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INLEIDING 

De concurrentiekracht van een kleine open economie ult zich in het marktaandeel dat de 

bedrijven op de buitenlandse en binnenlandse markt veroveren. Het ligt dan ook voor de 

hand dat de wet op de concurrentiekracht grote aandacht besteedt aan het Belgisch 

marktaandeel en de evolutie van de relatieve uitvoerprestaties van Belgische uit

voerbedrijven. 

Naast de relatieve uitvoerprestaties is ook de tewerkstelling een fundamentele doelstelling 

van het economisch beleid. De evoluUe van de industriele tewerkstelling in Europa baart 

grote zorgen. Zelfs in de voorbUe hoogconjunctuur creeerden de Europese economieen 

weinig banen in de internationaal competitieve sectoren. In de hUidige recessie brengt de 

snel toenemende werkloosheid de houdbaarheid van het Europees welvaartsmodel in 

gedrang. Zoals aangetoond in de deel een van deze tekst geldt dit in het bUzonder voor 

ons land omwille van de ongunstige tewerkstellingsprestaties in de Belgische industriele 

sector. Om die reden vormen werkgelegenheid en werkloosheid een essentieel aan

dachtspunt in de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Pact. 

Voor de evolutie van zowel de uitvoer als de werkgelegenheid speelt de prijs van de 

aangeboden goederen en diensten in vergelUking met de prijzen van de belangrijkste con

currenten een grote rol. Deze prijs wordt op zijn beurt bepaald door kostenfactoren zoals 

de arbeids- en kapitaalkost. de prijs van energie. ingevoerde en nationale intermediare 

inputs en de prUs van diensten die noodzakelUk zijn in het productieproces. Het is om 

die reden dat de kostenevolutie van essentiele productiefactoren vergeleken wordt met 

deze van de belangrijkste handelspartners. 

BiJ deze vergeliJking wordt het meeste aandacht besteed aan de arbeidskost. Dit is niet 

verwonderlUk aangezien de arbeidskost een belangrUk aandeel van de totale prodtik

tiekost uitmaakt en hierdoor een direkte invloed uitoefend op werkgelegenheid en 

economische groei. Tevens is het een van de weinige kostenelementen waarop het 

nationaal beleid nog een significante invloed heeft door het beheersen van de loonkost en 

het aanpassen van sociale zekerheidsbijdragen en andere belastingsvoeten. 

BiJ het bepalen van toelaatbare loonkoststijging hanteert men in Belgie ruw gesproken 

twee principes. Het eerste principe stelt dat de nominale loonkosten per tewerkgestelde 

niet sneller mogen stijgen dan het gemiddelde van de vijf of zeven belangrtjkste 
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handelspartners. Daarnaast wordt als baken voor loonstijgingen vaak de produktiviteits

ontwikkeling voorop gesteld. Meer bepaald wordt gesteld dat nominale (reele) loonsver

hogingen beperkt moeten bl~ven tot de groei van de nominale (reele) produktiviteit. 

In het tweede deel van deze stu die benaderen we deze twee principes van loonvorming 

vanuit tewerkstellingsperspectief. Vermijdt men in een recessie een overmatige toename 

van de werkloosheid indien men deze richtlijnen voIgt? Bieden deze principes voldoende 

perspectief voor groei met tewerkstelling in tijden van economische expansie? Het 

antwoord op deze vragen is niet onverdeeld positief. 

Om die reden stellen we in een laatste deel de werkgelegenbeid als hoofdobjectief van het 

loonbeleid. We berekenen de loongroei die de achteruitgang van de industriele tewerk

stelling in het laatste decennium zou hebben vermeden. Tevens gaan we na welke loon

st~gingen tot dezelfde evolutie van de industriele werkgelegenbeid zouden hebben geleid 

als b~ de vijf belangrijkste handelspartners. Een vergelijking van deze hypothetische 

groeicijfers met de werkel~ke loonevolutie draagt in een slotparagraaf b~ tot suggesties 

voor een arbeidsvriendelijk loonbeleid. 

