
Centraal Planbureau schat dat 20% tot 40% van het verschil in productiviteitsgroei 
tussen de jaren zeventig en de jaren negentig hieruit kan worden verklaard (Pomp 
1998:50). 

Voor het betoog in deze paragraaf is de constatering dât de productiviteitsstijging is 
afgenomen van meer belang dan de vraag wat hiervan de verklaring is. Onbetwistbaar 
is immers dat de productivity slowdown als consequentie heeft dat een bepaalde groei 
van de werkgelegenheid met een minder sterke groei van het nationaal product samen
gaat dan in de jaren zestig en zeventig het geval was. 

3.5 Arbeid als draagvlak voor de sociale zekerheid: de socialezekerheidsval 
Een tweede interpretatie die in de citaten aan het begin van dit hoofdstuk aan de draag
vlakfunctie van arbeid werd gegeven, is die van financieringsbron voor de verzorgings
staat en, meer speciaal, voor de sociale zekerheid. De gedachte die hieraan ten grond
slag ligt, is simpel: de werkenden moeten het inkomen verdienen dat in de vorm van 
een sociale uitkering aan de niet-werkenden wordt uitgekeerd. De werkenden vormen 
dus het draagvlak voor de financiering van de sociale zekerheid. Naarmate er minder 
werkenden en meer niet-werkenden zijn, moeten de werkenden een zwaardere last 
torsen om de niet-werkenden te onderhouden. Dit kan worden uitgedrukt in de ver
houding tussen het aantal niet-werkenden of 'inactieven' en het aantal werkenden of 
'actieven', kortweg aangeduid als de i/a-ratio. Deze verhouding geeft aan voor hoeveel 
inactieven iedere actieve het inkomen moet verdienen. De i/a-ratio is in de loop van 
de jaren tachtig het criterium bij uitstek geworden om de houdbaarheid van het stelsel 
van sociale zekerheid aan af te meten. 
Nu kent de waarde van de i/a-ratio geen logische bovengrens. In theorie is het voor
stelbaar dat het gehele nationale product door één persoon wordt voortgebracht, die 
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uit de opbrengst daarvan de gehele bevolking van een inkomen voorziet. De waarde 
van de i/a-ratio zou dan naar oneindig tenderen. Boekhoudkundig vormt dit geen 
enkel probleem. Het gaat immers om een (extreme) herverdeling van het beschikbare 
nationaal inkomen, en als het nationaal inkomen gegeven is, is in beginsel iedere ver
deling mogelijk. Dat aan de hoogte van de i/a-ratio toch veel waarde wordt gehecht, 
komt voort uit de gedachte dat de verdeling van het nationaal inkomen niet los gezien 
kan worden van de hoogte van het nationaal inkomen. Een sterke stijging van de i/a-
ratio zou een negatieve invloed hebben op de hoogte van het nationaal inkomen, doordat 
de hoge lasten die daarvan het gevolg zijn, leiden tot een vermindering van de arbeids
participatie. Een (te) hoge i/a-ratio zou daardoor het draagvlak voor de financiering 
van de sociale zekerheid ondergraven. Deze mogelijke negatieve relatie tussen de mate 
van inkomensherverdeling via de sociale zekerheid en de hoogte van het nationaal 
inkomen werd in 1982 door Van Praag, Halberstadt en Emanuel beschreven als "de 
valkuil der sociale zekerheid" (Van Praag et al. 1982). 
In 1990 pakte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de draad van deze 
redenering op (overigens zonder naar Van Praag et al. te verwijzen) en gaf haar een 
centrale plaats in het rapport Een werkend perspectief. De 'negatieve spiraal' die de 
WRR in dit rapport beschrijft, is in figuur 3.2 in beeld gebracht (vgl. Den Butter en 
Vijlbrief 1992). 

Figuur 3.2 De valkuil der sociale zekerheid 

arbeids
participatie 

loonkosten i/a-ratio 

collectieve
lastendruk 

sociale 
zekerheids

uitgaven 

Bron: SCP op basis van WRR (1999) 

Stel, dat zich een externe schok voordoet, bijvoorbeeld een internationale economische 
recessie, waardoor de werkgelegenheid krimpt. Het aantal uitkeringsgerechtigden 
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(vooral werklozen) zal dan groeien, waardoor de verhouding tussen het aantal uitkerings
gerechtigden en het aantal werkenden verslechtert (de i/a-ratio stijgt). De uitgaven 
voor de sociale zekerheid stijgen dan, terwijl deze door minder werkenden moeten 
worden opgebracht, hetgeen een stijging van de sociale premies onvermijdelijk maakt. 
Deze premieverhoging wordt door de werknemers geheel of gedeeltelijk 'afgewenteld' 
op de werkgevers, waardoor de loonkosten stijgen. Hogere loonkosten leiden, via een 
prijsstijging, tot vermindering van de afzet van bedrijven en prikkelen werkgevers om 
arbeidskrachten te vervangen door kapitaalgoederen (machines, computers). De werk
gelegenheid loopt daardoor nog verder terug, hetgeen in een extra toename van het 
aantal uitkeringsgerechtigden resulteert. Dit maakt een nieuwe premieverhoging nood
zakelijk, enzovoort. De economie komt in een neerwaartse spiraal terecht met voort
durend stijgende sociale lasten, krimpende werkgelegenheid en een groeiend aantal 
uitkeringsgerechtigden. Van Praag et al. (1982) merkten overigens op dat op theoreti
sche gronden niet valt uit te maken of deze neerwaartse spiraalbeweging op een gege
ven moment, bij een positieve werkgelegenheid, tot stilstand komt, of dat zij pas stopt 
als de participatiegraad tot nul is gedaald. In de praktijk lijkt dit laatste weliswaar uit
gesloten, maar ook als er sprake is van een positief evenwichtsniveau, zou dit veel 
lager kunnen zijn dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. 

Vanwege de centrale betekenis van deze negatieve kringloop in de redenering dat 
betaalde arbeid het draagvlak van de verzorgingsstaat vormt, wordt er op deze plaats 
uitgebreid aandacht aan besteed. In de volgende paragrafen worden de verschillende 
'schakels' in de ketting van figuur 3.2 daarom aan een nader onderzoek onderworpen. 

Alvorens daartoe over te gaan, is een korte opmerking op zijn plaats over een alterna
tieve interpretatie van de socialezekerheidsval (vgl. Den Butter en Vijlbrief 1992). In 
deze interpretatie gaat de aandacht uit naar de ontmoedigende werking van het sociale-
zekerheidsstelsel op het arbeidsaanbod. Een genereus stelsel, met relatief hoge en 
langlopende uitkeringen en 'zachte' uitkeringsvoorwaarden, vermindert voor werklozen 
en andere uitkeringsgerechtigden de prikkel om betaald werk te zoeken en een aange
boden baan te aanvaarden. Daardoor vermindert het (effectieve) arbeidsaanbod, hetgeen 
vroeger of later doorwerkt in de werkgelegenheid. Ook als er sprake is van onvrijwillige 
werkloosheid en de afname van het arbeidsaanbod in eerste instantie alleen tot een 
lagere werkloosheid leidt, gaat daarvan een opwaartse druk op de lonen uit, die de 
werkgelegenheid negatief beïnvloedt (zie § 3.8). Naar dit ontmoedigende effect van de 
sociale zekerheid is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan. De resultaten daarvan 
zijn overigens, zeker voor Nederland, minder eenduidig dan vaak wordt aangenomen 
(zie bijv. de overzichten van Danziger et al. 1981, Atkinson en Micklewright 1991, 
Moffitt 1992, Atkinson 1999, en, voor Nederland, Jehoel-Gijsbers et al. 1995). 
Op deze plaats kan echter worden volstaan met de constatering dat, indien van het 
niveau of de duur van de sociale uitkeringen een negatief effect op de arbeidsparticipatie 
uitgaat, dit op zichzelf niet tot een neerwaartse spiraalbeweging leidt. Het negatieve 
effect van de sociale uitkeringen op het arbeidsaanbod wordt namelijk alleen bepaald 
door de 'polisvoorwaarden', zoals de hoogte en de duur van de uitkeringen, en niet 
door het volume van de sociale zekerheid ofwel het aantal uitkeringsgerechtigden. Als 
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bijvoorbeeld door een externe schok, zoals een conjuncturele inzinking, het aantal uit
keringsgerechtigden stijgt, doet deze stijging op zichzelf de ontmoedigende werking 
van de sociale zekerheid niet toenemen. Die wordt immers bepaald door de hoogte en 
duur van de uitkeringen. Het enige negatieve effect dat optreedt, loopt via de financie-
ringskant van de sociale zekerheid, doordat de sociale premies of de belastingen worden 
verhoogd, en dit is precies het mechanisme dat door de socialezekerheidsval wordt 
beschreven. 
Evenzo heeft een verhoging van uitkeringsniveaus slechts een eenmalig effect op het 
effectieve arbeidsaanbod, dat niet uitmondt in een negatieve spiraalbeweging. Een 
genereus stelsel van sociale zekerheid kan weliswaar mede de oorzaak zijn van een 
relatief laag niveau van arbeidsparticipatie, maar het gaat niet gepaard met een terug
koppelingseffect, waardoor de arbeidsparticipatie steeds verder daalt. Deze negatieve 
spiraalbeweging ontstaat uitsluitend door het effect van een groter uitkeringsvolume 
of meer genereuze uitkeringen op de collectievelastendruk. In de volgende paragrafen 
richt de aandacht zich daarom op de kringloopbeweging die via de collectieve lasten 
loopt. 

3.6 Arbeidsparticipatie en i/a-ratio 

In de eerste helft van de jaren tachtig liep de i/a-ratio in Nederland sterk op. Na een 
lichte daling in de tweede helft van de jaren tachtig, deed zich in de eerst helft van de 
jaren negentig weer een stijging voor. De zorg die deze stijging in het maatschappelijke 
debat over het sociaal-economische beleid opriep, wordt aardig geïllustreerd door het 
volgende citaat van de werkgeversorganisaties VNO en NCW uit 1994: "In de interna
tionale competitie sturen we dus een elftal in het veld waarbij zes spelers de opdracht 
hebben er vijf op hun schouders mee te dragen. Valt er dan nog te winnen?" 
(VNO/NCW 1994). (Blijkbaar gingen de werkgeversorganisaties ervan uit dat de 'tegen-

12 

partij' geen uitkeringsgerechtigden telde. ") Om de i/a-ratio te verlagen en daarmee de 
concurrentiepositie van de Nederlandse economie niet verder in gevaar te brengen, 
werd aan bevordering van de werkgelegenheid dan ook een hoge prioriteit toegekend, 
zoals tot uitdrukking kwam in het motto van het eerste kabinet-Kok: "Werk, werk en 
nog eens werk". 

Ogenschijnlijk is de relatie tussen het niveau van arbeidsparticipatie of de werkgelegen
heid, en de hoogte van de i/a-ratio duidelijk: een stijging van de arbeidsparticipatie 
betekent dat het aantal werkenden of 'actieven' groeit en dus - bij een gegeven 
bevolkingsomvang - het aantal niet-werkenden of 'inactieven' daalt. De i/a-ratio daalt 
dan eveneens. Toch gaat deze redenering niet altijd op. De teller van de i/a-ratio, de 
'inactieven', is namelijk gedefinieerd als het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit aantal 
is veel kleiner dan de aanduiding 'inactieven' suggereert, aangezien vele niet-werkenden 
geen sociale uitkering ontvangen: het gaat daarbij met name om afhankelijke partners 
(lees: huisvrouwen) en kinderen. Een toename van het aantal werkenden of 'actieven' 
hoeft derhalve niet samen te gaan met een afname van het aantal uitkeringsgerechtigde 
inactieven, doordat de 'nieuwe' actieven afkomstig kunnen zijn uit een derde categorie, 
de niet-werkenden zonder eigen inkomen. De teller van de i/a-ratio (de 'i') daalt dan 
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niet, hoewel de noemer (de 'a') groter wordt. Niettemin zal de i/a-ratio in dit geval wel 
dalen. 
Het is echter mogelijk dat tegelijkertijd ook de 'i' groter wordt. Dit kan het geval zijn 
indien een deel van de huisvrouwen tot de arbeidsmarkt toetreedt en werk vindt, terwijl 
tegelijkertijd een ander deel dat niet werkt, aanspraak op een uitkering gaat maken, 
bijvoorbeeld na een echtscheiding of bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Een 
toename van de arbeidsparticipatie zou dan zelfs kunnen samengaan met een stijging 
van de i/a-ratio. Een stijging van de arbeidsparticipatie draagt dus wel bij aan verlaging 
van de i/a-ratio, maar staat er niet garant voor dat de i/a-ratio ook werkelijk daalt. 

Dat het hierbij om meer dan een theoretische mogelijkheid gaat, blijkt uit de feitelijke 
ontwikkeling van de participatiegraad en de i/a-ratio sinds 1960. Figuur 3.3 laat zien 
dat tussen 1960 en 1985 de nettoparticipatiegraad of werkgelegenheidsgraad vrijwel 
gelijk bleef: hij schommelde tussen 37,4% en 40,0%. In dezelfde periode nam de uit
keringsgraad (het percentage van de bevolking dat een uitkering ontvangt) echter toe 
van 10% tot 27%, waardoor de i/a-ratio steeg van 28 tot 70 uitkeringsgerechtigden per 
100 werkenden.13 Zelfs in de periode 1985-1995, toen de werkgelegenheidsgraad met 
5,5 procentpunten steeg, nam de uitkeringsgraad nog met 2 procentpunten toe. De i/a-
ratio daalde in deze periode overigens wel met ruim 4 punten. 

