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De arbeidsmarkt in de EMU: 
struikelblok of sleutel tot succes? 

door F. ABRAHAM" 

I. INLEIDING 

De startdatum van de Europese Monetaire Unie (EMU) nadert snel. 
Na meerdere jaren van intense voorbereiding zijn elf landen Maar om 
de grote stap te nemen. Gelukkig behoort België tot deze pioniers. 

Geleidelijk verschuift de aandacht van de voorbereidingsfase naar 
de vraag of de monetaire unie een succes wordt. Monetaire unie is 
een cruciale stap is in het naoorlogs integratieproces dat zich in Eu- 
ropa maar ook op wereldvlak doorzet. In de ééngemaakte markt van 
vandaag en morgen zijn flexibiliteit, concurrentie en aanpassing sleu- 
telwoorden. Met het vervzgen van de nationale grenzen en de dele- 
gatie van macro-economische bevoegdheden naar het Europese ni- 
veau krijgt de werking van de arbeidsmarkt steeds meer aandacht. Een 
arbeidsmarkt die zich vlot aanpast aan de economische realiteit is de 
beste behoeder van de werkgelegenheid. De rigide arbeidsmarkt die 
menig Europees land kenmerkt is een struikelblok. 

In deze studie wordt de relatie tussen EMU en arbeidsmarkt uit- 
gediept. In een eerste deel gaan wij in op de veranderingen in de eco- 
nomische omgeving die monetaire unie met zich meebrengt. Tevens 
identificeren wij de uitdagingen van EMU voor de arbeidsmarkt en 
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liet arbeidsmarktbeleid. In een tweede deel bespreken wij de bijdra- 
ge die de Europese Unie (EU) kan leveren tot de evenwichtige ont- 
wikkeling van de werkgelegenheid en de loonkost. Het derde en laat- 
ste deel richt de schijnwerpers op de nationale dimensie. Wij gaan op 
zoek naar de principes die een goede werking van de arbeidsmarkt 
bevorderen. In dit verband besteden wij bijzondere aandacht aan de 
Belgische context. 

II. EMU EN DE VEMNDEWENDE MACRO-ECONOMISCHE 
OMGEVING 

A. Her verlies aan macro-economische beleidsinstr~~menten 

Een monetaire unie betekent een grondige wijziging in het macro- 
economische beleidsveld voornamelijk op het vlak van het monetair, 
budgettair en wisselkoersbeleidl. De start van de monetaire unie gaat 
gepaard met een volledige overdracht van de monetaire bevoegdheid 
op nationaal vlak naar de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB 
krijgt de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke rentepo- 
litiek, de beheersing van de geldvoorraad en het wisselkoersbeleid 
t.o.v. niet-EMU landen. Op zijn beurt bepaalt het monetair beleid de 
gemeenschappelijke inflatievoet die geldt voor alle deelnemende lan- 
den aan de monetaire unie. Deze landen verliezen dus hun monetai- 
ae autonomie. In geval van een binnenlandse recessie kunnen zij de 
rente niet verlagen en de geldvoorraad verruimen om de economie te 
stimuleren. 

Ook de wisselkoers als beleidsinstrument gaat verloren. b l g e n s  
plan worden op I januari 1999 de wisselkoersen van de EMU onher- 
aoepelijk vastgelegd. Ten laatste op 1 juli 2002 vervangt de Euro de 
nationale munten van de EMU landen. Bij handelsbalansonevenwich- 
ten, een verzwakkende uitvoerpositie en een stijgende werkloosheid 
kan een land niet langer beroep doen op devaluatie van de wissel- 
koers. 

Tenslotte wordt de speelruimte voor het budgettair beleid aanzien- 
lijk beperkt. Ook na de start van de monetaire unie blijft het budget- 
tair beleid in een strak keurslijf geprangd. De afspraken omtrent het 
stabiliteitspact houdt in dat de 3% norm voor het overheidstekort ook 
na 1998 behouden blijft. 

Hoe problematisch is het verlies van het macro-economische be- 
leidsinstrumentarium? De recente economische literatuur besteedt 



ruime aandacht aan deze vraag (zie bijvoorbeeld Europese Commis- 
sie (1997) en Obstfeld en Peri (1998) voor een overzicht). Economen 
zijn het oneens over de effectiviteit van het nationale monetair, bud- 
gettair en wisselkoersbeleid om de eigen economie te sturen. Vol- 
gens sommigen is de macro-economische beleidsautonomie van de 
meeste lidstaten zelfs zonder monetaire unie grotendeels een illusie 
zodat de overgang naar EMU geen noemenswaardige problemen zal 
opleveren. Anderen zien wel degelijk een rol voor een onafhankelijk 
macro-economisch beleid voor de grotere EU landen. Voor een ldei- 
ne, open economie als België met een munt die nauw aan de DM ge- 
koppeld is en een loodzware overheidsschuld is er omzeggens geen 
ruimte voor een eigen macro-economische koers zodat de discussie 
over macro-economische onafhankelijkheid weinig relevant is. 