1. INDUSTRIELE TEWERKSTELLING IN BELGIE EN DE BELANGRIJKSTE 

HANDELSPARTNERS 

Figuur 1 drukt de tewerkstellingsevolutie in de Belgische industrie uit t.o.v. 1985. Men 

stelt vast dat de industriele tewerkstelling gestaag daalt in de periode 1981-1992. Na een 

scherpe tewerkstellingsvernieting tussen 1981 en 1986 treedt er vanaf 1987 een stabi

lisatie op waarna in 1992 de dalende trend opnieuw hervat wordt. In 1992 lag de indus

triele tewerkstelling 15.7 % lager dan in 1981. 

Ongetwijfeld is een deel van dit verlies aan industriele tewerkstelling te wijten aan 

structurele tendenzen zoals de uitbouw van een diensteneconomie en de groeiende con

currentie van Japan. de VS en de nieuw geindustrialiseerde landen. Daarom is het 

wellicht meer aangewezen de Belgische situatie te vergelijken met de belangrijkste han

delspartners. Figuur 1 schetst de tewerkstelling in de verwerkende n~verheid van de vijf 

(Duitsland. Frankrijk. Nederland. het Verenigd Koninkrijk en Italie) en de zeven (de vijf+ 
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Japan en de VS) belangriJkste handelspartnersl. Uit deze vergeliJking blijft vooral het 

scherp kontrast tussen de periode voor en na 1985 bij. Tussen 1981 en 1985 verdwenen 

er bij de vijf handelspartners 11 % arbeidsplaatsen in vergelijking met 8.9 % in Belgie. 

Na 1985 doet de Belgische industrie het aanzienlijk slechter qua tewerkstelling met een 

daling in de periode 1985-1992 van 8.2 % vergeleken met een tewerkstellingstabilisatie 

bij de vijf. Er bestaat dus inderdaad een typisch Belgisch tewerkstellingsprobleem na 

1985. 

Deze in vergelijking met de handelspartners ongunstige evolutie treedt vooral op in de 

periode 1985-1988. Dan kent de Belgische industriele sector een gemiddeld jaarlijks 

tewerkstellingsverlies kent van 1.9 % vergeleken met een tewerkstellingcreatle van 0.2 % 

per jaar bij de vijf handelspartners. In de Iaatste deelperiode 1989-1992 bedraagt het 

jaarlijks tewerkstellingsverlies 0.6 % in Belgie en 0.4 % bij de vijf. 

2. PRINCIPES VAN LOONVORMING VANUIT TEWERKSTELLINGSPERSPECTIEF 

2.1. De relatleve loonevolutle t.o.v. de belangrljkste handelspartners 

Volgens de wet op het concurrentievennogen wordt de competitieve positie bedreigd 

indien de nominale loongroei in Belgie deze van de belangrijkste handelspartners 

overtreft. De economische onderbouw voor de wet kan eenvoudig worden weergegeven 

met de "tewerkstellingslijn" (of arbeidsvraagfunctie in de economische wetenschap) van 

Figuur 2 die het verband weergeeft tussen reele arbeidskost w (nominale arbeidskost W 

gedeeld door de producentenprijS P) en de tewerkstelling N2. Deze lijn geeft aIle kombi

naties van arbeidskost per tewerkgestelde en tewerkstelling weer die v~~r de onderne

ming een maximale winst garanderen. De onderneming neemt net zoveel werknemers 

aan totdat de bijdrage van de laatst bijgekomen werknemer tot de productie - zijn 
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Exportaandelen In 1991 worden als wegingsfactor gebruikt. Uit Flguur I valt op dat de evolutle in de vijf 
en de zeven handelspartners virtueel dezelfde Is. Daarom kan men de bespreklng zonder problemen tot de 
vijf handelspartners beperken. De volgende statlstlsche bronnen werden voor dit werk geraadpleegd (I) 
OECD Main Economic Indicators voor tewerkstelllngscijfers blj de vljf en zeven handelspartners (II) 
Tijdschrlft van de NBB voor Belglsche tewerkstelllngscljfers (Iii) Centrale Raad voor Het Bedrljfsleven voor 
loon- en produktiviteitscljfers (Iv) Commissle van de Europese Gemeenschappen. European EcoTlDmy voor 
exportaandelen. 