Figuur 3.3 Werkgelegenheidsgraad, uitkeringsgraad en i/a-ratio, 1960-1999 
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Bron: CBS (c: Tijdreeksen mens en maatschappij; f: 2000/10); LISV (2000); SCP-bewerking. 

Dat de groei van het aantal 'actieven' (de werkzame bevolking) niet heeft geleid tot een 
daling van het aantal 'inactieven' (uitkeringsgerechtigden), kwam doordat van de meer 
dan een miljoen banen die er sinds het midden van de jaren tachtig zijn bijgekomen, 
het grootste deel werd bezet door nieuwkomers op de arbeidsmarkt, voornamelijk 
schoolverlaters en herintredende vrouwen. Over de gehele periode sinds 1960 bezien, 
is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden overigens ook voor een belangrijk 
deel een gevolg van de uitbreiding van socialezekerheidsrechten. Zo kan de sterke stij
ging van het aantal uitkeringsgerechtigden in 1965 worden toegeschreven aan de 
invoering van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de stijging in 1985 (mede) aan de 
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verzelfstandiging van de Algemene Ouderdomswet (AOW), waardoor ook gehuwde 
vrouwen van 65 jaar en ouder recht op een eigen uitkering verkregen. 
Een tweede kanttekening die men bij de i/a-ratio zou kunnen maken, betreft het feit 
dat alleen betaald werkenden worden geacht een bijdrage te leveren aan het economische 
draagvlak voor de verzorgingsstaat. In paragraaf 3.3 is erop gewezen dat ook de onbe
taalde arbeid bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Een verandering in de i/a-ratio 
zegt dan weinig over het 'productieve' draagvlak van de economie. Het is immers 
mogelijk dat een toename van het aantal 'actieven' (d.w.z. het aantal betaald werkenden) 
en een afname van het aantal 'inactieven' (uitkeringsgerechtigden) gepaard gaat met 
een verschuiving van onbetaalde naar betaalde arbeid. De totale productie (betaald 
plus onbetaald) hoeft dan niet toe te nemen. 
Met het oog op het financiële draagvlak van de collectieve sector is deze kanttekening 
evenwel niet relevant. Voor de overheid is er immers een essentieel verschil tussen 
betaalde en onbetaalde arbeid: over betaalde arbeid zijn belastingen en premies ver
schuldigd, over onbetaalde arbeid niet. Als onbetaalde arbeid wordt omgezet in betaalde 
arbeid, stijgen dan ook de inkomsten van de overheid. Daar zou overigens tegenover 
kunnen staan dat ook de overheidsuitgaven stijgen. Dit kan het geval zijn als de onbe
taalde arbeid een substituut vormt voor door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde 
diensten. Als bijvoorbeeld een huisvrouw die de volledige zorg voor haar kinderen 
droeg, een betaalde baan vindt en haar kinderen bij een gesubsidieerde kinderopvang
voorziening onderbrengt, stijgen zowel de inkomsten (loonbelasting en sociale premies) 
als de uitgaven (subsidie voor kinderopvang) van de overheid. 

Door de aandacht te beperken tot de gevolgen van een groter aantal uitkerings
gerechtigden en een hogere lastendruk op het totale productieniveau, wordt impliciet 
verondersteld dat formele inkomensoverdrachten via belastingen, premies en sociale 
uitkeringen andere gedragsreacties oproepen dan informele overdrachten, bijvoorbeeld 
van een (mannelijke) kostwinner naar zijn (vrouwelijke) partner en kinderen. Hoewel 
de gevolgen voor de individuele bestedingsmogelijkheden van een werknemer in beide 
gevallen gelijk kunnen zijn, is het onwaarschijnlijk dat hij beide situaties gelijk beoor
deelt. Informele overdrachten zijn in beginsel immers vrijwillig en komen ten goede 
aan personen met wie men een persoonlijke band heeft, terwijl formele inkomensover
drachten verplicht zijn en aan anonieme 'derden' ten goede komen. In meer economische 
termen geformuleerd: een informele inkomensoverdracht is de uitkomst van de afwe
gingen die een werkende maakt tussen alternatieve aanwendingen van zijn besteedbare 
inkomen, terwijl een formele verplichte inkomensafdracht zijn besteedbare inkomen 
verkleint en daarmee zijn keuzemogelijkheden beperkt. Het is dan ook veel waarschijn
lijker dat een werknemer zal trachten de inkomensgevolgen van een verhoging van 
verplichte belastingen en premies op zijn werkgever af te wentelen dan een toename 
van informele inkomensoverdrachten. Meer concreet: een premieverhoging die het 
gevolg is van een stijging van het aantal werklozen zal eerder tot een afwentelings
reactie leiden dan een stijging van de uitgaven als gevolg van de geboorte van een 
kind. Dit is de reden om hierna de aandacht te beperken tot de formele inkomensover
drachten via belastingen en sociale zekerheid. 
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3.7 l/a-ratio, socialezekerheidsquote en collectievelastendruk 

Een stijging van de i/a-ratio gaat in de negatieve spiraal van figuur 3.2 gepaard met 
een stijging van de socialezekerheidsuitgaven en daardoor met een stijging van de col
lectievelastendruk (clcl). Ceteris paribus, dat wil zeggen als al het andere gelijk blijft, is 
deze redenering correct. In de praktijk gaat het er dus om óf al het andere wel gelijk 
blijft. 
Het aandeel van de socialezekerheidsuitgaven in het bruto binnenlands product (BBP), 
de zogenoemde socialezekerheidsquote (szq), wordt niet alleen bepaald door de i/a-ratio, 
maar ook door twee andere factoren, te weten de vervangingsratio en de arbeids
inkomensquote. De vervangingsratio of replacement rate (r) is de verhouding tussen 
de hoogte van de gemiddelde uitkering en het gemiddelde loon. De arbeidsinkomens
quote (aiq) is het aandeel van de arbeidsinkomens in het bruto binnenlands product. 
De hoogte van de socialezekerheidsquote (szq) is gelijk aan het product van deze drie 
factoren (voor de afleiding zie bijlage B3.1): 

szq = i/ax r x aiq (3.1 ) 

De opwaartse druk die een stijging van de i/a-ratio op de socialezekerheidsquote uit
oefent, kan in beginsel dus worden gecompenseerd door een gelijktijdige daling van 
de vervangingsratio of de arbeidsinkomensquote. Anders gezegd: als de verhouding 
tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal werkenden stijgt, hoeft het 'beslag' 
van de socialezekerheidsuitgaven op het nationaal product niet toe te nemen indien de 
uitkeringsniveaus ten opzichte van de lonen worden verlaagd en/of indien de loonont
wikkeling achterblijft bij de productiviteitsstijging. 

Tussen de socialezekerheidsquote en de collectievelastendruk bestaat evenmin een 
een-op-eenrelatie. De collectievelastendruk is per definitie gelijk aan het verschil tussen 
de overheidsuitgaven enerzijds en de niet-belastinginkomsten (nbi) (zoals de gasbaten) 
en het financieringstekort (ft), uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product, 
anderzijds. De overheidsuitgaven omvatten veel meer dan alleen de socialezekerheids
uitgaven, zoals de salarissen van overheidspersoneel, de overheidsinvesteringen en 
subsidies. Wordt het aandeel van deze overige overheidsuitgaven in het BBP met ou 
aangegeven, dan is de collectievelastendruk (cid): 

cid = szq + ou - nbi -ft (3.2) 

Uit vergelijking (3.1) en (3.2) blijkt onmiddellijk dat de collectievelastendruk van veel 
meer factoren afhangt dan alleen de i/a-ratio. Het is daardoor mogelijk dat een daling 
van de i/a-ratio toch niet samengaat met een verlaging van de collectievelastendruk. 
Stel bijvoorbeeld dat de arbeidsparticipatie wordt verhoogd en de i/a-ratio verlaagd 
door de werkgelegenheid in de collectieve sector uit te breiden en in deze nieuwe 
banen uitkeringsgerechtigden te werk te stellen. Als het loon van deze nieuwe ambte
naren hoger is dan de uitkering die zij voordien ontvingen, nemen de uitgaven voor de 
sociale zekerheid minder sterk af dan de directe overheidsbestedingen toenemen. De 
totale collectieve uitgaven zullen dan groeien, hoewel de arbeidsparticipatie stijgt en 
de i/a-ratio daalt. In het algemeen zal dan ook de collectievelastendruk stijgen. 
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Figuur 3.4 l/a-ratio, socialezekerheidsquote (szq) en collectievelastendruk (cid). 1960-1999 
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1998,1999); SCP-bewerking. 

Om de relevantie van vorenstaande kanttekeningen voor de praktijk te bepalen, wordt 
in figuur 3.4 de ontwikkeling van de i/a-ratio, de socialezekerheidsquote en de 
collectievelastendruk in Nederland sinds 1960 weergegeven. Het grootste deel van 
deze periode, tussen 1960 en 1983 en tussen 1994 en 1999, liepen de ontwikkeling 
van de i/a-ratio en de socialezekerheidsquote inderdaad gelijk op. Zo steeg de i/a-ratio 
van 26 uitkeringsgerechtigden per 100 werkenden in 1960 naar 60 in 1983, terwijl het 
aandeel van de socialezekerheidsuitgaven in het bruto binnenlands product steeg van 
11% naar 29%. Dat de socialezekerheidsquote verhoudingsgewijs sterker steeg dan de 
i/a-ratio. komt doordat in deze periode de uitkeringsniveaus sneller stegen dan de lonen, 
en het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen groeide. 
In 1984 en 1985 daalde de socialezekerheidsquote echter met 2,6 procentpunten, terwijl 
de i/a-ratio nog met 6 uitkeringsgerechtigden per 100 werkenden steeg. Pas vanaf 
1986 begon de i/a-ratio te dalen, maar de socialezekerheidsquote stabiliseerde zich 
toen juist. De daling van de socialezekerheidsquote in 1984 wordt verklaard door de 
generieke verlaging van de uitkeringen met 3% door het eerste kabinet-Lubbers. Hier
door daalde de vervangingsratio fors.17 De geringe stijging van de socialezekerheids
quote in de jaren 1989-1993 was een gevolg van het feit dat de arbeidsinkomensquote 
steeg (van 81,5% naar 86,4%), terwijl de koppeling tussen uitkeringen en lonen werd 
hersteld: de uitkeringsgerechtigden profiteerden daardoor van het feit dat het aandeel 
van de lonen in het nationaal inkomen groeide. 

Een stijging of daling van de socialezekerheidsquote hoeft niet direct haar weerslag te 
hebben op de hoogte van de collectievelastendruk, doordat ook de omvang van andere 
collectieve uitgaven en van andere inkomstenbronnen dan de belasting- en premieheffing 
kan variëren. In de jaren 1977-1982 liep het financieringstekort sterk op, van 3,8% tot 
9,5% van het BBP. waardoor de toename van de socialezekerheidsquote van 23,7% 
naar 28,6% van het BBP slechts in een geringe stijging, met iets meer dan 1 procent
punt, van de collectievelastendruk resulteerde (CPB 2000: bijlage A8). In de tweede 
helft van de jaren tachtig deed zich het omgekeerde voor: toen werd juist prioriteit 
gegeven aan het terugdringen van het financieringstekort, waardoor de bezuinigingen 
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op de socialezekerheidsuitgaven (nog) niet in een lagere collectievelastendruk resul
teerden. Pas vanaf 1994 liepen de daling van de socialezekerheidsquote en van de 
collectievelastendruk parallel (figuur 3.4). 
Uit het vorenstaande blijkt dat verschillen in de ontwikkeling van de i/a-ratio en de 
collectievelastendruk vooral het gevolg zijn van (bewuste) beleidskeuzen. Een stijging 
van de i/a-ratio resulteert niet noodzakelijkerwijze in een hogere collectievelastendruk, 
doordat een regering diverse mogelijkheden heeft om de financiële gevolgen van een 
stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op te vangen: door de uitkeringen te 
verlagen, door op andere overheidsuitgaven te bezuinigen of door het financieringstekort 
te laten oplopen. Of deze alternatieven ook op langere termijn, bij een structurele stijging 
van de i/a-ratio, soelaas bieden, is evenwel de vraag. Zo stuit een sterke verlaging van 
uitkeringsniveaus op sociale weerstanden, kunnen vergaande bezuinigingen op andere 
overheidsuitgaven tot een onaanvaardbare aantasting van collectieve voorzieningen 
leiden en valt een omvangrijk financieringstekort op langere termijn moeilijk te hand
haven; nog afgezien van de verplichtingen die Nederland in het kader van de Econo
mische en Monetaire Unie (EMU) ten aanzien van het financieringstekort (officieel: 
het vorderingensaldo) is aangegaan. 

3.8 Lastendruk en loonvorming 

De schakels van de ketting van de negatieve kringloop (figuur 3.2) die in de voorgaande 
paragrafen werden besproken, betreffen in wezen 'mechanische' verbanden, waarbij 
alleen kanttekeningen werden geplaatst omdat ook factoren buiten de ketting hierop 
van invloed zijn. Bij de twee volgende schakels - die tussen de collectievelastendruk 
en de loonkostenontwikkeling en tussen de loonkostenontwikkeling en de werkgelegen
heid - gaat het daarentegen om gedragsrelaties. Hoe wordt de loonvorming beïnvloed 
door een lastenstijging en welke invloed heeft een loonstijging op de werkgelegenheid? 
Aangezien in de economische wetenschap zelden of nooit sprake is van onbetwistbare 
wetten die het gedrag van economische subjecten bepalen, zijn deze relaties eerder 
vatbaar voor discussie dan de hiervoor besproken relaties. Niettemin lijkt er onder 
economen weinig verschil van mening over te bestaan dat hogere lasten een negatief 
effect hebben op de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie. 