Een eigen nationale macro-economisch beleid is vooral nodig wan- 
neer een land geconfronteerd wordt met zogenaamde asymmetrische 
schokken, dit zijn economische ontwikkelingen die zich - in vergelij- 
king met de EMU partners- uitsluitend of meer dan gemiddeld in een 
land voordoen. Onderzoek door o.m. Bayoumi en Eichengreen (1992) 
leert dat de economische ontwikkelingen in een kern van landen waar- 
onder Duitsland, Frankrijk en de Benelux vrij gelijklopend zijn maar 
wel degelijk afwijken van het patroon dat men bijvoorbeeld in het Ver- 
enigd Koninkrijk en in het zuiden van Europa observeert. Bovendien 
suggereert onderzoek van Fatás (1997) dat, in vergelijking met nati- 
onale schokken, het aandeel van schokken die in de meeste EU lan- 
den voorkomen over de tijd toeneemt. Voor België impliceert dit al- 
les dat het verlies aan macro-economische onaihankelijkheid geen on- 
nodige kopbrekens hoeft te bezorgen. 

B. De groeiende betekenis van een goed functionerende arbeidsmarkt 

Deze conclusie betekent geenszins dat België en andere EU lidstaten 
in een monetaire unie vrij zullen zijn van fundamentele aanpassingen 
aan veranderende economische omstandigheden. Er zijn immers ver- 
reikende sectoriële schokken die de economische situatie van een land 
of regio diepgaand kunnen beïnvloeden. Zo blijkt uit een recente stu- 
die door Marimon en Zilibotti (1998) dat 80% van de lange termijn 
verschillen in de tewerkstellingsgroei van 10 Europese landen voort- 
komt uit sectoriële ontwikkelingen terwijl slechts 20% aan nationale 
factoren kan worden toegeschreven. 



Europa wordt ook steeds meer gekenmerkt door regionale facto- 
ren. In een tijdperk waarin nationale grenzen aan belang inboeten en 
het Europees niveau een groeiend aantal bevoegdheden toevertrouwd 
krijgt, ontpopt de regio zich als een relevante economische entiteit. 
Economische regio's zijn niet zelden grensoverschrijdend. Hun pres- 
taties wijken veelal grondig af van het patroon dat in andere regio's 
geobserveerd wordt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat stu- 
dies door Viñals en Jimeno (1998) en door Forni en Reichlin (1997) 
een asymmetrisch regionaal patroon vaststellen in de schokken die in 
de EU optreden. 

De sectoriële en regionale dimensie vindt men ook in België te- 
rug. Abraham en Van Rompuy (1998) splitsen de groei van de toege- 
voegde waarde in de periode 1985-1996 statistisch op in een nationa- 
le, regionale en sectoriële component. Het blijkt dat sectoriële pro- 
ductieschokken oveiwegen in de Belgische economie. Ongeveer drie 
kwart van de door het statistisch model verklaarde variatie komt voor 
uit sectoriële veranderingen. Toch leveren ook regionale en nationa- 
le factoren een statistisch significante bijdrage in de groei van de toe- 
gevoegde waarde. Verder is er de onmiskenbare regionale tegenstel- 
ling tussen Vlaanderen en de twee andere gewesten. Niet alleen scoort 
Vlaanderen gemiddeld beter. Vlaanderen volgt ook een ander cy- 
clisch patroon. Bovendien oefenen nationale en regionale factoren een 
grotere invloed uit op het verloop van de Vlaamse economie dan in 
de andere gewesten. 

Het bestaan van belangrijke en gedifferentiëerde schokken dwingt 
de Europese en de Belgische economie tot aanpassing. Zoals eerder 
gesteld wordt het macro-economisch beleidsinstrumentarium in de 
monetaire unie sterk beperkt. Om te vermijden dat negatieve schok- 
ken tot structurele werkloosheid leiden in bepaalde sectoren en regio's 
zijn flexibele aanpassingen in de arbeidsmarkt een cruciale voorwaar- 
de. Om die reden wordt EMU door vele economen als een funda- 
mentele test beschouwd voor de werking van de Europese arbeids- 
markt. Als de arbeidsmarkt faalt in dit examen is een scenario van stij- 
gende werkloosheid en een groeiende polarisatie tussen sterke en 
zwakkere sectoren en tussen kern- en perifere regio's niet uit te slui- 
ten. Wij diepen dit onderwerp verder uit in het laatste deel van deze 
paper. 