De minder economisch gerlchte Iczer kan de graflsche analyses overslaan. 
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Figuur 2 Tewerkstelling, arbeidskost- en produktiviteitsveranderingen 
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arbeidsproduktiviteit dus - precies gelijk is aan de arbeidskost. In de grafiek komt met 

een arbeidskost Wo een tewerkstelling No overeen in punt A. 

Wat zijn de gevolgen van een stljging in de Belglsche loonkosten of de sociale zekerheids

bljdragen die door de handelspartners niet gevolgd wordt? De ondememingen worden 

gekonfronteerd met een hogere arbeidskost. Zlj danken minder productieve werknemers 

af om door een hogere arbeidsproduktiviteit de gestegen loonkost of de hogere sociale 

zekerheidsbljdragen te kompenseren. In de grafiek ziet men dit door een verplaatsing 

langsheen de curve van punt A naar B. In B ligt de arbeidskost hoger maar daalt de 

tewerkstelling to ON l' Ook de groei van de productie en de winstgevendheid van de 

bedrijven wordt hierdoor aangetast. 

Tabel 1 vergelijkt. voor de verwerkende nijverheid van Belgii~ en de vljf belangrijkste han

delspartners. de gemiddelde jaarlijkse groei van de loonkost per tewerkgestelde in 

gemeenschappelijke munt (BF) en nationale munt. Als gevolg van de devaluatie en de 

loonmatiging blijft tussen 1982-1984 de nominale loonstijging in Belgie (7.9 %) ver bene

den deze van de handelspartners (12 %). Dit is ook de periode wanneer de Belgische 

industriele tewerkstelling minder snel afneemt dan blj de vljf handelspartners. vanaf 

1985 ligt daarentegen omwille van de appreciatie van de BF de Belgische loongroei in 

gemeenschappelijke munt boven de loonstijgingen van de vijf. Het jaarlijks verschil in 

loongroei bedraagt l.1 % van 1985-1988 en 0.8 % in de periode 1989-1992. Merk op dat 

deze hogere loonstijgingen gepaard gaan met een slechtere tewerkstellingsprestatie In 

Belgie dan bij de vljf. 

Tabel 1 : Loonkost- en productiviteltsontwikkeUngen in de verwerkende nijverheid 

in BelgU! en de vijf belangrljkste handelspartners OaarUjkse procentuele 

veranderlngen) 

Loonkost per tewerkgestelde Toegevoegde waarde per 
tewerkgestelde in 
constante prljzen 

Belgle Vljf handelspartners Belgie Vijf handels-
(inBF) (in nation ale (in BF) partners 

munt) 

1982-1984 7.9 8.2 12.0 5.9 4.0 

1985-1988 4.9 4.8 3.8 4.0 2.3 

1989-1992 5.2 5.4 4.4 3.0 l.9 
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2.2. Loongroei. produktlvlteitsontwikkeling en tewerkstelling 

Het hierboven gelegde verband tussen relatieve loonkosten en tewerkstelling houdt geen 

rekening met de produktiviteitsontwikkeling. Nochtans speelt de arbeidsproduktiviteit 

een grote rol bij de competitieve gevolgen van een arbeidskoststijging. Indien werknemers 

produktiever werken hoeft een arbeidskoststijging voor de ondernemer geen probleem te 

vormen. 

Een dergelijke produktiviteitswinst wordt in Figuur 2 weergegeven door een verschuiving 

van de tewerkstellingsl~n La naar Ll . In de grafiek is de produktiviteitsverbetering net 

voldoende groot om het tewerkstellingsverlies NoN 1 goed te maken zodat men in punt C 

het oorspronkelijk tewerkstellingsniveau No bereikt3 . 

