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Wa& is het effect van lagere loonk-oste11 
ap de 17saag inaar asbeid 

in Belgische oaaderraesnninyen? 

door J. KONINGS en F. ROODHOOFT'!: 

Reeds versche~dene jarell hebben de meeste Eilropese Lallden te kam- 
pen met hoge werkloosheid. Dit hangt vaak salnen mer een Page job 
creatie en een dlsproportionele job destructie, zekel in ver gelijking 
met de Verenigde Staten (Konings (1995)). In Belgie werden over de 
perlode 1985-89 gemiddeld 3.8% nieuwe baiien gecreeerd tel-v~ijl er 
gemiiddeld 5.1% werde:~-ternletigd (Mulhay en Vai~P~udtnrode (1993)). 
U,+ I I , ~  -., V Y C I ~ ! G G S ! I ~ ~ ~ S @ ~ O ~ ! C C ~ K  , . C i i  h ~ 1  PIGCiS 72ii jcb cr-2::: CS dcstrzc- 
tie werd opnieuw kkn van de beiangrjjkste politielie agendapunten 
sinds het begin vail de jongste recessie, Met eel1 werkloosheidsgraad 
van 14% behoort Belgie immers tot de groep van landell met de hoog- 
ste werk!oosheidscijfers. 

Uiteenlopende verklaringen voor deze cijfers, zoals het belang van 
institutionele factoren (vakbonden). de gunstige werkloosheidsuitke- 
ringen, de stricte arbeidswetgeving, de hoge loonkosten, werden reeds 
onderzocht (zie o.a. Weylen en Van Gompel (1992); Heylen (1993)). 
Recel-ite oplossingen om deze wantoestallden aan te pakken zijn door- 
gaans gericht op cnerzijds arbeidsduurverkorting en anderzijds een 
vermindering van de loonkost gepaard met eel1 meer flexibele orga- 
nisatie van de arbeidsmarkt. Er heerst voornamelijk een bezorgdheid 
omtrent een te hoge loonkost, in het bijzonder de patronale sociale 
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zekerheidsbijdrage, voor Belgische bedrijven. Deze zorg is vooral ge- 
 roei id uit het gevoeI dat er een toenemende concurrentie bestaat van 
L 

de lage Isonlanden, voorai d a i ~  va~luit Centraal- en Oosr-Europa en 
Zuid-Oost Azie. 

In dit artilte! bestuderell we in we!ke rnalrc Iooillioslen een i~~v ioed  
uitoefenen op de vraag naar arbeid en schatten het effect op job crea- 
tie !er1 gevolge ?er! da!ir?g van de !cr.pn?cos!. Miertoe mak?nXxe ge-. 
bruik van een unieke gegevensbank van aneer dan 3 000 grote Bel- 
gische ondernerningen tussen 1991 en 1993. Voor zover bekend is dit 
de eerste Belgische studie die gebruik maakt van micro econo~nische 
gegevens orn loonelasticiteiten te schatten. We hopen hiermee meer 
wetenschappelijke inhoud te kunnen geven aan de vaak ad hoe de- 
batten over de effectenvan te hoge loonkosten op de vraag naar arbeid. 

In de tweede paragraaf geven we een kort economisch denkkader 
om de proble~natiek te situeren. De derde sectie behandelt de eigen- 
schappen van de gegevens en de gehanteerde methodologie. In de 
vierde paragraaf rapporteren we verscheidene sciaattingen van ar- 
beidsvraagfuncties. Hieruit kunnen we afleiden in hoeverre een ver- 
laging van de patronale bijdrage een invloed lian uitoefenen op de 
vraag naar arbeid. Conclusies worden voorgesteld in de vijfde para- 
graaf. 

%I. EEN ECONOMISCH DENKBIWDER 

katen we de produl~tietechnologie van een ondernerning voorstellen 
door p r o d u l f  y - f / T  "1. W ; ~ r h i ~ ;  is y de outpilt er, zi;n \","I '" 'V"" J 

en K de inputfactoren arbeid en kapitaal met respectievelijlie een- 
heidsprijzen w en r. De voorwaardelijke vraag naar arbeid kan dan 
worden gevonden door het oplossen van het kostenminilneringspro- 
bleem (l). 