C. Groeiende concurrentie in een monetaire unie 

De invoering van de eenheidsmunt betekent een belangrijke stap in 
de totstandkoming van een volledig ééngemaakte markt in Europa. 
Het valt te verwachten dat de concurrentie in deze markt nog zal toe- 
nemen. In het bijzonder voor kleinere landen houdt dit in dat het be- 
houd en de versteviging van de concurrentiekracht nog meer dan van- 
daag een conditio-sine-qua-non zal zijn voor duurzame groei en werk- 
gelegenheid. Macro-economisch staat hierbij vooral de beheersing van 
de loonkost centraal. 

a gemene ver aging 

De gevolgen van een ongedisciplineerde loonvorming mogen niet 
onderschat worden. Ter illustratie berekenen wij, aan de hand van een 
elders ontwikkeld eenvoudig simulariemodel (Abraham en Van Rom- 
puy (1997a)), de invloed van een 10% stijging in de Ioonkost van een 
land op het marktaandeel van dat land t.o.v. alle EU handelspart- 
ners. Deze simulaties beperken zich tot de venverltende nijverheid en 
worden voor enkele landen grafisch weergegeven in Figuur 1. Een 
drietal scenario's zijn opgenomen in deze grafiek. Het basisscenario 
gaat uit van de huidige concurrentiële druk in de Europese verwer- 
kende nijverheid. Het alternatief scenario veronderstelt dat de graad 
van mededinging zeer sterk toeneemt door de invoering van de euro 
en de voortschrijdende marktintegratie in Europa. Tenslotte bestu- 
deren we de gevolgen van een gezamenlijke 10% loonstijging in alle 
EU landen (i.p.v. van uitsluitend in één land zoals in de vorige 
scenario's). 

Ondanks de niet geringe beperkingen van dergelijke simulaties, 
brengt deze oefening enkele interessante inzichten bij. Niet zo ver- 
rassend is dat de loonkost in de huidige marktsituatie een essentiële 



component is vooï- de competitieve positie van een land. Een stijging 
van de loonkost met 10% veroorzaakt een verlies aan marktaandeel 
van 6% tot 8.5%. De gevoeligheid van het marktaaiideel t.o.v. de loon- 
kost neemt sterk toe wanneer de concurrentiele druk in de monetai- 
re unie aanzienlijkwordt opgevoerd. Verder tonen deze simulaties aan 
dat een gemeenschappelijke loonstijging in de hele EU virtueel geen 
verschuivingen in het EU marktaandeel van landen teweeg brengen 
omdat de nationale loonstijgingen elkaar ongedaan maken. Deze be- 
vinding is vooral belangrijk in het licht van pogingen die landen on- 
dernemen om via loonliostmatiging hun competitieve positie te vrij- 
waren. Een land verwerft een competitief voordeel indien het de lo- 
nen t.o.v. de handelspartners verlaagt en dit voordeel wordt groter 
naarmate de graad van mededinging toeneemt. Indien echter alle lan- 
den gelijktijdig voor dezelfde remedie kiezen, blijven de onderlinge 
concurrentiële verhoudingen nagenoeg ongewijzigd en dreigt een neer- 
waartse spiraal van dalende lonen en tanende sociale bescherming. 
Dergelijke 'race-to-the-bottorn' vormt een bedreiging voor de psli- 
tieke consensus die vereist is om het Europese integratieproces te 
doen slagen. 

D. De uitdagingen van EMU voor het arbeidsmarktbeleid 

De voorgaande analyse plaatst de werking van de arbeidsmarkt centraal 
in het welslagen van de monetaire unie. De arbeidsmarkt moet doel- 
treffend reageren op de waaier van Europese, nationale, sectoriele en 
regionale ontwikkelingen die - net als in het verleden - in de EMU 
zullen optredeli. Dit is ongelwijfeld een Lware uitdaging, temeer om- 
dat de Europese arbeidsinarkten in de afgelopen decennia meer dan 
eens tekort schoten. 

Deze opdracht plaatst het Europees en liet nationaal beleid voor 
een grote verantwoordelijkheid. Beide beleidsdimensies komen in de 
volgende bladzijden aan bod. 

111. HET EUROPEES BELEIDSVELD 

In principe kan het Europees beleid op een tweetal vlakken een bij- 
drage leveren. Enerzijds kan werk gemaakt worden van een beleid dat 
de werkgelegenheid bevordert en de werklooslieid bestrijdt. Ander- 
zijds kan het beleid erop gericht zijn om de wedloop naar de laagst 
mogelijke looiikost te vermijden. 