Het belang van de produktiviteit verklaart waarom een gewogen gemiddelde van de 

loonkosten in de belangrijkste handelspartners de tewerkstellingsevolutie niet perfect 

voorspelt wanneer de produktiviteitsontwikkeling in binnen- en buitenland significant 

verschilt. Veronderstel dat men door een inzet van beter geschoolde werkkrachten. een 

meer flexibele arbeidsorganizatie of een nieuwe produktietechniek de Belglsche 

arbeidsproduktiviteit opdrijft vergeleken met de omliggende landen. Op dat ogenblik is 

een hogere loonstijging in Belgie mogelijk zonder een verlies aan tewerkstelling. Omge

keerd is het nefast de loonstijging in de belangrijkste handelspartners te volgen wanneer 

de produktiviteit achterbl~ft. In Figuur 2 leidt een verslechterende produktiviteit tot een 

verschuiving van de arbeidsvraagfunctie naar links tot L2. Stel dat Belgie de loonkost

stijging van haar handelspartners voIgt die gel~k gesteld wordt aan wOwl' In punt D daalt 

de tewerkstelling tot ON2. Merk op dat ook bij onveranderd loonniveau Wo de tewerk

stelling afneemt tot ON3 in punt E. Om groeiende werkloosheid te vermijden is eigenlijk 

een arbeidskostdaling wOw2 door loonmatiging of vermindering van de sociale last en 

aangewezen. 

3 In de competitiviteitsanalyse wordt de relatie tussen arbcidskost en produktiviteit mel verschillende maat
staven benaderd. Veelal gebruikt men de nominale arbeidseenheidskost die men bekomt door de norninale 
arbeidskost te delen door de gemiddeldc arbeidsproduktiviteit. De gemiddclde arbeidsproduktMteit meet 
men doorgaans dan als de reele toegevoegde waarde. Q. gedee!d door het aantal werknemers. Ecn stijging 
van de nominale arbeidseenheidskost (WN/Q) betckent dat de arbcidskost meer toeneemt dan de 
produktiviteit. Tenzij de ondememingen dit in hogcre prijzen kunnen doorrekenen dalen de bcdrijfswin
sten en volgen er afVloeiingen. Een ander vee! gehantecrde maatstaf is de reele arbeidseenheidskost die 
men bekomt men door de nominale arbeidseenheidskost tc delen door het prijspcil (of WN/PQ). Feitelijk 
berekent men hier het arbeidsaandeel in de toegevoegde waarde. Ecn stijging van deze maatstaf houdt in 
dat de reele arbeidskost sneller toeneemt dan de arbcidsproduktiviteit. Een gedctailleerde analyse vindt 
men in Lipschitz. L. and D. McDonald (1991) Real Exchange Rates and Competitiveness: A Clarification of 
Concepts. and some Measurements for Europe. IMF Working Paper. March 1991. 
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Deze redenering verklaart waarom de siijging van de arbeidsprodukiiviteit vee1al als 

baSisprincipe voor de toename van de lonen geldt. Men verwyst dan graag naar de hogere 

produktiviteitswinst in Belgii~ dan bij de handelspartners. Tabel 1 en Figuur 3 vergelykt 

de evolutie van de reele toegevoegde waarde per tewerkgestelde in de verwerkende nyver

heid. Belgie boekt doorlopend een hogere groei van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit 

dan de vijf belangrijkste handelspartners. In deze visie zijn hogere loonstygingen daarom 

gerechtvaardigd en niet de oorzaak van de nefaste ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