Min, wL + rK 
n.v.: y = f(L,K) 

In (1) wordt de som van de arbeids- en kapitaalkosten geminimeerd 
onder de nevenvoorwaarde dat een bepaalde output dient bereikt te 
worden. Hieruit volgt (2) dat de voonvaardelijke vraagfunctie naar ar- 
beid (2) een functie is van de exogene variabelen w,r,y 



Indien men een expliciete uitdrukliing wenst voor de inputfaceor 
arbeid dient een specifielie produlttiefunctie, zoals de Cobb Douglas 
fuuctie of de CES f~lnctie, worden gespecifieerd. Voor alle bestaande 
produktiefuncties zal gelden dat de vraag naar arbeid negatief gere- 
lateerd is aan de prijs ban arbeid. In een perfect cornpetitieve mark? 
zal de interactie tussen vraag en aanbod van arbeid Ieiden tot een 
evenlxiirht in de arbeidsmarkt ell I~I"IP~~~I?oP!I~~:!  is &IT, : ' ~ "~~ ; ! l i g~  13""" wcrk- 
lossheid. In de rcaliteit echter zijn cr tal van impcrfecties, zowei in 
de outputmarkt als in de arbeidsinarkt. borbeclden van imperfec- 
ties zijn vaItbondsonderhande1ingen, het betalen van efficiente Zo- 
nen, minimumlonen, belastingen, monopolies en kartels. Deze facto- 
ren verstorell het natuurlijlte marktmechar~isme zodat er onvrijwilli- 
pe wer-kloosheid ltan ontstaan. 
U 

Recent staat vooral de belastingsdruk, en meer in het bijzonder de 
patronale sociale zekerheidsbijdrage. ter discussie. We beperken ons 
in het ltader van deze analyse dan ook tot het bespreken van de effec- 
ten van deze rigiditeit op de vraag naar arbeid. Het Belgische sys- 
teem van inkomensbelastingen en bijdragen voor sociale zekerheid 
kunnen we voorstellen aIs volgt (Pauwels (1995)). Laat w het bruto- 
loon zijn van een werknemer, s de werltnemersbijdrage die op het bru- 
to-loon wordt berekend (05s i 1) en t de werkgeversbijdrage (OIt < I ) .  
Dan is (l-s)w het netto belastbaar inkomen dat de wcrknemer over- 
houdt waarvan hi] een fractie p (OIp < 1) afstaat aan de overheid in 
de vorm van een betaling van de perscnenbelastlng. Wet inkomen dat 
eel1 werknemer netto ontvangtl is danl 

De prijs die de wergever betaalt voor de werltnemer is 

Uit ( 3 )  ell (4) volgt 

W, = [ ( l  + t)l(l-p)(l-S)] W, 

Het verschil tussen W, en W, noemen we de loonwig en duiden we aan 
met a. In Beigie geldt voor a een gemiddelde waarde van ongeveer 2 
(Pauwels (1995)). De vraag naar arbeid is een functie van W,. Het ef- 
fect van deze loonwig op de vraagfunctie naar arbeid wordt weerge- 



gewn in Figuur 1. De oorspronicelijke vraagf~nctie; waarbij W, en W,, 

sarnenvakiera (of a gelijk is aan 11, wordt weergegearen door V@,) = 
V(I.w,,). Indiexi een loonwig aanwezig is doordat de wei-kgever meer 
moet betalen voor eel1 werknemer dan deze lar,tste netto ontvangt, 
verschuift de vraagfi~~ialctie naar links. Hn Figsiur 1 wordt de nieuwe 
vraagfunctie vsorgesteld dhior V(a,w!,). Dit bcieltent dat de vraag naar 

. .. ari~eid <a! yermindrren ~zld?en renrelfrfe pptro-lnlr_ornert \vt, behoir- 
den blijft. 