A. Naar een Ei~ropees werkgelegenheidsbelezd:/ 

De monetaire unie draagt de bevoegdheid voor het monetair en het 
wisselkoersbeleid over aaii de ECB. Het spreekt vanzelf dat deze be- 
leidsdomeinen een directe en diepgaande invloed uitoefenen op de 
werkgelegenheid. Toch zijn er weinig redenen om te verwachten dat 
de ECB veel aandacht aan de werkgelegenheid zal besteden. De be- 
leidsopdracht van de ELI3 is prijsstabiliteit en deze instelling kondig- 
de meermaals aaii dat inflatiebestrijding inderdaad de prioriteit zal 
zijn in de volgende jaren. Dit vertaalt zich wellicht in een voorzichtig 
monetair beleid en een sterke Euro. Dit beleid draagt bij tot een sta- 
biel en evenwichtig niacro-economisch kader dat op langere termijn 
de werkgelegenheid ten goede komt. Het betekent everiwel dat lan- 
den bij problemen in hun arbeidsmarkt niet moeten rekenen op een 
stimulerende monetaire politiek ter bestrijding van de werkloosheid. 

Het is op dit ogenblik moeilijk de toekomstige rol van de zoge- 
naamde Euroll-raad in te schatten. Deze raad wordt binnen de Eu- 
ropese Raad van Ministers op Frans initiatief opgericht om proble- 
men van werkgelegenheid en werkloosheid te bespreken. De bevoeg- 
de ministers van de elf aan de EMU deelnemende lidstaten maken 
deel uit van de raad. De Franse bedoeling lijkt te zijn een tegenge- 
wicht te creëren voor een op prijsstabiliteit gericht monetair beleid. 
De specifieke aandachtspunten en bevoegdheden van de Euro l l -  
raad zijn voorlopig nog niet nauwkeurig gedefinieerd. 

Waarschijnlijk zal deze raad de richtsnoerbenadering verder uitbou- 
wen die afgelopen jaar door de Europese Raad van Ministers in de 
top van Luxemburg werd gelanceerd Deze benadering sireeft de cvöï- 
dinatie na van het werkgelegenheidsbeleid van de EU lidstaten. Fei- 
telijk wordt aanvaard dat werkgelegenheid in de eerste plaats een na- 
tionale materie is. Maar gemeenschappelijke richtsnoeren worden 
vastgelegd die dan door de lidstaten worden ingevuld en door de ELI- 
ropese instanties worden geëvalueerd en gecoördineerd. Tot dusver 
hebben de richtsnoeren betrekking op werkervaring en opleidings- 
programma's voor jongeren en langdurig werklozen. Net als in de an- 
dere lidstaten, dienden de federale en regionale overheden van ons 
land voor 15 april 1998 concrete tewerkstelliiigsplannen in die inmid- 
dels op Europees niveau werden besproken en goedgekeurd. 

Deze richtsnoerstrategie sluit aan bij een lange traditie in de EU 
om door "benchmarking" de coördinatie van het nationaal macro- 
economisch beleid van de lidstaten te bevorderen. Het feit dat deze 



benadering wordt uitgebreid naar de arbeidsmarktproblematiek is een 
betekenisvol feit dat perspectieven opent voor een coördinerende Eu- 
ropese rol in het macro-economisch werkgelegenheidsbeleid'. 

Het regionaal beleid van de Europese Unie heeft tot doel bij te dra- 
gen tot de olitwikkeling van regio's met structurele problemen. Werk- 
loosheid en werkgelegenheid maken deel uit van de criteria voor toe- 
kenning van de structurele fondsen. De nadruk ligt hierbij voorname- 
lijk op training, hersclioling en opleiding van groepen werknemers met 
geringere tewerkstellingskansen. In die zin draagt de EU bij tot een 
betere werking van de arbeidsmarkt, al mag de impact van dergelijke 
programma's niet overschat worden. 

B. Loonkosten en de "race-to-tl~e-bottom" 

Zoals eerder gesteld, treedt een race-to-the-bottom op wanneer meer- 
dere lidstaten doelbewust de loonkost verlagen om een competitief 
voordeel te verwerven. Dit is onmiskenbaar een grensoverschrijden- 
de materie. Volgens het subsidiariteitsprincipe, dat de bevoegdheids- 
verdeling in de EU inspireert, is in dergelijke gevallen een Europese 
aanpak verdedigbaar. 

Het is echter moeilijk in te schatten of de neerwaartse spiraal in 
loonkosten werkelijk optreedt of zal optreden in de monetaire unie. 
Sommige ecsnomen argumenteren dat, onder vakbondsdruk, de gro- 
tere vergelijlibaarheicl van lonen en sociale bescherming de lagere 
loonlanden in de EMU zal aanzetten om hun loonkost naar boven aan 
te passen. Dergelijke "race-to-the-top" lijkt ons niet houdbaar op lan- 
gere termijn omdat dit signiIicante werkloosheid in die landen zou ver- 
oorzaken. 