Deze argumentatie is echter misleidend omdat arbeidskoststygingen de produkiiviteits

ontwikkeling beinvloeden. Stel dat in Figuur 4 een technologische innovatie de tewerk

stellingslijn verschuift van Lo naar L). Deze produktiviteitstoename laat een arbeidskost

styging van wOw) toe zonder verlies aan arbeidsplaatsen (de tewerkstelling in A en C is 

dezelfdel. Werkgevers en werknemers komen echter een grotere loonstyging wOw2 

overeen zodat de tewerkstelling in B daalt tot ON). Alhoewel de tewerkstelling daalt is er 

geen kloof tussen arbeidskost- en produktiviteitstijging. Immers, de bedrijven vangen de 

bijkomende looneisen boven wOw} op door minder produktieve aktiviteiten af te stoten en 

arbeid te vervangen door kapitaal. Anders gezegd, tussen C en B op L} verhoogt men de 

arbeidsproduktiviteit door minder arbeidsinzet. De concurrentiekracht van de bedrijven 

wordt gevrijwaard ten koste van hogere werkloosheid. Kortom, de produktiviteitstoename 

als baken voor de loongroei biedt geen garantie voor een stabiele tewerkstelling. 

Dit scenario van arbeidsvernietigende produktiviteitsgroei is in de Belgische context rea

listisch te noemen. Loonstijgingen zyn voor vele bedrijfsleiders in belangryke mate exo

geen bepaald. Loonbarema's, ancienniteitsregels, indexaanpassingen, wisselkoersappre

ciaties, fiscaliteit en parafiscaliteit veroorzaken arbeidskoststygingen waaraan de 

bedrijven zich niet kunnen ontrekken. Een inkrimping van het personeelsbestand blijft 

over als een van de weinige vryheidsgraden om de rendabiliteit van de onderneming te 

verzekeren. 
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3. LOONGROEI MET BEHOUD VAN DE WERKGELEGENHEID 

3.1. Een schatting van de loongroei bij constante tewerkstelling 

Is het mogelijk de loonkoststljging te berekenen die een constante tewerkstelling waar

borgt ? In de context van Figuur 4 wil men de loonstijging berekenen die het verschil 

vormt tussen de werkelijke loonstijging wOw2 en de tewerkstellingvernietlgende loon

stijging wlw2' Deze laatste is niet observeerbaar. Men kan echter weI het verlies aan 

werkplaatsen NINo uit de statistieken aflezen. Ook bestaat er informatie over de relatie 

tussen veranderingen in IOOnkost en werkgelegenbeid. De reele loonelasticiteit van de 

arbeidsvraag meet de tewerkstellingsgroei die door een percent loonmatiging wordt 

bereikt4. Een hoge (absolute) loonelasticiteit houdt in dat loonmatiging efficient is in het 

terugdrtngen van de werkloosheid maar betekent ook dat reele loonstijgingen tot een 

ingrtjpend verlies aan arbeidsplaatsen leidt. 

Met deze gegevens wordt het conceptueel mogelijk de loonmatiging te berekenen die het 

verlies aan tewerkstelling NINo ongedaan maakt (wlw2 in Figuur 4)5. De loonstijging met 

constante werkgelegenheid wOwl bekomt men door van de werkelijke loonstijging deze 

loonmatiging af te trekken. Anders gernterpreteerd korrtgeert men de werkelijke loon

groei voor de loonstijgingen die omwille van tewerkstellingsvernietigende produk

tiviteitswinsten werden toegekend. 

Figuur 5 past deze methodologie toe op de looncijfers van de verwerkende nijverheid in 

Belgie. Naast de werkelijke loonstijging in de verwerkende nijverheid wordt de loongroei 

met constante tewerkstelling berekend voor drte waarden van de (absolute) reele 

loonelasticiteit. Als hoge loonelasticiteit wordt de waarde 2 genomen die aansluit bij de 

gesimuleerde elasticiteit in eigen werk (Abraham, 1993)6. Verderwordt de waarde een als 

tussenliggende elasticiteit en 0.5 als lage loonelasticiteit beschouwd. 

4 

5 

6 

De re~le loonelasticiteit van de arbeldsvraag bepaalt de helling van de tewerkstellingslijn. 

Concreet berekent men voor elk jaar de loonmatiging vereist om de tewerkstellling In dat jaar constant te 
houden door de het tewerkstelllngsverlies te vermenigvuldigen met de inverse van de re~le loonelasticlteit. 
Daarna wordt het gemiddelde van de jaarlijkse cijfers genomen voor de verschillende deelpertodes. 