In het standaard neoklassieke model van de arbeidsmarkt, kan een lastenstijging langs 
twee wegen de werkgelegenheid negatief beïnvloeden. Als de hogere lasten moeten 
worden opgebracht door de werkgevers (bijv. via een verhoging van het werkgevers
aandeel in de sociale premies), verschuift de vraagcurve naar links, zodat bij een gegeven 
loonvoet (exclusief werkgeverspremies) de vraag naar arbeid afneemt. Als de lasten
stijging op de werknemers drukt (via een verhoging van de werknemerspremies voor 
de sociale zekerheid of en verhoging van de loonbelasting), verschuift de aanbodcurve 
naar links, zodat bij een gegeven brutoloonvoet het arbeidsaanbod vermindert. In beide 
gevallen verschuift het evenwicht op de arbeidsmarkt naar links en daalt de werkgelegen
heid. Hoe sterk de evenwichtswerkgelegenheid op de lastenstijging reageert, hangt af 
van de (loon)elasticiteit van vraag en aanbod. Naarmate de vraag naar arbeid en het 
aanbod van arbeid 'elastischer' zijn, dat wil zeggen gevoeliger voor veranderingen in 

18 

het loon, neemt de werkgelegenheid sterker af. 
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Als de arbeidsmarkt niet 'ruimt' en er sprake is van onvrijwillige werkloosheid, wordt 
de omvang van de werkgelegenheid vooral bepaald door de 'korte' kant van de arbeids
markt, dat wil zeggen de vraag naar arbeid.19 Een afname van de vraag resulteert dan 
direct in minder werkgelegenheid. Een afname van het arbeidsaanbod leidt echter in 
eerste instantie tot minder werkloosheid. Dit kan vervolgens wel een opwaartse druk 
op de lonen veroorzaken, doordat de arbeidsmarkt krapper wordt en zittende werknemers 
bijvoorbeeld minder bang worden voor ontslag. Deze loonstijging zal in tweede 
instantie ook de vraag naar arbeid en de werkgelegenheid negatief beïnvloeden. 
In de negatieve spiraal van de sociale zekerheid gaat de aandacht uit naar het korte-
termijneffect van hogere lasten op de vraag naar arbeid op een ruime arbeidsmarkt. 
Verondersteld wordt dat een lastenstijging geheel of ten dele wordt afgewenteld op de 
werkgevers en in hogere loonkosten resulteert. Als gevolg daarvan nemen ook de 
vraag naar arbeid en de werkgelegenheid af. Dit negatieve verband tussen de lastendruk 
en de werkgelegenheid wordt in deze en de volgende paragraaf nader onderzocht. 

In de standaard neoklassieke theorie wordt de mate van afwenteling van collectieve 
lasten bepaald door de verhouding tussen de elasticiteit van de vraag en van het aan
bod van arbeid, dat wil zeggen door de mate waarin beide reageren op veranderingen 
in het loon. Naarmate de vraag elastischer en het aanbod inelastischer is, wordt een 
groter deel van de lastendruk opgebracht door de werknemers (Musgrave en 
Musgrave 1989: 253). 

In Nederland en veel andere landen komen lonen en werkgelegenheid echter niet tot 
stand op een 'neoklassieke' arbeidsmarkt waarop sprake is van volledig vrije mede
dinging. De lonen (en vooral loonsverhogingen) worden voor een groot deel bepaald 
in onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers(organisaties) en vastgelegd in 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). In Nederland valt circa 85% van de werk
nemers onder een CAO, hetzij rechtstreeks, hetzij via de zogeheten algemeenverbindend
verklaring, die ook werkgevers die geen partij waren in de onderhandelingen verplicht 
de bedrijfstak-CAO uit te voeren. De mate waarin een lastenstijging wordt afgewenteld 
op de werkgevers wordt dus in de eerste plaats bepaald in de CAO-onderhandelingen. 
De uitkomst van dit onderhandelingsproces hangt af van de voorkeuren van beide 
partijen (die tot uitdrukking kunnen worden gebracht in een doelstellingsfunctie) en 
hun krachtsverhouding. Bovendien hangt ze af van de vraag waarover precies wordt 
onderhandeld (de vrijheidsgraden in het onderhandelingsproces). 
Op theoretische gronden valt over de uitkomsten van dit onderhandelingsproces het 
volgende te zeggen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de Nederlandse situatie goed 
overeenkomt met de theoretische veronderstelling dat alleen het loon en de secundaire 
arbeidsvoorwaarden onderwerp van de onderhandelingen zijn; terwijl de werkgever 
vrij is om de omvang van de werkgelegenheid te bepalen. Dit wordt wel het right to 
manage model genoemd.20 Verder wordt uitgegaan van CAO-onderhandelingen op 
bedrijfstak- of ondernemingsniveau, zoals in Nederland doorgaans het geval is. Dit 
betekent dat de vakbonden zich wel rekenschap geven van de gevolgen van de over
eengekomen loonsverhoging voor de werkgelegenheid in de betreffende bedrijfstak of 
onderneming, maar niet van eventuele macro-economische effecten. Zij houden bij-
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voorbeeld geen rekening met het feit dat een negatief effect van een loonstijging op de 
werkgelegenheid uiteindelijk ook weer in een hogere lastendruk resulteert.21 Als ver
der, zoals gebruikelijk, wordt verondersteld dat de werkgever streeft naar winstmaxi
malisatie, wordt de uitkomst van de onderhandelingen in belangrijke mate bepaald 
door de doelstellingsfunctie van de vakbonden." 
Hier wordt verondersteld dat vakbonden zowel in het loon als in de omvang van de 
werkgelegenheid zijn geïnteresseerd. Dit laatste is aannemelijk als ook werklozen lid 
zijn van de vakbond of als werkende vakbondsleden in geval van krimpende werk
gelegenheid risico lopen op gedwongen ontslag. Een loonstijging die tot een verlies 
aan werkgelegenheid leidt, zal dan niet zonder meer als een verbetering worden 
beschouwd. Hoewel de vakbonden niet rechtstreeks over de werkgelegenheid onder
handelen, zullen zij in de onderhandelingen met dit mogelijke werkgelegenheidsverlies 
rekening houden. Zij maken een afweging tussen het voordeel van extra loon voor de 
vakbondsleden die (blijven) werken en het loon dat degenen die geen werk vinden of 
werkloos worden, mislopen. Een vakbond is tevreden met het onderhandelingsresultaat 
indien het nut dat hij (of zijn leden) ontleent aan het 'laatste' procent loonstijging precies 
opweegt tegen het nut dat men opoffert doordat deze loonstijging enige werkgelegen
heid kost (voor een formele afleiding zie bijlage B3.2). 
Werknemers - en dus ook hun vakbond - zijn uiteindelijk niet in het brutoloon, maar 
in het nettoloon geïnteresseerd. Een stijging van de belastingen of sociale premies zal 
dus van invloed zijn op de afweging van de vakbond tussen loon en werk. Bij een 
gelijkblijvend brutoloon zal het nettoloon lager worden. Als de vakbond dit tracht te 
compenseren door in de CAO-onderhandelingen een hoger (bruto)loon te eisen, zal 
hij daarvoor de prijs betalen van enig verlies aan werkgelegenheid. De vraag is nu hoe 
men beide effecten in de nieuwe situatie, dat wil zeggen nâ de lastenverzwaring, afweegt. 
Dit blijkt in belangrijke mate te worden bepaald door de vorm van de lastenstijging 
(vgl. Gelauff en Graafland 1994: 124, Graafland en Huizinga 1999). In het bijzonder 
is het cruciaal of de lastenstijging resulteert in een hogere gemiddelde lastendruk of 
een hogere marginale lastendruk. Een stijging van de gemiddelde lastendruk betekent 
dat men van het totale inkomen een groter percentage aan belasting en premies moet 
afdragen. Een stijging van de marginale lastendruk betekent dat men alleen over een 
loonsverhoging meer belasting en premies verschuldigd is. 
Veronderstel allereerst dat alleen de gemiddelde lastendruk stijgt, en niet de marginale 
druk. Als gevolg daarvan moet men over het huidige brutoloon meer belasting betalen, 
maar een brutoloonstijging wordt tegen hetzelfde (marginale) tarief belast als voor de 
belastingverhoging. Het nettoloon wordt dan lager en, onder de gebruikelijke veron
derstelling dat het grensnut afneemt bij een stijgend inkomen, zal het nut dat men aan 
een gulden netto-inkomensverbetering ontleent, toenemen. Aangezien de marginale 
lastendruk niet stijgt, blijven de brutokosten voor de werkgever van een gulden netto
loonsverhoging gelijk en blijft dus ook het werkgelegenheidsverlies waarmee deze 
gepaard gaat, gelijk. De nutsopbrengst van een brutoloonstijging met een gulden neemt 
dan toe, terwijl de kosten ervan gelijk blijven. De vakbond zal dan de voorkeur geven 
aan een verhoging van het brutoloon ten koste van enige werkgelegenheid. De lasten
stijging wordt dus (ten dele) op de werkgever afgewenteld. 
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Stel nu dat alleen de marginale lastendruk stijgt, terwijl de gemiddelde lastendruk 
gelijk blijft. De belasting over het huidige brutoloon blijft dan gelijk, zodat het netto
loon niet verandert. Maar een gegeven brutoloonsverhoging wordt zwaarder belast, 
waardoor men netto er minder van over houdt. Omgekeerd kost een brutoloonsverlaging 
netto minder. Eén gulden achteruitgang in nettoloon gaat dus gepaard met een sterkere 
verlaging van het brutoloon dan vóór de verhoging van de marginale lastendruk het 
geval was. Eén gulden netto achteruitgang zal dan ook meer werkgelegenheidswinst 
opleveren. Doordat de gemiddelde lastendruk en dus ook het nettoloon in eerste instantie 
gelijk blijven, veranderen de waardering (het marginale nut) van een netto-inkomens
stijging of -daling en van een werkgelegenheidstoename of -afname niet. Maar aan
gezien een gulden minder nettoloon nu meer werkgelegenheidswinst oplevert, zal de 
voorkeur van de vakbond verschuiven in de richting van meer werkgelegenheid en 
minder loon."" In de praktijk gaat een stijging van de collectievelastendruk meestal 
gepaard met zowel een hogere gemiddelde belastingdruk als een hogere marginale 
druk. Het effect op de uitkomst van de loononderhandelingen staat dan niet bij voor
baat vast. Het loonopdrijvende effect van de hogere gemiddelde druk staat tegenover 
het loonmatigende effect van de hogere marginale druk, en de uitkomst kan zowel een 
hoger als een lager brutoloon en zowel minder als meer werkgelegenheid zijn (voor 
de formele afleiding zie bijlage B3.2). 
Gezien dit verschil in effect op de lonen tussen de gemiddelde en de marginale druk, 
is het opmerkelijk dat in de jaren negentig in de politieke discussie de aandacht zo 
sterk uitging naar verlaging van de marginale lastendruk. Het streven naar lagere mar
ginale belastingtarieven vormde een belangrijke overweging bij de omvangrijke belas
tingherziening van 2001. Aangezien een gematigde loonontwikkeling algemeen als 
belangrijke doelstelling wordt onderschreven, had het omgekeerde streven - een lage
re gemiddelde druk onder handhaving (of zelfs verhoging!) van de marginale tarieven 
- meer voor de hand gelegen. Overigens gaat de invoering van het nieuwe belasting
stelsel ook gepaard met een lagere gemiddelde belastingdruk (de argumentatie daar
voor was echter niet gelegen in stimulering van loonmatiging). Het Centraal 
Planbureau verwacht dat het matigende effect hiervan op de loonontwikkeling groter 
is dan het effect van de lagere marginale druk. zodat de loonstijging per saldo met 1,5 
procentpunt afneemt (CPB 1999: 20).24 

Vorenstaande redenering gaat uit van een stijging van de (gemiddelde of marginale) 
belasting voor werknemers. Het is de vraag of een stijging van de lasten voor werk
gevers, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere werkgeversbijdrage voor de sociale 
verzekeringen, eenzelfde effect heeft op de loonkostenontwikkeling. Volgens een stelling 
uit de welvaartstheorie die bekendstaat als de Wet van Dalton, maakt het voor de 
hoogte van de loonkosten niet uit of de vraagzijde of de aanbodzijde van de arbeids
markt wordt belast: de lonen zullen zich op zodanige wijze aanpassen dat de loonkosten 
in beide gevallen gelijk zijn (zie bijv. Musgrave en Musgrave 1989: 264). Een verhoging 
van de loonbelasting heeft dan hetzelfde effect als een verhoging van de werkgevers
premies. Als werknemers bijvoorbeeld de helft van een stijging van de loonbelasting 
op de werkgever afwentelen (forward shifting), zal de werkgever eveneens de helft 
van een stijging van de door hem te betalen premies op de werknemers afwentelen 
(backward shifting). 
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Muysken et al. (1999) laten evenwel zien dat deze wet weliswaar geldt op een markt 
waarop vraag en aanbod in evenwicht zijn, maar niet noodzakelijkerwijze op een markt 
die niet 'ruimt' doordat het loon in onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers 
(-organisaties) op een hoger niveau dan het evenwichtsniveau wordt vastgesteld. De 
Wet van Dalton geldt niet indien de vakbond en de werkgever in de onderhandelingen 
een zogenoemd 'dreigpunt' (threat point) hanteren. Dit dreigpunt geeft voor beide 
partijen aan met welk onderhandelingsresultaat zij onder geen beding genoegen nemen. 
Voor de vakbond valt daarbij te denken aan het niveau van een werkloosheidsuitkering: 
het spreekt voor zich dat een loon onder het uitkeringsniveau voor de vakbond 
onacceptabel is. Nu wordt de hoogte van de nettowerkloosheidsuitkering wel beïnvloed 
door de hoogte van de loonbelasting, maar niet door de hoogte van de werkgeverspremies. 
Een stijging van de (gemiddelde) loonbelasting zal het dreigpunt van de werknemers 
derhalve verlagen (doordat ook de nettowerkloosheidsuitkering daalt), maar een stijging 
van de werkgeverspremies niet. Daardoor zal een vakbond een stijging van de loonbelasting 
voor een deel 'voor eigen rekening' nemen (het alternatief- onvrijwillige werkloos
heid - wordt immers ook minder aantrekkelijk), terwijl een stijging van de werkgevers
premies geen reden vormt om de looneisen te matigen. Naar verwachting zullen hogere 
werkgeverspremies dus sterker doorwerken in de loonkosten dan hogere belasting
tarieven. 