De evidentie over een "race-to-the-bottom" is echter evenmin over- 
weldigend. Ondanks de soms felle polemiek over sociale dumping, 
blijft het aantal concrete gevallen eerder beperkt. Het is blijkbaar niet 
eenvoudig loonkosten op een doeltreffende wijze te gebruiken als con- 
currentieel wapen. Wanneer dit toch gebeurt, gaat het meestal om een 
selectieve verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale ze- 
kerheid die specifieke bedrijven (bv de discussie over de uitvlagging 
van Sabena) of specifieke sectoren (bv Maribel of het Franse textiel- 
plan) ten goede komt. Ook maken grotere multinationale onderne- 
mingen meer en meer gebruik van verschillen in sociale zekerheids- 
systemen tussen lidstaten en van de gebrekkige coördinatie tussen be- 
lasting- en sociale zekerheidsstelsels. Indien de Euro de onderlinge 



vergelijkbaarheid verder bevordert, zal deze arbitrage tussen syste- 
men toenemen. 

Wat zijn de opties van het Europees beleid om een competitieve 
verlaging in loonkost te voorkoinen of af te remmen? Een eerste stra- 
tegie betreft Europese sociale rninimz~m normen die lidstaten en on- 
dernemingen beletten de sociale bescherming van werknemers af te 
bouwen. In het kader van het sociaal hoofdstuk van het verdrag van 
Maastricht, kan de Raad van Ministers met een gekwalificeerde meer- 
derheid Europese sociale minimumvoorschriften vastleggen op een 
aantal gebieden. Dit sociaal hoofdstuk heeft zich tot dusver vertaald 
in een aantal Europese richtlijnen of voorstellen van richtlijnen i.v.m. 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het recht op zwan- 
gerschapsverlof, de rechten van werknemers met atypische werkvor- 
men (bv part-time), de maximale normale arbeidsduur en de verplich- 
ting van werknemersparticipatie in ondernemingen met een minima- 
le omvang. 

Een tweede strategie betreft overeenkomsten tussen de socialepart- 
ners op Europees niveau. Het Verdrag van Maastricht bepaalt dat de 
sociale partners op EU niveau overeenkomsten kunnen afsluiten die 
met gekwalificeerde meerderheid bindend worden verklaard door de 
Raad van Ministers. Zo sloten de sociale partners overeenkomsten 
over o.m. het recht van ouderschapsverlof voor kinderen beneden de 
drie jaar en over de sociale zekerheid van deeltijdse werknemers. De 
laatste maanden is er vooral van werkgeverskant weinig enthousias- 
me om nieuwe Europese akkoorden af te sluiten. 

Als derde mogelijkheid zien we de toepassing van het E U  mede- 
dingingsbeleid in concrete gevallen van concurrentievervalsing door 
competitieve loonkostverlaging. In het kader van het Europese me- 
dedingingsbeleid m.b.t. steunmaatregelen van de lidstaten (Artikels 
92-93 van het Verdrag van Rome) is de Europese Commissie belast 
met het bestrijden vali dergelijke concurrentievervalsende praktij- 
ken. In principe kan de Commissie dus ingrijpen wanneer lidstaten 
door een selectieve verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen op 
arbeid of door andere sociale subsidies de nationale ondernemingen 
bevoordelen. In de laatste jaren grijpt de Commissie trouwens steeds 
strenger op in dergelijke gevallen. 



C. Evaluatie van het Europees arbeidsmarktbeleid 

Onze lezing van deze verwezenlijkingen is dat op een aantal gebie- 
den een aanzet wordt gegeven tot een regulerend sociaal kader. Dit 
regulerend kader is echter partieel en vormt zeker geen waterdichte 
garantie tegen een neerwaartse loonkostspiraal indien deze zich ef- 
fectief zou voordoen. Gelijklopend ontwikkelt zich in het werkgele- 
genheidsbcleid gclcidclijk een Eurapese dimerisie. Maar ook hier blijft 
de invloed van het nationale beleidsniveau van doorslaggevend be- 
leid. Kortom, de verantwoordelijkheid van de nationale lidstaten voor 
werkgelegenheid, loonkost en sociale bescherming is zeer groot en dat 
zal in de monetaire unie niet anders zijn. 

IV. D E  WERI<ING VAN NATIONALE EN REGIONALE 
ARBEIDSMARKTEN 

In deel P van deze studie werd de nadruk gelegd op een vlotte wer- 
king van de arbeidsmarkt als succesfactor in de EMU. Voor de Bel- 
gische economie is - naast een volgehouden loonkostdiscipline - voor- 
al een efficiënte aanpassing aan sectoriële schokken vereist die de 
hoofdmoot vormen van de ontwikkelingen in de product- en de ar- 
beidsmarkt. Tevens zijn de divergerende regionale werkloosheidsvoe- 
ten een reden tot bezorgdheid. Hoe kan de arbeidsmarkt deze ont- 
wildelingen verwerken? Wij onderscheiden drie aanpassingsmecha- 
nismen namelijk (i) arbeidsmobiliteit (ii) loonflexibiliteit en (iii) re- 
gionale transfers. 