Abraham, F (1993) 'The Social Dimension of an Integrated EC-Nordlc Area," In Lundberg, L. and J. 
Fagerberg ed. European Integration: A Nordic Perspective. Avebury : Ashgate Publishing group, p 313-331. 
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Uit deze grafiek blijkt dat de loongroei met constante tewerkstelling een onmiskenbare 

loonmatiging7 vereist t.o.v. de werkelijke loongroei. Dit geldt vooral van 1982 tot 1988 

wanneer de tewerkstelling het scherpst daalt. In die periode bedraagt de vereiste loonin

levering met hoge loonelasticiteit ongeveer 1 % per jaar. Deze loonmatiging loopt op tot 

tenminste 3.5 % per jaar in het geval van een lage loonelasticiteit. Van 1989 tot 1992 

bliJft de jaarliJkse looninspanning noodzakeIiJk om de industriele werkgelegenheid te 

bewaren beperkt tot 0.3 % tot l.3 % afhankelijk van de loonelasticiteit. Om de indus

triele tewerkstelling in 1992 terug te brengen op het niveau van 1981 is een Ioonmatiging 

vereist van 7.8 % in het geval van hoge loonelasticiteit en van 15.7 % tot 3l.4 % in het 

geval van een tussenliggende of Iage IooneIasticiteiL 

3.2. Een schatting van de loongroei bij constant tewerkstellingsaandeel 

Een ander mogelijk beleidsobjectief is de stabilisatie van het Belgisch tewerkstellingsaan

deel t.o.v. de omliggende Ianden. De bedoeling wordt dan de bescherming van het 

Belgisch marktaandeel op de binnenlandse en internationale markt te koppelen aan een 

even goede tewerkstellingsprestatie als biJ de belangriJkste concurrenten. 

Welke loonstiJging zou tot dezelfde evolutie van de industriele werkgelegenheid geleid 

hebben in Belgie en de viJf belangrijkste handelspartners? Als antwoord op deze vraag 

wordt in Figuur 6 de feitelijke loonevolutie in Belgie en biJ de vijf handelspartners 

geplaatst naast de Ioongroei met constant tewerkstellingsaandeel. Dit concept wordt 

berekend door met behulp van de loonelasticiteit voor elk jaar de loonwiJziging te bere

kenen die nodig is om de evolutie van de werkgelegenheid in Belgie en de vijf aan elkaar 

geliJk te stellen. In het geval van een minder goede (betere) Belgische tewerk

stellingsprestatie is een loondaling (loonstiJging) aangewezen. Deze negatieve of positieve 

Ioonverandering wordt dan bij de werkeliJke loonstiJging geteld om de Ioongroei bij con

stant tewerkstellingsaandeel te bekomen. Merk op dat Figuur 6 enkel de resultaten 

weergeeft voor de hoge reele loonelasticiteit gelijk aan 2. 

De bevindingen van deze oefening zijn leeITijk. In de periode 1982-1984 bleef de werke

lijke loonstiJging (7.9 %) beneden de loongroei die de Belgische werkgelegenheidspositie 

Lo.v. de vijf handelspartners handhaaft (8.4 %). Anderzijds zou het overnemen van de 

7 Dit kan ook een verlaglng zljn In de nlet-loon component van de arbcidskost. Voor de tewerkstelling telt 
enkel de arbeidskost. 
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FIGUUR 6 : Gemiddelde jaarlijkse loonstijgingen in Belgie en de vijf belangrijkste 
handelspartners bij gelijke en ongelijke tewerkstellingsevolutie 
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gemiddelde loonstijging bij de vijf (12.0 %)8 tot een ongunstige trend in het Belgisch 

tewerkstellingsaandeel geleid hebben. Zoals eerder gesteld blijft bovendien zelfs een 

werkelijke loonstijging van 7.9 % boven de loongroei die de bestaande tewerkstelling zou 

handhaven in de Belgische industriele sector. 