Hiervoor is steeds verondersteld dat een lastenverzwaring op de factor arbeid drukt, 
hetzij in de vorm van hogere werknemerslasten, hetzij in de vorm van hogere lasten 
op arbeid die door de werkgever moeten worden opgebracht. Het is echter ook denk
baar dat de verhoging van de collectieve lasten wordt gerealiseerd door een verhoging 
van de lasten op kapitaal(inkomsten), bijvoorbeeld in de vorm van een hogere vennoot
schapsbelasting, of door een hogere belasting over de toegevoegde waarde, bijvoor
beeld in de vorm van een verhoging van de BTW of van accijnzen. 
Ogenschijnlijk hebben deze vormen van lastenverhoging geen of minder effect op de 
loonkostenontwikkeling. Het is echter de vraag of dit juist is. Aangezien de productie
factor kapitaal zeer mobiel is en bij een verhoging van de belasting gemakkelijk naar 
het buitenland kan worden verplaatst, terwijl de internationale mobiliteit van arbeid 
gering is, zal een lastenverzwaring die op de factor kapitaal drukt, waarschijnlijk voor 
een groot deel worden afgewenteld op de factor arbeid. Bedrijven zullen dan bijvoor
beeld een matiging van de lonen afdwingen door te dreigen dat zij de productie naar 
het buitenland zullen verplaatsen. Een verhoging van de BTW of van accijnzen leidt 
tot hogere consumptieprijzen, die resulteren in lagere reële lonen. Ook in dit geval 
wordt de lastenverhoging in belangrijke mate door werknemers gedragen. De keuze 
van de grondslag (arbeid, kapitaal of toegevoegde waarde) lijkt dus van ondergeschikt 
belang voor het effect van een lastenverzwaring op de ontwikkeling van de loonkosten. 

In vorenstaande redenering wordt verondersteld dat de lastenstijging losstaat van de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de redenering van de negatieve kringloop is 
de lastenstijging echter het gevolg van een stijging van de i/a-ratio als gevolg van een 
krimpende werkgelegenheid en een groeiende werkloosheid. Als de aandacht wordt 
gericht op een 'gemiddelde' bedrijfstak of onderneming, zal de lastenstijging dus 
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samengaan met een gelijktijdige daling van de werkgelegenheid in die bedrijfstak of 
onderneming. Ook deze 'autonome' werkgelegenheidsdaling kan van invloed zijn op 
de afweging van de vakbond tussen loonstijging en werkgelegenheid. Als een vakbond 
meer belang hecht aan het verlies van een baan of minder belang hecht aan een netto
loonsverbetering naarmate de werkgelegenheid kleiner is. zal de voorkeur van de vak
bond bij een kleinere werkgelegenheidsomvang verschuiven van een loonsverhoging 
naar behoud van arbeidsplaatsen. Dit effect kan derhalve geheel of ten dele compensatie 
bieden voor het loonopdrijvende effect van de lastenstijging. In de negatieve kringloop 
van figuur 3.2 kan dit worden weergegeven door een pijl met een + teken van de 
arbeidsparticipatie naar de loonontwikkeling. Op theoretische gronden kan niet worden 
uitgemaakt of dit effect groter of kleiner is dan dat van de lastenstijging (voor de for
mele afleiding zie bijlage B3.2). Dit is afhankelijk van de vorm van de doelstellings
functie van de vakbond en de exacte relatie tussen de autonome werkgelegenheids
daling in de betreffende bedrijfstak of onderneming en de stijging van de lastendruk. 
Niettemin kan worden geconstateerd dat tegenover één positief effect van een lasten
stijging op de loonontwikkeling (namelijk via de gemiddelde lastendruk) twee nega
tieve effecten staan (via de marginale druk en via de exogene werkgelegenheids
ontwikkeling). Er is dan ook weinig reden om bij voorbaat ervan uit te gaan dat een 
daling van de arbeidsparticipatie via een hogere i/a-ratio en hogere socialezekerheids-
uitgaven in een sterkere loonstijging resulteert. 

Het belang van de verschillende effecten kan uiteindelijk alleen door middel van 
empirisch onderzoek worden vastgesteld. Het Centraal Planbureau heeft diverse malen 
loonvergelijkingen geschat waarin zowel de gemiddelde als de marginale lastendruk 
als verklarende variabelen zijn opgenomen. Deze schattingen bevestigden telkenmale 
de theoretische verwachting dat de gemiddelde lastendruk loonopdrijvend en de 
marginale lastendruk loonmatigend werkt. Een stijging van de gemiddelde lastendruk 
met 1 % leidt tot een (extra) loonstijging met 0,5% à 0,6%, terwijl een stijging van 
de marginale druk met 1% de lonen met 0,1% à 0,2% verlaagt (Gelauff en Graafland 
1994: 131, Graafland en Huizinga 1996: 8). Hoewel het effect van een verhoging van 
de gemiddelde druk volgens deze schattingen aanzienlijk groter is dan het effect van 
een even sterke verhoging van de marginale druk, kan de laatste het effect van de eerste 
toch in belangrijke mate compenseren. In veel gevallen zal de marginale druk namelijk 
sterker veranderen dan de gemiddelde druk. 
Ter illustratie kan worden gewezen op de zogenoemde operatie-Oort uit 1990. Bij deze 
ingrijpende wijziging in het belastingstelsel werd het aantal belastingschijven verkleind 
van negen tot drie, waardoor vooral voor de midden- en de hoogste inkomensgroepen 
het marginale belastingtarief fors daalde. Het CPB schat dat als gevolg daarvan de 
gemiddelde lastendruk (ex ante) met 1,1 procentpunt daalde en de marginale druk voor 
de gemiddelde werknemer met ruim 3 procentpunten (Gelauff en Graafland 1994: 
189-194). Op basis van de vorengenoemde elasticiteiten zou de verlaging van de gemid
delde lastendruk de lonen met zo'n 1,0% à 1,2% hebben gematigd, maar tegelijkertijd 
zou de verlaging van de marginale druk een loonopdrijvend effect van 0,8% à 1,5% 
hebben gehad." Per saldo zou de operatie-Oort dus slechts een zeer beperkt effect op 
de loonontwikkeling hebben gehad. In werkelijkheid steeg de reële loonvoet in 1990 
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zelfs met 0,6% terwijl hij in de twee voorgaande jaren gelijk was gebleven." 
In empirische analyses van de loonontwikkeling wordt doorgaans ook de werkloosheid 
als verklarende variabele opgenomen. In de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig werd, in navolging van het bekende onderzoek van de Engelse econoom 
Phillips uit 1958, algemeen aangenomen dat een hoog werkloosheidsniveau een 
matigend effect heeft op de loonstijging. Dit leidde tot de conclusie dat men de werk
loosheid permanent op het gewenste lage niveau zou kunnen houden door een bepaald 
inflatietempo te accepteren. 
In welke mate de loonstijging wordt bepaald door het niveau van de werkloosheid dan 
wel door de verandering in het werkloosheidspeil, is niet geheel duidelijk. Phillips 
legde de nadruk op het matigende effect van een hoog werkloosheidsniveau, maar in 
latere onderzoeken werd meer nadruk gelegd op het effect van veranderingen in de 
werkloosheid. Indien alleen een stijging van het werkloosheidspercentage een loon-
drukkend effect heeft, kan een stabiele hoge werkloosheid toch met hoge loonstijgingen 
gepaard gaan (stagflatie). In sommige empirische loonschattingen wordt inderdaad 
alleen een effect van veranderingen in het werkloosheidspeil op de loonstijging vast
gesteld (Gelauff en Graafland 1994: 130, Graafland en Huizinga 1999, Bakker 1999), 
in andere analyses blijkt daarentegen alleen het niveau van de werkloosheid de loon
stijging te beïnvloeden (zie bijv. Muysken et al. 1999: 1203). Ten slotte wordt soms 
zowel een effect van het werkloosheidspeil als van de verandering in de werkloosheid 
gevonden (bijv. Layard, Nickell en Jackman 1991: 406, Douven 1999: 25).28 

Behalve de lastendruk en de werkloosheid worden doorgaans ook de productiviteits-
stijging en de prijsstijging als determinanten van de loonontwikkeling beschouwd. Als 
de loonstijging gelijk is aan de som van de productiviteitsstijging en de prijsstijging,29 

blijft de verdeling van de toegevoegde waarde over de factor arbeid en de factor 
kapitaal gelijk. Anders gezegd: het aandeel van de lonen in het nationaal product is 
dan constant. Daarnaast wordt wel verondersteld dat ook de loonstijging in het recente 
verleden van invloed is op de huidige loonstijging. De gedachte hierachter is dat vak
bonden in de loononderhandelingen anticiperen op verwachte loonstijgingen. Behalve 
door de prijs- en productiviteitsstijging worden die verwachtingen ook beïnvloed door 
de gerealiseerde loonstijging in het verleden. Als gevolg hiervan past de loonontwik
keling zich met enige vertraging aan aan veranderingen in de economische omstandig
heden. 

Om het belang van de verschillende factoren vast te stellen, is een simpele lineaire 
regressie uitgevoerd van de jaarlijkse procentuele stijging van de (nominale) loonvoet 
(inclusief werkgeverspremies) per werknemer (w) in de periode 1965-1998. Als ver
klarende variabelen zijn daarbij gebruikt: de loonstijging in het voorgaande jaar (w_0, 
de consumptieprijsstijging (pj, de mutatie van de arbeidsproductiviteit (q), het niveau 
en de (absolute) verandering van het werkloosheidspercentage (u resp. u), het niveau 
en de (absolute) mutatie van de vervangingsratio (het gemiddelde niveau van een 
werkloosheidsuitkering t.o.v. het gemiddelde loon, resp. r en r) en drie indicatoren 
voor de mutatie van de lastendruk, te weten de (absolute) mutatie van de werkgevers
premies voor de sociale verzekeringen (s) en de mutaties van de gemiddelde en de 
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marginale lastendruk op werknemers (resp. tg en tm). ' Er is geëxperimenteerd met 
verschillende vertragingen in de verklarende variabelen (aangegeven met subscripts). 
De volgende specificatie leverde het beste resultaat op (in termen van verklaarde 
variantie; tussen haakjes t-waarden): 

w = 4,10 + 0.25 w.| + 0,60 p + 0,45 çf|/2 - 0,49 a.j + 0,37 r.i/2 + 1,13 s - 0,34 tm(3.3) 
(3,6) (2,4) (4,6) (4,3) (-4,0) (3,1) (3,5) (-2,9) 

n=31, gecorrigeerde R~ = 0,966, Durbin-Watson = 1,98 

Alle geschatte coëfficiënten hebben het op theoretische gronden verwachte teken. De 
loonstijging in het vorige jaar werkt slechts voor een kwart door in de huidige loon
stijging, zodat het loon zich snel aanpast aan gewijzigde omstandigheden. Een prijs
stijging werkt voor drie vijfde door in het loon. Productiviteitsstijgingen slaan, met 
een halfjaar vertraging, voor bijna de helft neer in het loon. Het niveau van de werk
loosheid oefent, met een jaar vertraging, een fors matigend effect uit op de loonont
wikkeling: als de werkloosheid een procentpunt hoger ligt, bedraagt de jaarlijkse 
loonstijging structureel een half procent minder. De mutatie van de werkloosheid 
blijkt evenwel geen significant effect te hebben op de loonmutatie. Hogere werkloos
heidsuitkeringen hebben een loonopdrijvend effect. Hogere sociale lasten voor de 
werkgevers werken volledig in de loonvoet door."2 Een stijging van de gemiddelde 
lastendruk voor werknemers blijkt daarentegen niet te worden afgewenteld op de 
werkgevers: de parameter van tg is niet significant. Een hogere marginale lastendruk 
heeft, zoals op theoretische gronden werd verwacht, wel een significant matigend 
effect op de loonstijging: een stijging van de marginale druk met 10 procentpunten 
(bijvoorbeeld van 50% naar 60%) levert met een jaar vertraging een (eenmalige) loon
matiging op van 3,4%. 
Ook Muysken et al. ( 1999) vinden dat de werkgeverspremies volledig in de loonkosten 
doorwerken, terwijl de lastendruk op werknemers op korte termijn voor ongeveer een 
kwart wordt afgewenteld in de loonkosten.33 Graafland en Huizinga (1999) vinden ook 
een significant effect van de gemiddelde lastendruk voor werknemers. In afwijking van 
vergelijking (3.3) schatten zij een complexe niet-lineaire loonvergelijking voor de 
periode 1965-1993. Van Sinderen (1991) vindt een elasticiteit van de (nominale) 
loonvoet ten opzichte van de gemiddelde lastendruk op arbeid (inclusief sociale premies) 
van 0,25. Bijnen en Van Wezel schatten het effect van respectievelijk belastingen en 
sociale premies (beide uitgedrukt in procenten van het netto nationaal inkomen) op de 
loonkosten per arbeidsjaar op respectievelijk 0,31 en 0,33 (Bijnen en Van Wezel 1996). 
Hoewel de exacte waarde van de geschatte parameters van de lastendruk uiteenloopt, 
wordt in alle empirische onderzoeken een positief effect van de (gemiddelde) lasten
druk op de loonkosten gevonden, zij het dat de parameterwaarde doorgaans aanzienlijk 
kleiner is dan één. Een stijging van de lastendruk op arbeid wordt dus slechts ten dele 
afgewenteld in de brutoloonkosten. 