Arbeidsmobiliteit is een efficiënt aanpassingsmechanisme. Bij vol- 
doende mobiliteit kunnen werknemers, die hun werk verliezen, vlot 
elders opnieuw aan de slag. In dat geval zijn structurele problemen in 
een sector of groeiende regionale werkloosheid minder problema- 
tisch. Arbeidsmobiliteit is een belangrijke troef van de Amerikaanse 
arbeidsmarkt bij de aanpassing aan vaak diepgaande sectoriële en re- 
gionale verschuivingen. In Europa is de mobiliteit van voornamelijk 
minder geschoolde werknemers daarentegen gering. De aanpassing 
aan economische schokken gebeurt in de eerste plaats door een ver- 
mindering van de arbeidsparticipatie: werknemers blijven lang werk- 
loos of verlaten de beroepsbevolking door brugpensioenering (zie 
Decressin en Fatás (1995)). 

De Belgische economie volgt het Europees patroon en munt niet 
uit door hoge arbeidsmobiliteit. Meerdere oorzaken zijn hiervoor ver- 



antwoordelijk. Culturele en taalbarrières belemmeren de geografi- 
sche mobiliteit. Hoge registratierechten en transactiekosten in de im- 
mobiliënmarkt bemoeilijken de vlotte koop- en verkoop van huizen 
waardoor werknemers minder geneigd zijn om te verhuizen. Boven- 
dien worden werkloze werknemers eerder geëlimineerd uit dan ge- 
reïntegreerd in het arbeidsproces. Werkloosheidsvergoedingen zijn 
immers onbegrensd in de tijd en schema's van brugpensionering zijn 
ruim voorhanden. Meer dan eens ontbreken daarom de prikkels voor 
werknemers om een nieuwe baan te zoeken. De zo noodzakelijke sec- 
toriële reallocatie verloopt dan ook met horten en stoten. 

Loonflexibiliteit is een alternatief voor arbeidsmobiliteit. Met vol- 
doende loonflexibiliteit dalen de lonen (of vertraagt de loongroei) in 
sectoren of regio's die geconfronteerd worden met een terugloop van 
de economische activiteit. Deze lagere loonkosten zet ondernemin- 
gen aan om meer werknemers in het productieproces in te schakelen. 
Op deze wijze wordt een structiirele stijging van de werkloosheid ver- 
meden. 

De graad van loonflexibiliteit kan econometrisch geschat worden. 
In de meeste Europese landen vindt men dat een stijging van de werk- 
loosheid de loongroei vertraagt zodat er wel degelijk sprake is van eni- 
ge loonflexibiliteit al verschilt deze sterk van land tot land (zie bij- 
voorbeeld Freeman (1995)' Heylen en Van Poeck (1995) en Layard 
et al. (1991)). De loonmatiging volstaat echter doorgaans niet om de 
gevolgen van een negatieve schok op de werkgelegenheid te neutra- 
liseren. 

Bovendien stelt Heylen (1998) terecht dat macro-economische loon- 
flexibiliteit zich niet automatisch vertaalt in loonaanpassingen op sec- 
torieel of regionaal vlak. Meestal blijft de regionale en sectoriële loon- 
differentiatie beperkt omdat de loonvorming gecentraliseerd verloopt 
of omdat sectoren en regio's de loongroei van sterkere sectoren en 
snelgroeiende regio's gedeeltelijk of geheel overnemen (Abraham 
(1996)). Het hoeft weinig betoog dat dit fenomeen bijzonder nefast 
is voor de werkgelegenheid in sectoren en regio's met structurele aan- 
passingsproblemen. 

Deze tegenstelling tussen macro-economische en micro-economi- 
sche loonflexibiliteit is duidelijk aanwezig in de Belgische context. 
Macro-economisch is er de wet op de vrijwaring van het concurren- 
tievermogen die een loonnorm vastlegt in functie van de loonevolu- 
tie in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De toepassing van deze loon- 
norm loopt niet steeds over een leien dakje en de noodzakelijke loon- 



discipline werd in het afgelopen decennium niet altijd gerealiseerd. 
Ook zou het wellicht verkieselijk zijn dat de sociale partners in on- 
derling overleg tot een gematigde loonevolutie besloten i.p.v. beroep 
te doen op een wettelijk opgelegde loonnorm. Ondanks deze bezwa- 
ren schept de wet op het concurrentievermogen niettemin een alge- 
meen kader voor macro-economische loondiscipline. 

Micro-economisch houdt de loonvorming weinig rekening met de 
realiteit op sectorieel, regionaal en ondernemingsvlak (zie Goubert 
(1997) en Abraham en Van Rompuy (1997b)). Figuur 2vat enkele tref- 
fende cijfers uit de studie van Abraham en Van Rompuy samen. In 
deze grafiek worden loonkost en (arbeids)productiviteit met elkaar 
vergeleken. In het bovenste diagram meten we de gemiddelde per- 
centage afwijking in loonkost en productiviteit die vastgesteld wordt 
tussen bedrijven binnen dezelfde sector (intra-sectorieel) en tussen 
de verschillende sectoren (intersectorieel). Tevens wordt de intersec- 
toriële dispersie in de groei van lonen en productiviteit berekend voor 
de periode 1985-1992. 