Vanaf 1985 tot 1988 overtreft de werkelijke loonstijging de loonstijging met constant 

tewerkstellingsaandeel. Het jaarlijks verschil bedraagt 1.1 % in de periode 1985-1988. 

Interessant genoeg is de loonstijging met constant tewerkstellingsaandeel nagenoeg gelijk 

aan de gemiddelde loonstijging bij de vijf belangrijkste handelspartners. Anders gezegd 

zou de Belgische industrie dezelfde tewerkstellingsevolutie gekend hebben als de vijf 

indien de loonstijgingen tot deze van de vijf beperkt waren gebleven tussen 1985-1988. 

Althans v~~r deze tijdspanne blijkt de wettelijke concurrentiemaatstaf ook vanuit 

werkgelegenheidsoogpunt aanvaardbaar te zijn. 

Van 1989 tot 1992 is de tewerkstellingsevolutie in Belgie slechts marginaal slechter dan 

bij de vijf handelspartners. De werkelijke gemiddelde loonstijging (5.2 %) en de loon

stijging bij constant tewerkstellingsaandeel (5.1 %) vallen hierdoor nagenoeg samen. De 

hogere gemiddelde loonkoststijging in Belgie dan bij de vijf uitte zich niet in een dUidelijk 

slechtere Belgische prestatie op het vlak van tewerkstelling. 

Hierbij valt op te merken dat omwille van de hoge ree1e loonelasticiteit een vrij opti

mistisch scenario verkregen wordt waar relatief kleine loondalingen voldoende zijn om 

tewerkstellingsverliezen goed te maken. Met een lagere loonelasticiteit is de loonstijging 

met constant tewerkstellingsaandeel geringer. Vit onze berekeningen blijkt dat in dat 

geval een duidelijk minder sterke loonstijging dan bij de vijf handelspartners vereist is om 

het Belgisch tewerkstellingsaandeel te vrijwaren tussen 1985 en 1988. En de loonstijging 

met constant tewerkstellingsaandeel in de periode 1989-1992 sluit dan nauw aan bij de 

gemiddelde loonstijging bij de vijf handelspartners. Enerzijds benadrukt dit dat het niet 

naleven van de wettelijke loonnorrn tot nefaste tewerkstellingseffecten kan leiden. 

Anderzijds impliceert deze bevinding dat vanuit tewerkstellingsperspectief een strengere 

loonrnatiging dan de wettelijke loonrnaatstaf vereist kan zijn. 

8 Let wei : het betreft hier de loonstijgingen in gemeenschappelijke munt die sterk door de Belglsche 
devaluatie beinvloed worden. 
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BESLlJIT : NAAR EEN ARBEIDSVRIENDELIJK LOONBELEID ? 

De Belgische economie staat voor moeilijke uitdagingen en ingrijpende hervormingen. 

Het ombuigen van de negatieve trend in de werkgelegenheid wordt ontegensprekelijk een 

prioriteit voor het economisch beleid. Een arbeidsvriendelijke loonvorming vormt hiervan 

een belangrijke component. Welke zijn de implicaties van onze bevindingen voor een 

dergelijke loonstrategie ? 

Onze loonstijgingen zijn te hoog om het behoud van de tewerkstelling te verzekeren. Van 

1982 tot 1988 vergde een constante industriele tewerkstelling in Belgie een minimale 

jaarlijkse looninlevering van 1 % t.o.v de werkelijke toegestane nominale loonstijgingen. 

Van 1989 tot 1992 was een geringere looninspanning van minstens 0.3 % vereist. Om de 

industriele tewerkstelling van 1992 terug op het peil van 1981 te brengen is in het gun

stigste scenario een loon- of arbeidskostmatiging van 7.8 % noodzakelijk. 