Het relatieve belang van de lastendruk en van de werkloosheid voor de loonontwikkeling 
kan worden geïllustreerd met het volgende cijfervoorbeeld. Stel, dat als gevolg van 
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een externe schok de werkloosheid met 1 procentpunt stijgt. Uitgaande van een gemid
delde vervangingsratio van 70%, zullen de sociale premies dan met 0,7% van de loon
som stijgen. Aangezien de coëfficiënt van het loon ten opzichte van het werkloosheids
percentage -0,49 bedraagt en de loonelasticiteit van de sociale premies voor werkge
vers 1,13, bedraagt het (extra) loondrukkende effect van de werkloosheidsstijging 0,49% 
en het loonopdrijvende effect van de premieverhoging 0,79% (1,13 x 0,7%). De stij
ging van de werkloosheid met 1 procentpunt gaat in eerste instantie derhalve gepaard 
met een geringe (extra) loonkostenstijging van 0,3%. Het loonopdrij vende effect van 
de premieverhoging is echter eenmalig, terwijl de hogere werkloosheid een structureel 
loondrukkend effect heeft. Indien de werkloosheid zich op het hogere niveau stabili
seert, wordt de loonstijging in de volgende jaren dus steeds met 0,49% gematigd. 

Figuur 3.5 Feitelijke en gesimuleerde reële loonontwikkeling. 1966-1998 

1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 

Bron: Graafland en Huizinga (1999); CPB (a); SCP 

Dat de werkloosheid voor de loonontwikkeling van aanzienlijk groter belang is dan de 
lastendruk, wordt op nog een andere wijze geïllustreerd in figuur 3.5. Deze laat de uit
komsten zien van twee simulaties van de reële loonontwikkeling in de periode 
1965-1998. De eerste simulatie, weergegeven door de onderste, onderbroken lijn, gaat 
uit van constante werkgeverspremies voor de sociale zekerheid voor de gehele periode 
1965-1998 op het aanvangsniveau van 1965. In de tweede simulatie, de bovenste stippel
lijn, is het werkloosheidspercentage op het niveau van 1965 gefixeerd. Uit de eerste 
simulatie blijkt dat de lastenstijging vooral in de eerste helft van de jaren zeventig tot 
een aanzienlijke versnelling van de loonontwikkeling leidde. De veranderingen in de 
lastendruk in de laatste twintig jaar hebben echter slechts een bescheiden invloed 
gehad op de loonontwikkeling. Alleen in de meest recente jaren (vanaf 1994) gaat van 
de lastenverlichting enig matigend effect op de lonen uit (de werkelijke loonstijging is 
immers kleiner dan de simulatie bij constante lastendruk). Verreweg de belangrijkste 
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verklaring voor de zeer gematigde loonontwikkeling in de jaren tachtig en negentig 
blijkt echter - zo laat figuur 3.5 zien - in de werkloosheid gelegen. Zou de werkloos
heid in de jaren tachtig en negentig op hetzelfde lage niveau hebben gelegen als in 
1965, dan zou het tempo waarin de lonen in de periode 1965-1975 stegen zich de laatste 
twintig jaar onverminderd hebben voortgezet. De reële loonvoet zou in 1998 dan ruim 
tweeëneenhalf maal zo hoog zijn geweest als hij in werkelijkheid was! Hoewel in deze 
hypothetische situatie ongetwijfeld andere factoren een rem op de loonontwikkeling 
zouden hebben gezet, laat deze simulatie goed zien hoe belangrijk de sterk gestegen 
werkloosheid is als verklaring voor de loonmatiging in de jaren tachtig en negentig. 

3.9 Loonkostenontwikkeling en werkgelegenheid 

De laatste schakel in de negatieve kringloop van arbeidsparticipatie en sociale zeker
heid betreft de relatie tussen de loonkostenontwikkeling en de werkgelegenheid: een 
stijging van de loonkosten heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Deze 
opvatting is sinds de jaren tachtig zo mogelijk nog meer gemeengoed geworden dan 
de opvatting dat lastenverlichting loonmatiging bevordert. 
Op het niveau van de individuele onderneming is dit causale verband ook zeer aan
nemelijk. Onder de gebruikelijke (neoklassieke) veronderstelling van afnemende 
meeropbrengsten (d.w.z. dat iedere extra werknemer minder bijdraagt aan de productie 
dan de vorige) reageert een naar winstmaximalisatie strevende werkgever op een loon
stijging door de werkgelegenheid zo ver te verminderen dat de marginale kosten (= de 
loonvoet) en de marginale opbrengst weer aan elkaar gelijk zijn.33 Het negatieve effect 
van loonstijging op de werkgelegenheid wordt nog versterkt, doordat hogere lonen de 
werkgever prikkelen om arbeid te vervangen door kapitaalgoederen (machines e.d.) en 
doordat een loonstijging die doorwerkt in de verkoopprijs van de geproduceerde goe
deren of diensten, de afzet van het bedrijf kan verminderen. Dit betekent overigens 
niet dat een stijging van de loonkosten onmiddellijk in uitstoot van arbeidskrachten 
resulteert. In het algemeen zal een werkgever pas met enige vertraging de omvang van 
zijn personeelsbestand aanpassen aan de hogere loonkosten, bijvoorbeeld omdat men 
verwacht dat de loonkostenstijging een tijdelijk verschijnsel is of omdat het enige tijd 
kost om arbeidskracht te vervangen door kapitaalgoederen (vgl. Van Praag et al. 1982). 

Tegenwoordig wordt alom aangenomen dat dit mechanisme niet alleen op het micro
niveau van de individuele onderneming werkzaam is, maar ook op het macroniveau 
van de economie als geheel. Een groot deel van de naoorlogse periode, tot het eind 
van de jaren zeventig, werd dit echter allerminst als vanzelfsprekend beschouwd. In 
de keynesiaanse theorie, die in die tijd in zwang was, vormen lonen immers niet 
alleen een kostenpost voor individuele bedrijven, maar ook een inkomensbron van 
werknemers. Hogere lonen leiden tot een grotere effectieve vraag naar goederen en 
diensten en vormen - althans in een situatie van onderbesteding en onvrijwillige 
werkloosheid - een stimulans voor vergroting van de productie en de werkgelegen
heid. Hoewel de keynesiaanse theorie de laatste vijftien jaar weinig aanhangers meer 
kent, is er geen reden om aan te nemen dat dit macromechanisme van vraagstimule-
ring in het geheel niet (meer) zou werken. Wel is het aannemelijk dat het effect ervan 
kleiner is dan in het verleden, doordat het bestedingseffect van hogere lonen ten dele 
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weglekt naar het buitenland. Dit is het geval indien werknemers een loonsverhoging 
vooral besteden aan buitenlandse vakanties of geïmporteerde duurzame consumptie
goederen (zoals auto's, tv's en computers). Het negatieve macro-economische effect 
van loonmatiging op de binnenlandse bestedingen ('vraaguitval') lijkt daardoor niet op te 
wegen tegen het positieve micro-economische effect op de vraag naar arbeid; zodat 
per saldo een positief macro-economisch werkgelegenheidseffect kan worden ver
wacht. 

Empirisch onderzoek heeft deze theoretische verwachting veelvuldig bevestigd. Het 
Centraal Planbureau schatte in 1991 dat de loonmatiging in de jaren tachtig per saldo 
265.000 banen had opgeleverd. Zonder loonmatiging (d.w.z. als de arbeidsinkomens
quote op het zeer hoge niveau van 1979 zou zijn gestabiliseerd) zou de werkloosheid 
in 1990 ongeveer anderhalf maal zo groot zijn geweest als in werkelijkheid het geval 
was (CPB 1991: 8). 
Empirische schattingen van de relatie tussen loonontwikkeling en werkgelegenheids
groei op macroniveau leveren ook bijna altijd significante negatieve effecten op (zie 
voor een overzicht Hamermesh 1993: 82 e.V.). Zoals eerder opgemerkt, lopen de 
geschatte waarden van de loonelasticiteit van de vraag naar arbeid evenwel sterk uit
een. 
Schatting van een simpele regressievergelijking die de werkgelegenheidsgroei in de 
periode 1960-1996 verklaart uit de economische groei en de loonkostenontwikkeling, 
levert als resultaat op dat beide verklarende variabelen een significant effect uitoefenen. 
Door de verklarende variabelen met verschillende vertragingen op te nemen, blijkt dat 
de werkgelegenheid de economische groei met ongeveer een jaar vertraging volgt en 
de loonontwikkeling met een tot vier jaar vertraging. Het beste resultaat wordt verkregen 
bij de volgende specificatie (t-waarden tussen haakjes): 

/ = -0.291 + 0.785 y : - 0,398 w4 (3.4) 
(-1.09) (8,67) (-4,61) 

n=33, gecorrigeerde R"=0,562 

Hierin is / de jaarlijkse procentuele mutatie van de werkgelegenheid in arbeidsjaren,36 

y_2 de gemiddelde jaarlijkse volumemutatie van het bruto binnenlands product in de 
afgelopen twee jaar, en w4 de gemiddelde jaarlijkse mutatie van de reële loonkosten 
per voltijd werknemer in de afgelopen vier jaar. De constante term in deze vergelijking 
kan worden geïnterpreteerd als de trendmatige ('autonome') productiviteitsstijging. 
Deze bedraagt derhalve bijna 0,3% per jaar. Dat de coëfficiënt van de economische 
groei kleiner is dan 1, betekent dat economische groei gepaard gaat met een extra stijging 
van de arbeidsproductiviteit (de zogenoemde wet van Verdoorn), waardoor de werkge
legenheid minder sterk groeit dan het nationaal product. De reële loonstijging heeft 
met enkele jaren vertraging een negatief effect op de werkgelegenheid. Gemiddeld kost 
1% extra reële loonkostenstijging op termijn bijna 0,4% aan werkgelegenheid. Dit 
resultaat verschilt niet sterk van de waarde van 0,3 die volgens Hamermesh (1993: 
135) uit het vele empirische onderzoek op dit gebied als "a good 'best guess'" voor de 
loonelasticiteit van de werkgelegenheid naar voren komt. 
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Figuur 3.6 Aanpassing loon en werkloosheid na externe schok 
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Door combinatie van de loonvergelijking (3.3) uit paragraaf 3.8 met vorenstaande 
werkgelegenheidsvergelijking (3.4). kan men nagaan hoe snel de arbeidsmarkt, na een 
externe schok, weer naar de oude situatie terugkeert. Doordat het loon met een jaar 
vertraging reageert op het werkloosheidspeil en de werkgelegenheid zich met enkele 
jaren vertraging aanpast aan de loonontwikkeling, duurt het geruime tijd voor het 
evenwicht weer is hersteld. Figuur 3.6 toont het aanpassingsproces van de loonvoet en 
de werkloosheid in het geval dat een verandering in de werkgelegenheid volledig 
doorwerkt in de werkloosheid. Als uitgangspunt is een werkloosheidsniveau van 8,4% 
gekozen, waarbij van de werkloosheid geen inflatoire druk uitgaat. 7 Stel dat door een 
'externe schok' in jaar nul de werkloosheid met 1 procentpunt stijgt. Als de sociale 
premies een jaar later worden aangepast aan de toename van het aantal werklozen, 
leidt dit in jaar één tot een stijging van de loonvoet met 0,79%.' Van de stijging van 
de werkloosheid gaat daarentegen een loondrukkend effect van 0,49% uit, zodat het 
loon in jaar één per saldo met 0,30% stijgt. Als de werkloosheid in de volgende jaren 
niet noemenswaardig meer stijgt, speelt alleen het matigende effect van het hogere 
werkloosheidspeil nog een rol. Als gevolg daarvan houdt de loonmatiging meerdere 
jaren aan en begint de werkloosheid aanvankelijk langzaam en daarna sneller te dalen. 
Na ongeveer acht jaar is de werkloosheid weer naar haar oorspronkelijke niveau 
teruggekeerd. Deze simulatie is gebaseerd op de optimistische veronderstelling dat 
een toename van de werkgelegenheid in een evenredige daling van de werkloosheid 
resulteert. In Nederland was dit in de afgelopen decennia niet het geval: een groot 
deel van de werkgelegenheidsgroei kwam ten goede aan 'nieuwkomers' op de arbeids
markt, zoals herintredende vrouwen en schoolverlaters. Figuur 3.7 geeft het aanpassings
proces weer in geval een toename van de werkgelegenheid slechts voor de helft door
werkt in de werkloosheid. In dit geval duurt het veel langer voor de werkloosheid naar 
het oorspronkelijke niveau is teruggekeerd, namelijk zo'n veertien jaar. Een eenmalige 
schok gaat derhalve met een langdurig hoger werkloosheidsniveau gepaard. Een inte
ressante bijkomstigheid is wel dat in dit geval de werkgelegenheid sterker zal toene
men dan in het eerste geval. Terwijl de werkgelegenheid in de eerste simulatie terug-

ARBEID ALS BRON VAN WELVAART EN DRAAGVLAK VOOR DE VERZORGINGSSTAAT 



keert naar het oorspronkelijke niveau, is de werkgelegenheid in de tweede simulatie na 
vijftien jaar 1% groter dan zonder de eenmalige schok het geval zou zijn geweest. 
Deze simulatie lijkt een adequate weergave van de ontwikkeling die zich sinds de 
jaren tachtig in Nederland heeft voorgedaan. De sterke stijging van de werkloosheid 
na de tweede oliecrisis in 1979 resulteerde immers in een jarenlang volgehouden loon
matiging, die vanaf 1984 weliswaar met een sterke werkgelegenheidsgroei maar slechts 
met een trage daling van de werkloosheid gepaard ging. De werkgelegenheidsgroei 
kwam in deze periode voornamelijk ten goede aan (gehuwde) vrouwen die massaal de 
arbeidsmarkt betraden. 