Er zijn [wee rnanieren om de vraag naar arbeid te stimuleren. Enes- 
zijds kan de overheid beslissen a te verminderen. Dit kan door de 
werki~emersbijdrage te beperken, de iarieven van de personenbelas- 
ting te vermindesen of de patranale bijdrage fe reduceren. Dit bete- 
kent echtes een daling van overileidsinkornsten, althans in de korte 
termijn. In de la-nge fermijn kan dit gunstige gevolgen hebben ver- 
mits de overheid minder werkloosheidsuitkeri~~gen hoeft te betalec 
en het aantal helastbare inkomens in de personellbelasting zal stij- 
gen. Daarenboven verhsogt de globale koopliracht, 

,%nlderzijds lian werksct-repping tot stand lcomen indien w daali. Dit 
is echter moeilijk te realjseren gegeven de grote macht van de vak- 
bonden. Overigens kan een Iager loon ook ?erden tot een verrninde- 
ring in lcooplirackt bij de consument, v ~ a t  leidt tot een daling van de 
vraag naar eindprodukten, Daarenboven kan een vernlindering vail 
de lonen leiden tot een vluch: van de beste arbeidskrachten naar be- 
drijven d ~ e  we1 hoge lonen blrjven betaien. Produktlevermindering en 
dus ontslagen in de andernerningel1 die deze niaatregel zouden door- 
vnererlj ! C I - J ~ ~ P I I  het gevolg zijn: Een reductie van $p loonwig Iijkt de 
meest voor de hand liggende splossing indien werkschepping het uit- 
eindelijk doe1 is. In dit vesband sgitsr de huidige discussie in Belgie 
zich toe op een vermindering van de patronale bijdrage. 

11%. GEGEVENS EN METHODE 

We ?~eschikken over een r~nieke panel dataset van meer dan 3 000 gro- 
te Belgische ondernernicgen in verscheidene sectoren en regio7s in 
Belgie over de periode 1991-93. Het gehanteerde criteriuin bestaat 
uit alle Belgische ondernemingen die in 1993 eel1 jaarrekening vol- 
gens volledig schema publiceerden en in datzelfde jaar meer dan 50 
werknemers tewerkstelden2. Een onderneming met meer dan 100 
werknemers moet automatisch een jaarrekening volgens volledig sche- 
ma publiceren. Indien een onderneming minder dan 100 werknemers 



tewerkstelt, publiceerde ze in 1993 een jaarrekening volgens volledig 
schema indien 2 van de volgende criteria werden overschreden: 
(1) personeelsbestand van 50 werknemers 
(2) balanststaal van 70 miljoen 
(3) omzet (exclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde) van 145 

miljoen. 
De ltleine en iniddelgrote ondernelningen publiceren een jaarre- 

kening volgens verkort sche~na en woi-den niet in de steekproef opge- 
nomen. Tabel 1 geeft een samenvatting van de variabelen die we in 
onLt. econornetrische anaiyse zullen gebruiken. Uit Tabei 1 blijkt dat 
de gemiddelde werknemer in de gemiddelde grote Belgische onder- 
neming 1 438 574 frank kost per jaar. De patronale sociale zeker- 



heidsbijdrage is gemiddeld 359 204 frank oi iets minder dan 25% van 
de totale loonkost. Het gemiddeld aantal werknemers van de onder- 
nemingen uit de steekproef is 294 en de gcmiddclde output meer clan 
2 miljard frank. De materiele vaste activa zijn de gecumuleerde in- 
vesteringen van de ondernemingen in terreinen, gebouwen, machi- 
nes, rollend materieel en kantooruitrusting. Deze zijn gewaardeerd 
tegen aanschaffingswaarde. De gemiddelde historische kost van de 
materiele vaste activa in de stekkpl-oef bedraagt iets meer dan 1.5 mil- 
jard frank. De boekwaarde (historische kost aangepast voor onder- 
rneer afschrijvingen) is ge~niddeld ongevecr 645 miljoen. 