Deze studie plaatst ernstige vraagtekens bij de productiviteitsregel die loongroei afstemt 

op de toename van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit. InsUtutionele factoren, index- en 

wisselkoersaanpassingen bepalen in belangrijke mate de arbeidskost van de onderne

mingo Overmatige stijgingen geven aanleiding tot een verhoging van de arbeidsproduk

tiviteit door afdankingen en door de vervanging van arbeid door kapitaal. Op die manier 

wordt de van de bedrijven hersteld ten koste van hogere werkloosheid. Loonstijgingen 

toekennen op grond van deze arbeidsvernietigende produkUviteitsgroei versnelt dit 

proces. 

De wet op het concurrentievermogen stelt de maximale loongroei in gemeenschappelijke 

munt gelijk aan een gewogen gemiddelde van de vijf handelspartners. Dit principe is 

beter verenigbaar met het objectief van een constant tewerkstellingsaandeel Lo.v. de 

belangrijkste handelspartners dan de produktiviteitsregel. Het naleven van deze norm 

zou trouwens de slechtere Belgische prestaUe op het vlak van de industriele tewerk

stelling na 1985 grotendeels vermeden hebben. Daarom is het essentieel dat deze wet

telijke norm in de toekomst niet wordt overschreden. Merk op dat het verschil in loon

groei - uitgedrukt in gemeenschappelijke munt - tussen Belgie en de vijf handelspartners 

vanaf 1985 vrijwel uitsluitend te wijten is aan de appreciaUe van de BF. 

Het overnemen van de 100nevoluUe bij de buren vormt niet noodzakelijk een waterdichte 

garantie voor een bevredigende werkgelegenheid. Deze studie toont aan dat zelfs met een 
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veel lag ere loonstijging in gemeenschappelijke munt dan deze van de vijf handelsparters 

een daling in de industriele tewerkstelling niet venneden werd in 1982-1984. Een even 

sterke loongroei als blJ deze handelspartners zou in deze periode tot een dUidelijk 

slechtere evolutie van de Belgische industriele werkgelegenheid hebben geleid. In moei

IlJke omstandigheden moet men dus verder kunnen gaan dan de wettelijke loonnonn. De 

oplopende werkloosheid en de nieuwe concurrentie vanuit Oost-Europa en Azie stelt de 

Belgische arbeidsmarkt vandaag eens te meer v~~r een niet te onderschatten uitdaging. 

De zorg om de toekomstige werkgelegenheid in dit land eist een centrale plaats voor de 

tewerkstellingproblematiek in de competitiviteitsanalyse. Als startpunt zou men expliciet 

een werkgelegenheidsnonn in de bestaande concurrentiewetgeving kunnen inbouwen. 

Die zou een ingrijpen in de loononderhandelingen toelaten indien het Belgisch tewerk

stellingsaandeel t.o.v. de handelpartners verzwakt. 

De wet op het concurrentievennogen wordt vaak verweten slechts in te grijpen nadat de 

verzwakking van de competitieve positie heeft plaatsgevonden. Daarom pleiten wlj voor 

een jaarlijkse ex-ante tewerkstellingrichtllJn die de maximale loongroei vastlegt in functie 

van een duidelijk tewerksteIlingsobjectief. Concreet wordt eerst de verwachte tewerk

stelling en loongroei in Belgie en omliggende landen ingeschat op basis van prognoses 

van bv de OESO, EG of Planbureau. Vervolgens wordt de doelstelling m.b.t. de werkgele

genheid expliciet gefonnuleerd. Tenslotte wordt via een benadering zoals hierboven 

uiteengezet de loongroei berekend die consistent is met dit tewerkstellingsobjectief. 

Het spreekt vanzelf dat er andere varianten mogelijk zyn op de hier voorgestelde loon

strategte. Bovendien kadert elk loonbeleid in een ruimer kader waarin ook sociale zeker

heid, fiskale en parafiskale lasten een grote rol spelen. Verder is een diepgaande sec

toriele analyse vereist die ook met sectoriele verschillen in loonvonning en tewerkstelling 

rekening houdt. Daarom vertegenwoordigt deze bljdrage slechts een aanzet tot een 

hopelijk ruim en grondig debat over de Belgische werkloosheidproblematiek in een inter

nationaal competitieve omgeving. 
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