Figuur 3.7 Aanpassing loon en werkloosheid na externe schok (werkgelegenheidsgroei werkt voor de helft door 

in werkloosheid) 
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Nu de laatste schakel in de negatieve kringloop van werk en sociale zekerheid is 
besproken, kan de balans worden opgemaakt. De analyses in de voorgaande paragrafen 
leiden tot de volgende conclusies ten aanzien van de verschillende schakels in de 
kringloop: 

De relatie tussen de werkgelegenheid en de i/a-ratio blijkt niet erg sterk te zijn. 
doordat het aandeel uitkeringsgerechtigden door tal van andere factoren wordt 
bepaald dan de werkgelegenheidsontwikkeling. Zo was er vanaf de jaren zestig 
tot de tweede helft van de jaren tachtig een sterk stijgende trend in het aandeel 
uitkeringsgerechtigden als gevolg van de steeds verdere uitbreiding van het aantal 
rechthebbenden. Deze 'autonome' trend overschaduwde het effect van variaties in 
de werkgelegenheidsontwikkeling (§ 3.6). 
Veranderingen in de i/a-ratio werken, via de socialezekerheidsquote, op langere 
termijn door in de collectievelastendruk (cid), maar op kortere termijn kunnen de 
ontwikkeling van de i/a-ratio en die van de cid uiteenlopen door ingrepen in de 
hoogte van de uitkeringen en de omvang van het financieringstekort. Hiervan was 
vooral sprake in de jaren tachtig, waardoor de cid nauwelijks veranderde, hoewel 
de i/a-ratio tussen 1980 en 1985 zeer sterk steeg en in de tweede helft van de jaren 
tachtig slechts in geringe mate daalde (§ 3.7). 
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Een hogere collectievelastendruk werkt slechts ten dele door in de loonkosten. 
Een stijging van de werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen leidt welis
waar tot evenredig hogere loonkosten, maar de afwenteling door werknemers van 
een stijging van de gemiddelde lastendruk is te verwaarlozen. Tegenover dit loon-
opdrijvende effect van hogere werkgeverspremies staan bovendien twee tegen
gestelde effecten. Een verhoging van de marginale lastendruk op werknemers 
bevordert loonmatiging, terwijl ook van een hoger werkloosheidspeil een sterk 
matigend effect op de lonen uitgaat. Dit loondrukkende effect van een hoge werk
loosheid blijkt aanzienlijk sterker te zijn dan het effect van een lastenstijging, 
waardoor een negatieve werkgelegenheidsschok per saldo in een matiging van de 
loonontwikkeling resulteert (§ 3.8). 
Een loonstijging heeft, zoals op theoretische gronden werd verwacht, inderdaad 
een negatief effect op de werkgelegenheid. De werkgelegenheidsontwikkeling 
reageert echter vrij traag op de loonontwikkeling, waardoor het positieve effect 
van loonmatiging pas na een jaar of drie zichtbaar wordt (§ 3.9). 

Tezamen leiden deze resultaten tot de conclusie dat het belang van de negatieve kring
loop sterk moet worden gerelativeerd. De relaties die in de kringloop worden veron
dersteld, zijn weliswaar reëel, maar de betekenis ervan valt in het niet bij een aantal 
andere effecten waarmee in de kringloop geen rekening wordt gehouden. De twee 
belangrijkste daarvan zijn de autonome invloeden op het aantal uitkeringsgerechtigden 
en daarmee op de i/a-ratio, en het loondrukkende effect van een hoge(re) werkloos
heid. Dit laatste zogenoemde 'Phillipscurve-effect' zorgt ervoor dat een 'externe schok' 
niet, zoals in het mechanisme van de kringloop wordt verondersteld, in een neerwaart
se spiraalbeweging resulteert, maar via een negatieve terugkoppeling een evenwichts-
herstellend mechanisme in werking zet. Wel is vastgesteld dat dit mechanisme vrij 
langzaam werkt, waardoor de werkloosheid langdurig boven het evenwichtsniveau kan 
blijven. De autonome invloeden op het aantal uitkeringsgerechtigden, die vooral het 
gevolg zijn van beleidswijzigingen, verklaren waarom in de jaren zeventig en tachtig 
het beeld van de negatieve kringloop of de socialezekerheidsval zo plausibel leek. 
Doordat de stijging van de i/a-ratio en de collectievelastendruk min of meer parallel 
liepen, kon gemakkelijk de indruk ontstaan dat het om elkaar wederzijds versterkende 
mechanismen ging. In feite werkte de causale relatie slechts in één richting, namelijk van 
de i/a-ratio naar de collectievelastendruk en werd het mechanisme in werking gehou
den door de autonome groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

De belangrijkste conclusie waartoe de negatieve kringloop aanleiding geeft, is dat een 
eenmalige externe schok (zoals de oliecrisis van 1979) een spiraalbeweging in gang 
kan zetten, waardoor de arbeidsparticipatie naar een steeds lager niveau tendeert. Deze 
neerwaartse spiraal zou alleen kunnen worden doorbroken door de uitkeringsaanspraken 
fors te verminderen en zo ruimte te creëren voor lastenverlichting. In vorenstaande 
analyse is evenwel aangetoond dat in de negatieve kringloop een belangrijke negatieve 
terugkoppeling wordt genegeerd, die er garant voor staat dat het evenwicht op de 
arbeidsmarkt zich na verloop van tijd 'vanzelf herstelt. Hoewel een eenmalige schok 
het systeem geruime tijd uit zijn evenwicht kan brengen, zijn op langere termijn de 
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evenwichtsherstellende krachten het sterkst. Ook zonder overheidsingrijpen gericht op 
verlaging van uitkeringen en lastenverlichting zou de werkloosheid in de jaren tachtig 
en negentig waarschijnlijk geleidelijk naar een laag niveau zijn gezakt; al zou dit wel 
(aanzienlijk?) langer hebben geduurd dan feitelijk het geval was. 

3.10 Samenvatting en conclusies 

Een van de belangrijkste argumenten die in de literatuur worden aangevoerd voor een 
verhoging van de arbeidsparticipatie, is dat betaalde arbeid het draagvlak vormt voor 
de maatschappelijke welvaart en de verzorgingsstaat. In dit hoofdstuk is deze functie 
van betaalde arbeid aan een kritisch onderzoek onderworpen. 
Allereerst is vastgesteld dat de interpretatie van de 'draagvlakfunctie' van betaalde 
arbeid allerminst eenduidig is. Aan het begrip draagvlak lijken in de literatuur twee 
betekenissen te worden toegekend. De eerste betekenis is dat betaalde arbeid de 
(belangrijkste) bron van welvaart vormt. De tweede betekenis is dat betaalde arbeid de 
financieringsbron van de verzorgingsstaat en van de sociale zekerheid vormt. 
Hoewel economen in het verleden verhitte discussies hebben gevoerd over de 'ultieme' 
bron van de maatschappelijke welvaart, bestaat er tegenwoordig overeenstemming 
over dat arbeid tezamen met kapitaalgoederen en natuurlijke hulpbronnen het produc
tieve potentieel van een samenleving vormt. Het is daarbij niet zinvol de bijdrage van 
arbeid te (onder)scheiden van de bijdrage van de andere productiefactoren, aangezien 
alleen de combinatie van arbeid, kapitaal en natuur maatschappelijke welvaart voort
brengt. Ten aanzien van de bijdrage van arbeid aan de maatschappelijke welvaart is 
vooral interessant in hoeverre een stijging van de arbeidsparticipatie tot een hogere 
welvaart leidt. Als welvaart hierbij gelijk wordt gesteld aan het nationaal product per 
hoofd van de bevolking (hetgeen overigens geenszins vanzelfsprekend is), leidt een 
hogere arbeidsparticipatie per definitie tot een grotere welvaart indien de (marginale) 
productiviteit van de additionele arbeidsinzet positief is. Als een verhoging van de 
arbeidsparticipatie evenwel gepaard gaat met een daling (of minder sterke stijging) 
van de gemiddelde arbeidsproductiviteit, is het mogelijk dat die hogere arbeidsdeelname 
uiteindelijk niet in een hogere welvaart resulteert dan zonder die verhoging het geval 
zou zijn geweest. Wanneer werkgelegenheidsgroei bijvoorbeeld het resultaat is van 
loonmatiging, zoals in Nederland in de jaren tachtig en negentig in sterke mate het 
geval was, kan deze samengaan met een verlaging van de kapitaal-arbeidverhouding; 
hetgeen de productiviteitsstijging remt. Ook de (extra) inzet van laagproductieve 
arbeidskrachten kan de groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit remmen. 

Tegenover deze negatieve effecten van een hogere arbeidsparticipatie op de productivi
teitsstijging zou een positief effect kunnen staan: als een hogere arbeidsparticipatie 
via een beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden ruimte schept voor lagere 
collectieve lasten, zou daarvan een positieve prikkel kunnen uitgaan op de investeringen 
in scholing. Dit blijkt evenwel alleen te gelden voor zover de lastenverlichting tot uit
drukking komt in een lagere marginale lastendruk. Een lagere gemiddelde lastendruk 
blijkt juist een negatief effect te hebben op de scholingsinspanning, doordat de kosten 
van een opleiding (in de vorm van gederfd nettoloon) hierdoor stijgen, terwijl de 
(marginale) opbrengst ervan gelijk blijft. 
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De feitelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en economische 
groei in Nederland in de laatste decennia biedt steun voor de stelling dat de sterke 
werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van de jaren tachtig en in de jaren negentig 
weinig heeft bijgedragen aan een hogere welvaart: de productiviteitsstijging was in 
deze periode zeer gering, waardoor een ongeveer even grote werkgelegenheidsgroei 
als in de jaren zestig samenging met een half zo grote productiegroei. 