^J,,lLi: ;!!c .;tri3t;e!eil, hc!;2!ve 2:;i;{2J pL'rho:lCe!c,!i.~c~~~ zjj!? Ili+grGr2!;t i:l ! ~ O l ? i ' ~ ~ j r ~  

waardeil en dicllell inct 1OOO tc wordcil vci.menigvuldigd, 

Om de conrlitinnele vraagfunctie (2) ernpirisch te schatten, specif- 
ieren we een log lineare vraagfunclie waarbij we rekening houden met 
onobserveerbare heterogeniteit van de bedrijven. Ter verduidelijlting 
van de schatting gaan we kort in op de onderliggende econometri- 
sche methodologie. Beschouw daaroln het volgende econometrische 
model, 

waarbij y,, de te verklaren variabele voorstelt in periode t voor obser- 
vatie i, xi, stelt de vector van de regressorell voor, p is de vector van 
de te schatten coefficienten, vi is een onobserveerbaar firma specifie- 
ke residu en E,, is de gebruikeiijke storingsterm met een velwachtings- 
waarde van 0, homoskedastisch en ongecorreleerd met X,, vi of met 
zichzelf. Het is redelijk om aan te nemen dat de firma specifieke 



effecten v, random verdeeld zijn over alle cross-sectionele observa- 
ties gegeven dat de data waarovei- we beschikken nagenoeg de ganse 
populatie van firma's weerspiegelt. 

Dit type van modellen noemt men daaroin we1 eens "random ef- 
fects models" of ook "variance components" of "error components" 
modellen, waarbij de volgende veronderstellingen wordell gemaakt (E 
duidt de venvachte-waardeoperator aan en o' de variantie) 

E[E,,] = E[v,] = 0 (6) 
E[E,~'] = oc2 

~ [ v , ' ]  = 0"'; E[E,~V,] = 0 V O O ~  alle i,t en j 

E [E ,~E,~]  = 0, als t + s of i + j 
E[v,v,] = 0 als i + j. 

We verwijzen naar Greene ((1990), pp 470-471) om aan te tonen dat 
dit model kan worden geschat door gebruik te maken van Generali- 
zed Least Squares waarbij rekening wordt gehouden met de variantie 
van enerzijds ell en van anderzijds v,. Door industrie dummies in de 
regressie op te nemen, kan rekening worden gehouden met verschil- 
len tussen sectoren. 

De toepassing van bovenstaande methode op onze problematiek 
Ieidt tot de volgende vnorwaardelijke vraagfunctie naar arbeid (waar- 
bij alle variabelen zijn uitgedrulit in natuurlijke logaritmen), 

Vergelijking (7) is consistent met een Cobb Douglas produktiefunc- 
tie. In de schatting hebben we eveneens steeds tijdsduinmies opgeno- 
men om te controleren voor gezamelijke aggregatieve effecten. We 
hebben ook geexperimenteerd of sector en regionale effecten belang- 
rijk zijn door industriedummies (1 digit NAGE) en regiodummies (ken 
per provincie) in de vergeiijking op te nemen'. Dus hierdoor contro- 
leren we voor bijvoorbeeld technologische verschillen tussen secto- 
ren. In onze resultaten rapporteren we de GLS (random effects) me- 
thode enerzijds en anderzijds de schatting gebaseerd op OLS, maar 
gecontroleerd voor potentiele heteroskedasticiteit. 'dergelijking (7) 
toont onmiddellijk de loonelasticiteit van de vraag naar arbeid (a,) 
vermits a1 de variabelen zijn uitgedrukt in natuui-lijke logarithmen. 



De verschillende variabelen werden uit de jaarrekeningeil van de 
ondernemingen geselecteerd. Het aantal werknemers L,, voor een on- 
derneming i in een bepaald jaar t is het gemiddeld aantal werkne- 
mers dat werd tewerkgesteld en bestaat urt directie, bedienden, ar- 
beiders en andere (zoals tijdelijke wcrknemers of vakantiejobs), De 
loonvoet W,, is de totale loonkost, inclusief bedrijfsvoorheffing en so- 
ciale zelterheidsbijdragen van werkgever en werknemers, gedseld door 
het aantal werknemers. De kost van kapitaal r is niet gespecifieerd 
vermits hierover geen gegevens ter beschikking zijn. Als een proxy 
voor de kost van kapitaal hebben sve daarom liapltaal opgenomen in 
vergelijking (7). Deze vzriabele wxwijsl naar de materiele vaste acti- 
va van een onderneming. We hebben de legressie uitgevoerd met zo- 
wel materiele vaste activa gewaardeerd tegen boekwaarde als tegen 
historische kost. De coefficient a, bleef nagenoeg onveranderd. We 
rapporteren daaroin enkel de resultaten waarbij materiele vaste ac- 
tiva tegen Soekwaarde zijn gewaardeerd. Output wordt gedefinieerd 
als de som van de verkochte en (nog) niet verkochte produktie. Bij de 
totale omzet exclusief B.T.W. worden de positieve (negatieve) voor- 
raadwijzigingen in goederen in bewerking, gereed produkt en bestel- 
lingen in uitvoering opgeteld (afgetroldten). Om de totale output te 
berekenen voegen we de in de beschouwde periode geproduceerde 
vaste activa (activa die door de onderneming zelf gebruikt worden) 
hieraan toe. Omzet is gewaardeerd tegen verltoopprijs, tenvijl voor- 