FIGUUR 2 

Differerztiatie in loonkost en productiviteit in de Belgische economie 

Differentiatie tussen sectoren en bedrijven 

Tussen bedrijven Tussen sectoren Tussen sectoren 
(niveau) (niveau) (groei) 

I Productiviteit Loonkost I 

Differentiatie tussen Vlaanderen en Wallonië, gemiddelde '89-'94 

Eenheidskost 

109.8 Productiviteit 

Loonkost 104.4 

A 
Wallonië L.. 



De vergelijking van productiviteitsniveau's wijst op structurele ver- 
schillen tussen ondernemingen en tussen sectoren. Bovendien ont- 
wikkelde de productiviteit zich in 1985-1992 fundamenteel anders van 
sector tot sector. In een evenwichtige arbeidsmarkt verwacht men dat 
loonniveau's deze inter- en intra-sectoriële productiviteitsverschillen 
weerspiegelen. Dit is niet het geval zodat minder productieve onder- 
nemingen hun productiviteitshaiidicap slechts gedeeltelijk kunnen 
compenseren door een lagere loonltost. Nog markanter is de evolutie 
van lonen en productiviteit. De gemiddelde afwijking in de loongroei 
van de sectoren bedraagt 18% terwijl de verschillen in productiviteits- 
ontwikkeling gemiddeld 92% bedragen. Anders gezegd werden in deze 
jaren vrij uniforme loonstijgingen toegekend aan de sectoren onaf- 
hankelijk van hun relatieve prestaties inzake productiviteit. 

Het gebrek aan regionale loondifferentiatie wordt in het onderste 
deel van de figuur aangetoond. In een ruime steekproef van 10 000 
ondernemingen voor de periode 1987-1994 ligt de loonkost gemid- 
deld 4.4% hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Vlaamse bedrijven 
zijn echter 9.8% productiever waardoor de eenheidskost (loonkost ge- 
corrigeerd voor productiviteit) gemiddeld 4% lager is dan in het Waal- 
se gewest. Anders gezegd neutraliseert de loonkost niet volledig de 
verschillen in regionale arbeidsproductiviteit. 

Regionale transfers tussen meer en minder welvarende regio's zijn 
in de EU en vele individuele lidstaten nauw verbonden met regionale 
verschillen ia arbeidsmarktprestaties, Zij hebben een dubbele func- 
tie. Enerzijds verzachten transfers de sociale gevolgen van hoge werk- 
loosheid. Anderzijds dragen zij mogelijks bij tot een structurele op- 
lossing van het werkloosheidsprobleeni. 

Regionale herverdeling is omstreden. Voorstanders verwijzen graag 
naar de positieve impact van het EU regionaal beleid op de Portu- 
gese, Ierse en Spaanse economie. Tegenstanders benadrulken de ver- 
spilling en het misbruik van regionale fondsen. Zij waarschuwen voor 
een overdreven afhankelijkheidsrelatie van de ontvangende regio's die 
de incentieven ondermijnt om de noodzakelijke aanpassingen in de 
arbeidsmarkt door te voeren. In hun visie is de onmacht om de groeien- 
de kloof tussen Noord- en Zuid-Italië te dichten een schrijnende illu- 
stratie van een falend regionaal beleid. Dergelijke voorbeelden ver- 
klaren de groeiende onwil in de sterkere regio's om de zwakkere ge- 
bieden te ondersteunen. Steeds meer wordt interregionale herverde- 
ling een politiek geladen thema zowel op Europees niveau als in de 



individuele lidstaten. Ons land vormt hierop zeker geen uitzonde- 
ring. 

De  behoefte aan interregionale herverdeling is nauw verbonden 
met het vermogen tot aanpassing in de arbeidsmarkt. Indien werkne- 
mers mobiel zijn enlof lonen de regionale slagkracht correct weer- 
spiegelen wordt de regionale herverdeling d.m.v. werkloosheidsver- 
goedingen, vervroegde pensioenering en fondsen ter bestrijding van 
de werkloosheid sterk beperkt. Bij geringe arbeidsinobiliteit en loon- 
flexibiliteit loopt regionale herverdeling daarentegen het risico te ver- 
zanden in een permanente financiering van de zwakkere door de sterk- 
ere regio's. Op langere termijn ondermijnt dit het geloof in en de be- 
reidheid tot interregionale solidariteit. 