Er is nog een andere reden om een kanttekening te plaatsen bij de vermeende positieve 
bijdrage van een hogere arbeidsparticipatie aan de nationale productie of de maatschap
pelijke welvaart. Als de aandacht uitsluitend wordt gericht op betaalde arbeid, wordt 
immers de bijdrage van onbetaalde arbeid aan de maatschappelijke welvaart genegeerd. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat betaalde en onbetaalde arbeid ten dele substituten zijn. 
Dit betekent dat een stijging van de betaalde arbeidsparticipatie gepaard gaat met een 
afname van de tijdsbesteding aan onbetaalde arbeid en vice versa. Als verondersteld 
wordt dat de productiviteit van onbetaalde arbeid de helft bedraagt van die van betaalde 
arbeid, kan worden berekend dat de werkelijke productiestijging tussen 1985 en 1995 
slechts iets meer dan de helft bedroeg van de 2,6% per jaar die uit de officiële statis
tieken blijkt. 
Dat betaalde arbeid het financiële draagvlak vormt voor de financiering van de verzor
gingsstaat of, meer in het bijzonder, de sociale zekerheid, staat op zichzelf niet ter dis
cussie. Dit volgt onmiddellijk uit de onmisbare bijdrage van betaald werk aan de for
mele productie, die de bron vormt van het (gemeten) nationaal inkomen. Van belang is 
vooral de vraag of er economische grenzen zijn aan de mate waarin het door de wer
kenden verdiende bruto-inkomen kan worden afgeroomd ten behoeve van de financie
ring van sociale uitkeringen. Heeft een (te) omvangrijke inkomensherverdeling negatie
ve gevolgen voor de hoogte van de arbeidsparticipatie, waardoor het draagvlak voor 
de sociale zekerheid wordt aangetast? Deze gedachte ligt ten grondslag aan het con
cept van de socialezekerheidsval of de negatieve kringloop van arbeidsparticipatie en 
sociale zekerheid, die in dit hoofdstuk is onderzocht. Bij deze negatieve kringloop zijn 
twee belangrijke kanttekeningen geplaatst. In de eerste plaats blijkt de historische ont
wikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en van de verhouding tussen 'inactie-
ven' en 'actieven' (de i/a-ratio) veel meer te worden bepaald door 'autonome' trends 
dan door de werkgelegenheidsontwikkeling. Zo was de sterke stijging van de i/a-ratio 
in de jaren zestig en zeventig voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de 
'dekkingsgraad' van verschillende socialezekerheidsregelingen. 
In de tweede plaats moet het effect van hogere collectieve lasten op de loonvorming in 
belangrijke mate worden gerelativeerd. Een hogere gemiddelde lastendruk wordt op 
zichzelf weliswaar (gedeeltelijk) afgewenteld in de loonkosten, maar dit effect wordt 
(ten dele) gecompenseerd door een stijging van de marginale lastendruk. Nog belang
rijker is dat een stijging van de werkloosheid, die ten grondslag kan liggen aan de las
tenstijging, een sterk matigend effect op de loonontwikkeling uitoefent. In de afgelo
pen decennia was het loonmatigende effect van de hoge werkloosheid veel groter dan 
het loonopdrijvende effect van hogere gemiddelde lasten. Dit betekent dat de 
feitelijke ontwikkeling niet wordt gedomineerd door het mechanisme van de sociale
zekerheidsval. die een neerwaartse spiraalbeweging van dalende arbeidsparticipatie, 
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stijgende socialezekerheidsuitgaven en een steeds hogere lastendruk resulteert. De 
ontwikkeling van de werkgelegenheid en werkloosheid wordt veel meer bepaald door 
de negatieve terugkoppeling van de werkloosheid naar de loonvorming, waardoor er 
een evenwichtsherstellend mechanisme van loonmatiging in werking treedt, dat de 
werkloosheid uiteindelijk naar het oorspronkelijke niveau doet terugkeren. Het kan 
overigens wel lange tijd (tien tot vijftien jaar) duren voor de gevolgen van een eenmalige 
verstoring van het evenwicht geheel zijn uitgewerkt. 

Concluderend vormt het concept van de negatieve kringloop geen adequate beschrijving 
van de mechanismen die de afgelopen decennia op de Nederlandse arbeidsmarkt werk
zaam waren. In de periode 1960-1980 was er geen sprake van een dalende arbeids
participatie, maar wel van een snel groeiend aantal uitkeringsgerechtigden en daardoor 
van een stijgende i/a-ratio en oplopende collectieve uitgaven. De trendmatige toename 
van het aantal uitkeringsgerechtigden vond zijn oorzaak echter niet in het terugkoppe
lingsmechanisme van de socialezekerheidsval, maar in de steeds verdere 'uitbouw' van 
het stelsel van sociale zekerheid en in min of meer autonome sociaal-culturele tendensen, 
zoals individualisering en gezinsverdunning. De stijgende collectieve uitgaven en 
collectieve lasten droegen wel bij aan de sterke loonkostenstijging, maar tot 1980 leidde 
dit niet tot een daling van de werkgelegenheidsgraad. Wel waren de sterke loonstijging 
en de daardoor hoog opgelopen arbeidsinkomensquote mede verantwoordelijk voor de 
diepe crisis waarin de Nederlandse economie na de tweede oliecrisis van 1979 terecht
kwam. Hoewel dit jaartal tevens de omslag markeert naar een langdurige periode van 
(reële) loonmatiging, duurde het nog vijfjaar tot de werkgelegenheid haar dieptepunt 
bereikte en weer begon te groeien. De verklaring voor de loonmatiging kan echter niet 
in het mechanisme van de negatieve kringloop worden gevonden; gedurende de jaren 
tachtig was er immers nog geen sprake van een verlaging van de collectievelastendruk. 
Het was vooral de zeer sterke stijging - en vanaf het midden van de jaren tachtig de 
trage daling - van de werkloosheid die de vakbeweging tot een zeer gematigde houding 
aanzette. Met andere woorden, niet het terugkoppelingsmechanisme van de negatieve 
kringloop verklaart de sterk stijgende uitkeringslasten en loonkosten in de jaren zestig 
en zeventig en de stabilisatie van de socialezekerheidsuitgaven en de loonkosten in de 
jaren tachtig en negentig, maar juist factoren buiten de kringloop waren hiervoor ver
antwoordelijk. Dit betekent niet dat het mechanisme van de socialezekerheidsval niet 
van belang is, maar wel dat het niet als het dominante mechanisme op sociaal-econo
misch gebied in Nederland kan worden aangemerkt. Vooral het feit dat het loon-
matigende effect van een hoge werkloosheid aanzienlijk groter is dan het loonop-
drijvende effect van een lastenstijging, is van belang. Het betekent immers dat een 
(eenmalige) toename van de werkloosheid als gevolg van een externe schok (bijvoor
beeld een internationale economische recessie) in het algemeen niet voldoende is om 
de negatieve spiraalbeweging in werking te zetten. De opwaartse druk op de lonen ten 
gevolge van de noodzakelijk geworden lastenstijging zal afdoende worden gecompen
seerd door de neerwaartse druk van de hogere werkloosheid. 
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Noten 

1. Daarnaast wijst Van Dale ook op de betekenis van 'het maatschappelijk draagvlak1: "ondersteuning, 
goedkeuring door de gemeenschap". Hoewel het belang van een hoge arbeidsparticipatie ook wel 
in verband wordt gebracht met het maatschappelijke draagvlak voor de instandhouding van de 
verzorgingsstaat, wordt hier aan deze interpretatie van 'arbeid als draagvlak' voorbijgegaan. 

2. Een uitzondering vormt het leerboek over de publieke sector van Wolfson (1988), die een para
graaf aan 'het draagvlak van de economie' wijdt (122-131), waarbij het echter alleen om de ver
houding tussen de marktsector en de publieke sector gaat. 

3. Dit is echter niet het geval bij een z.g. Leontiefproductiefunctie, waarbij arbeid en kapitaal - zonder 
verspilling - alleen in een vaste verhouding kunnen worden ingezet. Een dergelijke Leontiefproductie
functie lijkt vaak van toepassing indien slechts één soort fysiek productiemiddel wordt gebruikt. 
Een bepaalde machine moet bijvoorbeeld door een vast aantal arbeidskrachten worden bediend. 
Een voorbeeld is een personal computer die door exact één persoon moet worden bediend. 
Wanneer meerdere productietechnieken beschikbaar zijn, zal over het algemeen echter een zekere 
substitutie tussen arbeid en kapitaal mogelijk zijn. Dit betekent dat een Leontiefproductiefunctie op 
korte termijn een realistische weergave van de productiemogelijkheden kan vormen, maar veel 
minder op langere termijn. 

4. Dit komt overeen met een van de twee veronderstellingen die Bruyn-Hundt (1997) maakt. De 
keuze van het minimumloon wordt gerechtvaardigd door het feit dat de productiviteit van huishoudelijk 
werk waarschijnlijk betrekkelijk laag is: het betreft immers ongeschoolde arbeid. Aangezien het 
minimumloon halverwege de jaren negentig ongeveer de helft van het gemiddelde verdiende loon 
bedroeg (De Beer 1996:166). is het redelijk om te veronderstellen dat ook de productiviteit van 
werk op minimumloonniveau de helft van de gemiddelde productiviteit bedroeg. 

5. De berekening gaat als volgt. Het 'officiële' nationaal product Y = N x BU x A, waarin N de bevolkings
omvang is, ßl/het gemiddelde aantal betaalde arbeidsuren per persoon en A de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit per betaald arbeidsuur. Geef het aantal onbetaalde arbeidsuren per persoon 
aan met OU en veronderstel dat de arbeidsproductiviteit van een onbetaald uur de helft bedraagt 
van de arbeidsproductiviteit van een betaald uur. Dan is het 'werkelijke' nationaal product 

Z = N x (BU x A + OU x 0,5 x A) = N x A x EU, waarin EU = BU + 0,5 OU kan worden geïnterpre
teerd als het aantal 'effectieve' arbeidsuren. De relatieve groei van het officiële nationaal product 
is bij benadering gelijk aan y = n + bu + a en de groei van het werkelijke nationaal product 
z = n + a + eu, waarin kleine letters relatieve veranderingen aanduiden. Het verschil in groeitempo 
is dan y - z = bu - eu. Aangezien het aantal betaalde arbeidsuren per hoofd van de bevolking tussen 
1985 en 1995 met 2,1% per jaar toenam en het aantal 'effectieve' arbeidsuren met slechts 0,8%, 
wordt de reële productiegroei in deze periode in de Nationale Rekeningen met 1,3% per jaar 
overschat. 

6. Dit geldt overigens alleen onder de veronderstelling van een vaste verhouding tussen de productivi
teit van betaalde arbeid en van onbetaalde arbeid. Hoe realistisch deze veronderstelling is, is 
moeilijk vast te stellen. Aangezien onbetaalde arbeid voor een belangrijk deel arbeidsintensieve 
diensten betreft, lijkt het evenwel aannemelijk dat de productiviteitsstijging van onbetaalde arbeid 
kleiner is dan die van betaalde arbeid. 

7. De gelijkheid geldt exact voor kleine (marginale) veranderingen. Immers, als Y = L x A, waarin 
Y de totale productie, L het arbeidsvolume en A de arbeidsproductiviteit is, geldt In Y = In L + In A 
(waarin In de natuurlijke logaritme is). De afgeleide, dat wil zeggen de marginale verandering, van 
de productie / i s dan: dY/Y = dUL + dAJA. 

8. Stel het aandeel van de loonsom LW (waarin L de werkgelegenheid en Wde reële loonvoet is) 
in het reële nationaal product Y\s gelijk aan de constante a, dat wil zeggen LW= o.Y. Dan is 
In Y= In L + In W- In a. Differentiëren geeft: dY/Y = dUL + d W/W. Hieruit volgt: W/VdV7dW = 
W/L dL/d W + 1, ofwel EY

W = ELw + 1 waarin EY
W de loonelasticiteit van het nationaal product is 

en ELwde loonelasticiteit van de werkgelegenheid. 

9. Berekend op basis van CBS (c: Tijdreeksen mens en maatschappij) en CBS (2000:42, 68, 69). 
10. De totaalcijfers in tabel 3.2 komen niet exact overeen met die in tabel 3.1, doordat in tabel 3.2 de 

overheid buiten beschouwing is gelaten. 
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11. Het Centraal Planbureau verklaart dit ten dele uit het hoge aandeel nieuwe bedrijven met een 
relatief lage productiviteit. Zie CPB (2000:170). 

12. Met dank aan Kees Schuyt, die mij op deze tegenstrijdigheid in de redenering opmerkzaam 
maakte. 

13. De i/a-ratio is hier op een andere wijze berekend dan de 'officiële' i/a-ratio die bepalend is voor de 
koppeling van de uitkeringen aan de lonen. In figuur 3.3 gaat het om de verhouding tussen het 
aantal personen met een uitkering en met werk; de officiële i/a-ratio betreft de verhouding tussen 
het volume van de sociale zekerheid en van de werkgelegenheid, d.w.z. het aantal volledige uit
keringsjaren gedeeld door het aantal arbeidsjaren. 

14. In de arbeidsinkomensquote zoals het Centraal Planbureau die berekent, is ook een toegerekend 
arbeidsinkomen van zelfstandigen opgenomen. Om de formule van de sociale zekerheidsquote 
exact kloppend te maken, zal de vervangingsratio dan niet de verhouding tussen uitkering en 
gemiddeld loon moeten zijn, maar de verhouding tussen uitkering en gemiddeld arbeidsinkomen, 
inclusief het arbeidsinkomen van zelfstandigen. Aangezien dit toegerekende arbeidsinkomen van 
zelfstandigen is gebaseerd op het loon van vergelijkbare werknemers, maakt het voor de berekening 
echter weinig uit als de noemer van de vervangingsratio uitsluitend op loontrekkenden betrekking 
heeft. 

15. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn. Aangezien de werkgelegenheidscreatie in de collec
tieve sector in een hoger BBP resulteert, is het mogelijk dat de collectieve uitgavenquote en, bij 
constante niet-belastinginkomsten en financieringstekort, ook de collectieve lastendruk (cid) zelfs 
dalen! 

Een cijfervoorbeeld kan dit verduidelijken. 
Stel, dat honderdduizend werkloze uitkeringsgerechtigden een (nieuwe) baan in de collectieve 
sector krijgen aangeboden, waarvoor zij een loon ontvangen dat 50% boven hun uitkering ligt. De 
participatiegraad zal dan met bijna 1 procentpunt stijgen en de i/a-ratio met ruim 3 procentpunten 
dalen. De collectieve uitgaven (de teller van de collectieve uitgavenquote) nemen toe met het 
verschil tussen het loon van de nieuwe ambtenaren en de uitkering die zij voordien ontvingen, 
ofwel 50% van het uitkeringsbedrag. Nu is de bijdrage van de collectieve sector aan het bruto binnen
lands product per definitie gelijk aan de loonsom van de werknemers in de collectieve sector. Het 
bruto binnenlands product (de noemer van de collectieve uitgavenquote) zal dus toenemen met 
de loonsom van de nieuwe ambtenaren, ofwel anderhalf maal de uitkering die zij ontvingen. Als 
de noemer van een breuk met een driemaal zo groot bedrag toeneemt als de teller, zal de breuk 
kleiner worden als zij groter is dan een derde. Aangezien de collectieve uitgavenquote momenteel 
46% bedraagt, is aan deze voorwaarde voldaan. 