1 ::-:-. 
L ~ L L U ~ I J L I ~ ~ I I ~ L  en geproduc~e~de  basic activd ~ o l d e n  gewdd~decld 
tegen kostprijs. 

Uiteraard zijn hier alternatieven mogeliik. Zo zou gear~umenteerd 
kunnen worden dat deze variabelen moeten gedefleerd worden met 
een prijsindex. Echter de keuze van een prijsindex is arbitrair en is 
vaak enkel beschikbaar op sectorieel niveau, terwijl onze gegevens ver- 
wijzen naar ollderne~ningsgegevens. Waarschijnlijk is het dan meer 
wenselijk om een prijsindex te hantereil gedefinieerd op produktni- 
veau. Dezeisechterniet ter beschiklting. Daarenbovenhoudt eenprijs- 
index geen rekening met produktdifferentiatie en kwaliteitsverschil- 
len. We verkiezen daarom onze variabelen niet te defleren inct een 
prijsindex en veronderstellen dat de jaar, sector en regionale dum- 
mies alsook het firma specifieke random effect een deel van moge- 
lijke prijsverschillen kunnen opvangen. 

Een laatstz opinerking is aan de orde. We beschoiiwen a1 onze re- 
gressoren als exogene variabelen. Gegeven de theoretische achter- 
grond is dit correct. Echter, het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld 



de loonvoet endogee11 is. Indien het onderliggende arbeidsmarktmo- 
del bijr7oorbeeld eel1 monopsonie mode1 is, dan is het loon een func- 
tie van het aantal werknemers, GI-ote bedrijveil betalen ook hogere 
loner1 omvtiiile van bijvosrbeeld efficiEnte loonoverwegingen (Ko- 
nings en "VValsi.1 (1994)). Verder indieil valibonden nlet allecn oncier- 
handelen over de loolwoet, rnaar ook over het aantal werk~~erners in 
een onderneming kan het loon een functie zijn van het aantal werk- 
nemers. Men zou clan Icunnen argumenteren dat het loon in verge- 
lijlting ('7) inset wordejlm gelnstrumenteerd. In cross-secties is het vaak 
moeilijic goede instrurnenteil fe vinden. In panel data kan men als in- 
strument de vertraagde variabeien gebruiken indien men over een vol- 
d.oende aantal jaren beschilst. Echter onze dataset bestrijkt slechts drie 
jaar: zodat ook deze n~ethode moeilijls wsrdt (hellano en Bo~ld (1991)). 
Bij wijze van experiment laebberl we vergelijking (7) eveneneens ge- 
schat inet het loon in periode "L1 in pIaafs van in periode t. Bndien het 
loon in periode t endogeen zou zijn, is het loon in periode t.-l niet ge- 
correleerd met de storingsterm. Bnze resultaten bleven nagenoeg on- 
gewijzigd. Tenslotte willen we nog wijzen op Hamermesh ((19931, p. 
70) die argumenteert "If the data describe small units - plants, firms, 
or perhaps even geographic areas - one can reasonably argue that sup- 
ply curves are nearly horizontal in the long run. The wage rate may 
then be treated as exogenoi~s ...". 

Op basis vergclijking (7)  wsrdcn in deze par3graaf de Iosnelas- 
ticiteilen van de vraag naar arbeid geschat. In een eerste deel worden 
de globale bevindingen besproken. In een tweede cleel bekljken we 
de regionale en sectoriele verschillen. 