Het gebrekkig functioneren van de Europees arbeidsmarkt voedt - 
vooral bij Amerikaanse economen- de kritiek op het EMU project. 
Beroemde economen als Rudiger Dornbusch and Martin Feldstein 
schetsen een zeer pessimistisch beeld van een monetaire unie die ont- 
aardt in hogere werkloosheid en wijdverspreide sociale onrust omdat 
de arbeidsmarkt niet in staat is de nodige aanpassingen te verwerken. 
Een minder apocalyptisch scenario leest men bij Obstfeld en Peri 
(1998). Volgens deze auteurs is een grotere arbeidsmobiliteit en loon- 
differentiatie in menig Europees land politiek onaanvaardbaar. Zij 
vermelden als voorbeeld de loonconvergentie die versneld plaats vond 
bij de hereniging van Duitsland. Ondanks de belabberde economi- 
sche situatie van Oost-Duitsland werd de verkleining van de loon- 
kloof tussen het oostelijk en westelijk deel politiek verkieselijk ge- 
acht boven omvangrijke migratiestromen van oost naar west. 

De conclusie van Obstfeld en Peri ligt voor de hand. Indien ar- 
beidsmobiliteit onmogelijk is en loonconvergentie door een grotere 
transparantie in de EMU bevorderd wordt, leidt het verlies aan macro- 
economische instrumenten in een monetaire unie tot een verhoogde 
vraag naar transfers tussen de welvarende en de achterblijvende regio's. 
Is er voldoende solidariteit en politieke wil aanwezig om deze trans- 
fers te financieren? Of wordt de EMU integendeel de aanzet voor een 
diepgaande hervorming in de arbeidsmarkt die de noodzakelijke voor- 
waarden creëert voor een succesvolle EMU? 



V. BESLUIT 

Deze studie onderstreept de rol van de arbeidsmarkt als doorslagge- 
vende determinant voor het welslagen van de EMU. Monetaire unie 
vormt het voorlopig sluitstuk van het integratieproces in Europa en 
schept een economiscli speelveld dat wordt gekenmerkt door intense 
mededinging en een geringere nationale beleidsautonomie op macro- 
economisch vlak. Meer nog danvoorheen zal de urbeidsma~kt de eco- 
nomische schokken moeten opvangen die ongetwijfeld zullen optre- 
den. Enkel onder die voorwaarde kan de EMU uitgroeien tot een eco- 
nomische ruimte met bevredigende werkgelegenheid en lage werk- 
loosheid. 

Het Europese beleidsniveau kan bijdragen tot een evenwichtige 
ontwikkeiing van ae  arbeidsmarkt. De monetairt: unie heeft behoef- 
te aan een gezond macro-economisch kader waarin een gematigde 
kostenontwilikeling en stabiliteit gerespecteerd worden zonder dat 
landen elkaar bekampen in een neerwaartse spiraal van dalende lo- 
nen en tanende sociale bescherming. De EU kan bovendien de werk- 
gelegenheidsinitiatieven van de lidstaten ondersteunen en coordine- 
ren. Voor dit alles is nog een hele weg af te leggen. 

In de EMU zal de hoofdverantwoordelijkheid voor werligelegen- 
heid, loonkost en sociale bescherming nog steeds bij de lidstaten lig- 
gen. Een verantwoorde evolutie van de loonkost is in dit verband een 
essentiele macro-economische voorwaarde voor de werkgelegenheid. 
Op micro-economisch vlak zijn arbeidsmobiliteit en loonflexibiliteit 
vereist voor een flexibele aanpassing aan de diversiteit van interna- 
tionaie, narionaie, sectorieie en regiorialt: ontwikkelingen. De arbeids- 
markt van meerdere Europese landen, waaronder Belgie, schiet op 
dit punt te kort. Een rigide arbeidsmarkt is een struikelblok voor het 
welslagen van de EMU. Zij geeft aanleiding tot een gebrekkige sec- 
toriele omschakeling, hoog oplopende werkloosheid en politiek ge- 
voelige transfers tussen regio's. Om die reden is een betere functio- 
nering van de arbeidsmarkt een topprioriteit. In de monetaire unie 
van morgen is een vlot werkende arbeidsmarkt immers een belang- 
rijke sleutel tot succes. 



NOTEN 

1. Zie de studie van Abraham en Van Rompuy (1997) die aan de grondslag ligt van vele 
argumenten in deze paper. 

2. Reeds i11 1991 verdedigden we dergelijke beiladering als een alternatief voor wissel- 
koersaanpassingesi iii een nlo~ietaire unie (Van Rompuy, Abraham en I-Ierenlans (1991) 
p.129-130). In meer recent werk pleit Heylen ((1998) p.9) voor een systeem waar EU 
Lidstaten, die geco~ifronteerd worden met een looilkostprobleem, van andere lidstaten 
het recht zouden moeten krijgen om tot loonkostverlaging over te gaan. 
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