Om het voorbeeld met wat cijfers toe te lichten: stel, dat een uitkering gemiddeld ƒ 20.000 per 
jaar bedraagt en het loon van de nieuwe ambtenaren ƒ 30.000. De collectieve uitgaven nemen 
dan met 100.000 x ƒ 10.000 = ƒ 1 miljard toe, terwijl het BBP met 100.000 x ƒ 30.000 = ƒ 3 miljard 
groeit. Aangezien het BBP momenteel ongeveer ƒ 870 miljard bedraagt en de collectieve uitgaven 
ƒ 360 miljard, zal de collectieve uitgavenquote zeer licht afnemen van 41,38% tot 41,35%! Als het 
financieringstekort en de niet-belastinginkomsten in procenten van het BBP gelijk blijven, zal de 
collectieve lastendruk dus eveneens licht dalen. 

16. De stijging van de i/a-ratio in 1985 is overigens volledig toe te schrijven aan de verzelfstandiging 
van de AOW, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden met ruim 400.000 toenam. Wordt hier
voor gecorrigeerd, dan daalde de i/a-ratio in 1985 licht, met 0,3 procentpunt. 

17. Volgens het Centraal Planbureau (2000, bijlage A6) daalde het niveau van een nettominimum
uitkering ten opzichte van het nettoloon van iemand die 80% van het gemiddelde loon verdient, 
van 85,5% in 1983 tot 82,4% in 1985. 

18. De elasticiteit van het evenwichtswerkgelegenheidsniveau ten opzichte van de 'wig' (dat is de ver
houding tussen de brutoloonkosten en het nettoloon) is gelijk aan -aß/(a+ß), waarin a de 
loonelasticiteit van het arbeidsaanbod en - ß de loonelasticiteit van de vraag naar arbeid is. Dit 
kan als volgt worden afgeleid. Stel, de werkgeverslasten bedragen een fractie e van het brutoloon 
wert de werknemerslasten een fractie 8. zodat de brutoloonkosten per werknemer voor de werk
gever (1+e)w bedragen en het nettoloon gelijk is aan (1-S)w. De relatieve verandering in de vraag 
naar arbeid is dan gelijk aan P_= - ß (w+ (l±e)), waarin een onderstreepte variabele een relatieve 
verandering aanduidt. De relatieve verandering in het aanbod van arbeid is L = a (w + (1-81). Uit 
de evenwichtsvoorwaarde (de verandering van vraag en aanbod zijn. d.w.z. _/_=ƒ_). kan worden 
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afgeleid dat w= - ß (1+e) + a (1-5))/(a+ß). Substitutie hiervan in de vraag- of aanbodvergelijking 
geeft / = ccß/(a+ß) (1-t-e) (1-5). Het product van de laatste twee termen is gelijk aan de relatieve 
verandering van de wig. zodat de elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte van de wig 
gelijk is aan -aß/(a+ß). Deze elasticiteit is een stijgende functie van zowel a als ß. 

19. De werkgelegenheid wordt niet volledig bepaald door de vraag naar arbeid, doordat er ook onver
vulde vacatures kunnen bestaan. In beginsel kan een afname van de vraag dus ook in een afname 
van het aantal openstaande vacatures resulteren, waardoor de werkgelegenheid niet (of in mindere 
mate) afneemt. 

20. Op theoretische gronden hebben economen doorgaans een voorkeur voor het zogeheten 
efficiency bargain model, waarin simultaan over het loon en de werkgelegenheid wordt onderhandeld. 
De uitkomst van dergelijke onderhandelingen levert in het algemeen een Paretoverbetering op ten 
opzichte van het right to manage model, dat wil zeggen dat beide partijen beter af kunnen zijn. 
Blijkbaar zijn er andere redenen (bijvoorbeeld asymmetrische informatie, waardoor een afspraak 
over de werkgelegenheid voor de vakbond moeilijk te controleren is) waarom de CAO-onderhande
lingen in de praktijk niet Pareto-efficiënt zijn. 

21. Sinds het veelbesproken artikel van Calmfors en Driffill uit 1988 is in de vakliteratuur ruime aan
dacht besteed aan de relatie tussen de mate van (de)centralisatie en de uitkomst van de loon
onderhandelingen Vooralsnog lijkt dit onderzoek echter slechts de conclusie te rechtvaardigen dat 
er geen eenduidig verband bestaat tussen het 'niveau' van de onderhandelingen en de hoogte 
van de lonen of de loonontwikkeling (zie voor een overzicht Flanagan 1999). 

22. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen twee mogelijkheden: in het eerste geval wordt 
daadwerkelijk over het loon onderhandeld, in het tweede geval kan de vakbeweging eenzijdig het 
loon vaststellen (het union monopoly model). Dit kan tot uitdrukking worden gebracht met de 
parameter q in de zogeheten Nashonderhandelingsfunctie: B=Lhli''q) waarin Ude doelstellings
functie van de vakbond en /7 de winst van het bedrijf is. Als q=1 wordt de uitkomst uitsluitend 
door de vakbond bepaald en als 0<q<1 is er daadwerkelijk sprake van onderhandelingen. Hoewel 
de wiskundige analyse van de uitkomst in het laatste geval aanzienlijk gecompliceerder is, blijkt 
het resultaat in kwalitatieve zin meestal weinig te verschillen van die van het vakbondsmonopolie-
model. Voor de eenvoud zal in de tekst daarom worden verondersteld dat de uitkomst volledig 
door de doelstellingsfunctie van de vakbond wordt bepaald. 

23. Recent hebben Fuest en Huber (2000) en Hansen et al. (2000) aangetoond dat als vakbonden 
niet alleen over het loon maar ook over de arbeidsduur onderhandelen, het effect van een hogere 
marginale druk op het loon niet bij voorbaat vaststaat. Een hoger marginaal tarief is immers ook 
een prikkel om korter te gaan werken: hetgeen het loonmatigende effect van de hogere marginale 
druk gedeeltelijk of geheel teniet kan doen. Het is in theorie niet uitgesloten dat daardoor ook het 
werkgelegenheidseffect van een verhoging van de marginale druk negatief is. Empirisch onder
zoek duidt er echter op, dat het matigende effect op het loon overheerst. 

24. Bovendien stimuleert de lagere marginale druk het arbeidsaanbod, hetgeen eveneens een matigend 
effect op de lonen heeft. 

25. Strikt genomen gaat het in deze schattingen om het effect van een daling van het complement 
van de lastendruk met 1%. Indien de (gemiddelde of marginale) lastendruk niet veel verschilt van 
50%. komt dit overeen met een stijging van de lastendruk met 1%. 

26. Een stijging van de gemiddelde lastendruk met 1,1 procentpunt komt. bij een gemiddelde druk 
van circa 40%, overeen met een daling van het complement (zie vorige noot) met 2%. hetgeen bij 
een elasticiteit van 0.5 à 0.6 in een loonmatiging van 1,0% à 1,2% resulteert. Een stijging van de 
marginale druk met 3 procentpunten komt, bij een marginale druk van circa 60%, overeen met 
een daling van het complement met 7,5%, hetgeen, bij een elasticiteit van -0,1 à -0,2 een ioon-
opdrijvend effect van 0,8% à 1,5% heeft. 

27. Dit komt overeen met een schatting van het CPB dat door enige andere effecten van de operatie-
Oort. zoals een vermindering van het arbeidsaanbod, er per saldo een opwaartse druk op de 
lonen van 0,5% van uitging (Gelauff en Graafland 1994:193). Verder kan ook de gunstige con
juncturele ontwikkeling mede debet zijn geweest aan de relatief sterke loonstijging. 

28. In de jaren zeventig woedde onder economen een heftige discussie over de stabiliteit van de 
Philhpscurve. Economen als Friedman (1968) en Phelps (1970) stelden dat er op langere termijn 
slechts één werkloosheidspercentage is, de 'natuurlijke werkloosheid' of 'non-accelerating inflationary 
rate of unemployment' (NAIRU), waarbij de loonstijgingen en inflatie niet voortdurend hoger of 
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lager worden (d.w.z. accelereren of 'decelereren'). Dit zou betekenen dat het niet mogelijk is de 
werkloosheid langere tijd onder het 'natuurlijke' percentage te houden zonder geconfronteerd te 
worden met steeds sterkere loonstijgingen. Omgekeerd zou werkloosheid die boven het 'natuur
lijke' percentage ligt gepaard gaan met steeds geringere loonstijgingen en op den duur zelfs met 
steeds sterkere loondalingen. Aangezien de belangstelling hier uitgaat naar aanpassingsmecha
nismen op korte en middellange termijn (een tot enkele jaren), is de stabiliteit van de Phillipscurve 
op lange termijn echter van minder belang. 

29. Exacter uitgedrukt gaat het om de stijging van de prijs van de bruto toegevoegde waarde, die, 
onder meer door veranderingen in de ruilvoet, kan verschillen van de stijging van de consumptie
prijzen. 

30. Er is tevens een interactie tussen het werkloosheidspercentage en de vervangingsratio opgenomen, 
namelijk u (1-r), zoals gesuggereerd door Graafland en Huizinga (1999). Deze interactieterm is 
gelijk aan het verwachte inkomensverlies van werknemers als gevolg van werkloosheid ais fractie 
van het gemiddelde loon. Als de werkloosheid bijvoorbeeld 10% bedraagt en de vervangingsratio 
70%, dan bedraagt het verwachte inkomensverlies 3%. Een stijging van dit verwachte inkomens
verlies (als gevolg van een stijging van de werkloosheid of een daling van de vervangingsratio) zal 
naar verwachting een matigend effect op de loonstijging hebben. De mutatie van de interactieterm 
bleek in de regressieanalyse evenwel geen significant effect te hebben. 

31. De gegevens voor de regressie zijn voor de jaren 1965-1993 ontleend aan Graafland en Huizinga 
(1999). De gegevens voor de jaren 1994-1998 zijn ontleend aan CPB (2000), met uitzondering 
van de sociale lasten voor werkgevers (ontleend aan verschillende edities van de 
Macro-economische verkenning van het CPB) en de gemiddelde en marginale lastendruk voor 
werknemers (berekend met behulp van het programma Microtax van het CPB, waarbij is uitge
gaan van een werknemer in belastinggroep 3 met een modaal salaris). 

32. De coëfficiënt van de werkgeverspremies verschilt niet significant van 1. 
33. Op langere termijn bedraagt de afwenteling van de gemiddelde werknemerslasten 44%. De coëffi

ciënt van de gemiddelde werknemerslasten verschilt in hun model echter alleen significant van 
nul indien aan enkele andere coëfficiënten restricties worden opgelegd. 

34. Deze niet-lineaire specificatie is op theoretische gronden, uitgaande van een rationale, nuts-
maximaliserende vakbeweging, weliswaar 'beter' dan een simpele lineaire specificatie. Het is echter 
twijfelachtig of vakbondsonderhandelaars zich in de praktijk van de CAO-onderhandeling ook zo 
'rationeel' gedragen. Aannemelijker is dat zij simpelweg een aantal indicatoren als basis voor de 
CAO-onderhandelingen gebruiken. Zo definieert de vakbeweging de 'loonruimte' doorgaans als de 
som van de prijsstijging en de productiviteitsstijging. Op grond van vergelijking (3.3) kan worden 
vastgesteld dat zij deze loonruimte voor twee derde à driekwart in een loonstijging weten om te 
zetten. 

35. Een uitzondering hierop vormt de werkgever die monopsonist is op een deelmarkt van de arbeids
markt, dat wil zeggen dat hi| de enige vrager naar arbeid is. Het loon is dan een instrument om 
aanbod van arbeid uit te lokken: naarmate het loon hoger is, zullen zich meer arbeidskrachten 
aanbieden. Het loon is dan lager dan de marginale kosten van een uitbreiding van de werkgelegen
heid. Wanneer nu door een exogene oorzaak het loon stijgt, is het mogelijk dat de werkgever 
meer personeel zal aanstellen. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij een bedrijf dat 
monopsonist is op een deelmarkt van laagbetaalde arbeid indien het wettelijk minimumloon wordt 
verhoogd (vgl. Card en Krueger 1995). 

36. Omdat de reële loonkosten worden berekend op basis van de loonvoet per voltijd werknemer, ligt 
het het meest voor de hand om niet de werkgelegenheid in personen maar in volledige arbeids
jaren als te verklaren variabele te nemen. Regressie van de werkgelegenheid in personen levert 
overigens nagenoeg hetzelfde resultaat op. 

37. Dit evenwichtsniveau' van de werkloosheid kan worden berekend door de constante term in ver
gelijking (3.3) te delen door de coëfficiënt van de werkloosheid: 4,10/0,49 = 8,4. Als de andere 
variabelen gelijk aan nul worden verondersteld (d.w.z. dat de prijzen, de arbeidsproductiviteit, de 
werkgeverslasten en de marginale druk voor werknemers niet veranderen) is de geschatte loon
stijging bij een werkloosheidspercentage van 8,4 gelijk aan nul. 

38. Hierbij wordt verondersteld dat de stijging van de socialepremiedruk 70% bedraagt van de stijging 
van de werkloosheid, hetgeen reëel is indien een gemiddelde werkloosheidsuitkering 70% van het 
gemiddelde loon bedraagt. 
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