A. Globale bevindiizgen 

Tabel2a geeft een overzicht van de resultaten voor de schatting met 
OLS van vergelijking (7) en Tabel2b geeit de GES (random effects) 
schatting. Er  wordt weergegeven wat de invloed is van output, loon- 
kost en kapitaal op de vraag naar arbeid. De eerste kolom bevat geen 
sectoriele en regionale effecten. In de tweede kolom wordt voor sec- 
tordummies gecontroieerd en in de derde kolom revens voor regio- 
nale dummies. De outputelasticiteit van ongeveer 0.5 suggereert dat 
er stijgende schaalopbrengsten zijn in produktie. De kapitaalelasti- 



citeit is ongeveer 0.1. Wet is de loonelasticiteit, de coefficient beho- 
rende bij de logaritme van het loon: waarin we voornamelijk zijn gei'n- 
teresseerd. 

TABEL 2a 

Reszrltaten, OLS 
R vci%larcii ~ilnilliili L,( 

,Vo[oln: (i) alle specificaties hebbcn jaardummies, (ii) heteroskedastischc (Huber) robuste 
standaardafwijkingen staan tussen haakjes. 

TABEL 2b 

Resuliaieil, GLS ( ~ n l t d o ~ i l  e f i c t s )  
Tr vrr-klnl-~l? vnr-inhrlr I ,, 

Notn: (i) alle specificaties hebben jaardummies, de globale R' is tc vergelijken met dc OLS 
R'voor wat betreft de intcrprctatic als "goodness of fit" maatstaf, ccliter deze bczit 
niet dezell'de eigenschappen (zie STATA, 3, 293-94). 

DC loonltoslelaslici~eit variecri lussen -0.74 en -0.88 wanneer we 
de OLS resultaten gebruiken en tussen -0.76 en -0.78 indien we con- 
troleren voor firma specifieke random effecten. Andere studies die 



eveneens micro gegevens hebben gebruikt vinden vaak gelijkaardige 
elasticiteiten (Hainermesh (1993)). Uit de vergelijking tussen %be1 
2a en 2b blijkt dat het controleren voor onobserveerbare firma speci- 
fieke random effecten de geschatte loonelasticiteit lichtjes verhoogt. 
De verschillen zijn echter beperlit. 

Op basis van de loonelasticiteit kan het effect van een verminde- 
ring de loonkost (in casi.1 dde patronale sociale zekerheidsbijdra- 
ge) worden nagegaan op de vraag naar arbeid. Een daling van 10% in 
de loonltost, via een verlaging van a of W,, impliceert een stijging van 
de vraag naar arbeid van 7.4% tot 8.8%. Dit betekent voor de gemid- 
delde onderne~ning dat een vermindering van de totale loonkost met 
143 800 frank per werknemer per jaar aanleiding geeft tot een stij- 
ging van de vraag m a r  arbeid met 22 tot 26 personen (afl~ankelijlivan 
de specificatie en schattingsmethode). Vermits er ongeveer 3 000 on- 
dernemingen per jaar in onze dataset bevinden beteltent dit een winst 
van 66 000 tot 78 000 arbeidsplaatsen. 

Aan een vermindering van de loonkost die leidt tot een stijging van 
het aantal arbeidsplaatsen zijn kosten en opbrengsten verbonden. De 
kosten zijn de minderontvangsten veroorzaalit door de daling van de 
patronale bijdragen. Om in de gemiddelde onderneming 22 tot 26 ar- 
beidsplaatsen te winnen, is voor die onderneming een vermindering 
van patronale bijdragen van 42 35 1 500 frank nodig. Per arbeidsplaats 
leidt dit, afhanltelijkvan de specificatie en schattingsmethode, gemid- 
deld tot een kost van ongeveer 1 628 4UU (bij een winst van 26 arbeids- 
plaatsen) tot 1 925 000 (bij 22 nieuwe arbeidsplaatsen). De opbreng- 
sten van de vermindering van de patronale bijdragen ontstaan door 
de winst aan arbeidsplaatsen. Dit impliceert immers een verminde- 
ring van de staatsuitgaven aan werkloosheidsuitkeringen enerzijds en 
anderzijds een verhoging van de belastingsontvangsten via de perso- 
nenbelasting. Ook een stijging van de globale koopkracht, met de 
daarbij horende positieve impulsen, is het gevolg. Het kwantificeren 
van deze opbrengsten ligt echter buiten de doelstelling van dit artikel. 

Voorgaande a-nalyre geeft ons informatie voor de gemiddelde on- 
derneining. Regionale en sectoriele verschillen zijn echter niet onbe- 
langrijk. In bepaalde sectoren en regio's zullen bepaalde onderne- 
mingen naar alle waarschijnlijkheid prijsgevoeliger zijn. Dit hangt on- 
der andere af van de concurrentie in de outputrnarkt, de regionale 
werkloosheidssituatie, de industriele poiitiek, enz.. In voigende sub- 
sectie onderzoeken we daarom in welke mate de loonkostelasticiteit 
kan verschillen tussen regio's en sectoren. 



Her is algemeen b e l t e ~ ~ d  dat bepaalde regio's ill Belgie econolnisch 
milldel ont~vlkkeld zijn dan andere, o~rder andere omwille van histo- 
rische factorem. De steenkoolindustrie was hijvoorbeeld traditioneel 
gevestigd ill Limburg. Met de achteruitgang van deze industrie ont- 
stond daar loltaal grote werkloosheid. Regionale economische ver- 
schillen Btu~~nen aanleiding geven tot verschillende iokale loonkoste- 
lasticiteiten van typische ondernerningen gevestigd in deze regio's. Ta- 
be1 3 gaat na of dit inderdaad he: geval is. 

TABEL 3 

Regionale en secforiele verschillen (GLS, rancloin effecls) 

I 1  ( 2 )  7 

In(loonkost)"NACE7 1 - 1 -0.49 (0.033) I 
In(loon1iost):' NACES +-- i -0.95 (0.019) I 

I aantal obscrvatics I 8981 I S981 I 

regionale dummies 1 ja 

globale R2 / 0.59 1 0.64 
iVo/n: in alle vergelijltingen zijil jaardummies opgenomen. 

flee 

sectoriele du~llrnics nec I ia 



We rapporteren enkel de GLS (random effects) schatting verrr~its 
deze "correcter" is dan de OLS schatting gegeven het feit dat we re- 
kening willen houden met onobserveerbare heterogeniteit van onder- 
nemingen. 

In de eerste kolom hebben we een interactieterm met de loonkost 
en een dummie voor elke regio. Uiteraard hebben we de regio dum- 
mies ook apart in de regressic opgenomen om spurieuze corrclatic tc 
vermijden. Er blijlien inderdaad substantiele regionale verschillen te 
bestaan. De loonliostelasticiteit varieert tussen -0.23 voor Luxem- 
burg en -0.98 voor Namen. Er bestaan ook grote sectoriele verschil- 
len. In kolom (2) hebben we de loonkost voor negenverschillende sec- 
torell opgenomen, alsook de negen sectordummies apart. De classi- 
ficatie op basis van deze negen sectordummies is vrij aggregatief en 
fijnere aggregatie is mogelijk, echter de huidige resultaten zijn reeds 
vrij indicatief. Uit kolom (2) blijkt dat er eveneens grote verschillen 
bestaan tussen sectoren. 

Uit de resultaten van Tabel 3 blijkt dat er belangrijke verschillen 
bestaan tussen regio's en sectoren. Deze resultaten zijn gebaseerd op 
een vrij ruwe aggregatie en een meer gedetailleerde opsplitsing van 
regio's en sectoren zal leiden tot meer gedetailleerde resultaten, ech- 
ter ten koste van het aantal vrijheidsgraden. De voornaamste conclu- 
sie uit %be1 3 is dat specifieke regionale en sectoriele kenmerken niet 
onbelangrijk zijn. Dit reflecteert de wisselwerking tussen enerzijds de 
outputmarlit waarin bedrijven opereren en anderzijds de arbeids- 
markt. Een analyse van het proces vall werkschepping en vernieti- 
ging dient daarom rekening te houder, met de graad van concurrcn- 
tie in bepaalde sectoren en regio's, toetredingsbelemmeringen, de be- 
staande industriele en regionale politiek, enz.. Het is niet de bedoe- 
ling in dit artikel deze routes te bewandelen. 

D e  bedoeling var, dit artikel was om een idee te vorinen over de mate 
waarin loonkosten de vraag naar arbeid in Belgische ondernemingen 
bei'nvloeden. Dit is de eerste studie in Belgie die op basis van micro 
economische gegevens loonelasticiteiten schat. In Belgie spitst de 
loonkostproblematiek zich recent vooral toe op de loonwig en meer 
bepaald op de patronale bijdrage. Een verlaging van deze bijdrage 
leidt enerzijds tot een vermindering van ontvangsten. Anderzijds ont- 
staan een aantal opbrengsten: werkloosheidsuitkeringen verminde- 



ren, belastingontvangsten uit de pei-sonenbelasting stijgen en de glo- 
bale koopkracht neemt toe. Het verschil tussen opbrengsten en kos- 
ten geeft het netto-effect weer op de globale welvaart. 

In deze studie staat de invloed van een vermindering van de loon- 
kost op de vraag naar arbeid centraal. We vinden op basis van panel 
data van meer dan 3 000 ondernemingen tussen de periode 1991-93 
dat de gemiddelde loonelasticiteit gelijk is aall ongeveer -0.75. Met 
andere woorden, eel1 afname van de loonkost - door eel1 daling van 
de netco-lonen of door een daling van de loonwig - zal leiden tot een 
bijna proportionele stijging van de vraag naar arbeid. Om in de  
gemiddelde onderneming 22 tot 26 arbeidsplaatsen te winnen, is 
voor die onderneming een vermindering van de totale loonltost van 
42 351 500 frank nodig. 

Uiteraard zijn er een aantal uitbreidingen mogelijk van $oorlig- 
gend onderzoek. Ten eerste, hebben we geen rekening gehouden met 
heterogene arbeid. Een complementaire dataset, eventueel gebaseerd 
op enquetes, zou hiermee kunnen reltening houden. Ten tweede heb- 
ben we aangetoond dat er substantiele verschillen bestaan tussen regio9s 
en sectoren. Een gedetailleerde beschrijving van het proces van werk- 
schepping en -vernietiging dient rekening te houden met de graad van 
concurrentie, toetredingsbelemmeringen, industriele en regionale po- 
litiek inverscheideile sectoren en rcgio's. Ten derde werden enkel gro- 
te ondernemingen, zoals gedeiinieerd door de wet op de jaarreke- 
lung, In de analyse opgenomen. Ook kleine en middelgrote onderne- 
mingen kunnen in de analyse worden betrokken. Tenslotte is het mo- 
gelijk bovenstaande analyse in ts b o z w e ~ ~  -11 een dgemeen evenwichts- 
model om zodoende de juiste kosten en baten voor de globale wel- 
vaart van een land te berekenen. 

1. De  werlznemer ontvangt inderdaad eilkel de he lo~l i~ lg  waarvan reeds dc werkilemcrsbij- 
dragc vooi- de  sociale zelierhcid cn ccn voorafbetaling van de  pcrsonenbelasting zijn af- 
gehouden. Deze worden dool- cfe werkgever rechtstreelts aan de Rijlzsdicnst voor Socia- 
Ic Zekei-heid cn de Belasti~lgadministratic hetaald. De voorafbetaling is ecu raming voor 
de  uiteindelijke persone~lbelasting die eeil werkilemer dient te betalc11 en die bepaald 
wordt door de  dcfinitieve aanslag. 

2. Onderncmingerl die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 17 juli 1975 op  d e  
bockhoudir~g cn de jaarrekening van de  ondernemizigen vallen. zijn dus niet opgeno- 
men in de  steekproef. k e n  aantai belangrijke voorbeelden hiervan zijn fiua~iciele instel- 
lingen. verzckei-ingsondernemingen, zickenliuizen cl1 rusthuizcn. 

3. We hebben ook de schattiilg uitgevoerd met 61 /?-digit industriedurnmies, niaar de re- 
sultaten bieven nagcnoeg ongcwijzigd. 
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