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Management 

Nationale versus internationale 
concurrentie en de nationale arbeidsmarkt: 

een theoretisch kader 

door  H. VANDENBUSSCHE* 

I. INLEIDING 

De toegenomen globalizatie en economische integratie leidt tot gro- 
tere mate van vrijhandel en meer mobiliteit van kapitaal. Dit resul- 
teert in de afbraakvan lokale monopolies en de reductie van handels- 
belemmeringen. Volgens sommigen leidt dit tot meer werkgelegen- 
heid en hogere welvaart terwijl anderen wijzen op de neerwaartse druk 
op de binnenlandse lonen en de teloorgang van jobs als gevolg van 
globalizatie. Empirisch werk op dit vlak is nog zeldzaam (Revenga 
(1992), Grossman (1986), Wood (1994), Abraham en Brock (1997), 
Konings en Vandenbussche (1995)). 

De bijdrage van deze paper bestaat erin via een eenvoudig theore- 
tisch kader aan te tonen dat de gevolgen van globalizatie op de ar- 
beidsmarkt sterk afhankelijk zijn van economische geografie en mark- 
structuur enerzijds en van de aan - of afwezigheid van binnenlandse 
vakbonden anderzijds. 

Een uitspraak die men vaak hoort is dat "concurrentie goed is voor 
de welvaart". De bedoeling van dit artikel is deze uitspraak te nuan- 
ceren door een onderscheid te maken tussen nationale en internatio- 
nale concurrentie. Het onderscheid tussen deze twee definiëren we 
als volgt. Eens dat een buitenlands bedrijf zich vestigt binnen de lands- 
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grenzen spreken we van nationale concurrentie terwijl invoer van bui- 
tenlandse produktie classeert onder internationale concurrentie. 

Een aantal van de verschillen tussen de twee wordt geïllustreerd 
aan de hand van drie verschillende vormen van concurrentie: een mo- 
nopolie, Cournot duopolie en Stackelberg leider-volger model. De con- 
currentie in de productmarkt is het zwakst bij monopolie en het sterkst 
bij Stackelberg. Deze drie verschillende marktstructuren1. kunnen 
daarom beschouwd worden als bouwstenen van een oligopoliemo- 
del. De bedoeling is dan te kijken hoe theoretische resultaten veran- 
deren met de graad van conciirrentie in de productmarkt. Eenvou- 
digheidshalve worden de berekeningen uitgevoerd op basis van een 
lineaire vraagfunctie. 

De  structuur van de paper is als volgt. In paragraaf 1I.A. beginnen 
we met een analyse voor exogene lonen waarbij we ons concentreren 
op tewerkstellings- en welvaartseffecten. In paragraaf 1I.B kijken we 
naar endogene loonvorming in de aanwezigheid van een binnenland- 
se vakbond die op firma of op sectorniveau onderhandelt. 

11. EEN THEORETISCH KADER 

Veronderstel dat een nationale markt aanvankelijk gekenmerkt wordt 
door een nationaal monopolie. De vraagfunctie die de monopolist 
heeft is gegeven door: 

Verder veronderstellen we ook dat de monopolist produceert met 
een constante marginale kost w en dat er geen vaste kosten aan de 
productie verbonden zijn. Met deze gegevens kunnen we de optimale 
prijs P ""n het optimale productieniveau Q "' berekenen. Verder be- 
schouwen we het outputniveau als een proxy voor het aantal werkne- 
mers (L) dat de monopolist tewerkstelt. Een productiefunctie van de 
vorm Q = L zorgt voor een eenvoudig verband tussen productie en 
tewerkstelling wat ons zal toelaten om in wat volgt rechtstreeks van 
de productmarkt naar de implicaties voor de tewerkstelling op de ar- 
beidsmarkt over te gaan. De marginale kost w kan dan ook geïnter- 
preteerd worden als het loon per éénheid arbeid, dat voorlopig nog 
als een exogeen gegeven beschouwd wordt (zie sectie 1I.B waar we 
overstappen naar endogene lonen). 



In wat volgt gaan we in een eerste stap kijken naar de welvaartsef- 
fecten voor producenten en consumenten bij een toename van con- 
currentie waarbij we eenvoudigheidshalve overstappen van een na- 
tionaal monopolie naar een Cournot duopolie. De resultaten zullen 
verschillen naargelang de extra firma in de markt een nationale of een 
internationale firma is. Met dit onderscheid bedoelen we dat de extra 
toetreder ofwel zich vestigt (kosteloos) in de nationale markt ofwel 
gaat exporteren naar de nationale markt zonder er zich te vestigen. 
We zullen aantonen dat in het geval van een nationaal Cournot duo- 
polie, de nationale welvaart door de nationale concurrentie gestegen 
is t.a.v. een monopolie, terwijl de welvaart zal dalen onder een inter- 
nationaal duopolie en dit alles bij exogene en constante marginale kos- 
ten voor de twee firma's in de markt. Een extra toetreder in de markt 
kan echter ook aanleiding geven tot een andere marktvorm namelijk 
een Stackelberg model waar we veronderstellen dat de firma die reeds 
in de markt is de rol van leider op zich neemt, en de extra toetreder 
de volger is2. Opnieuw krijgen we verschillende welvaartsresultaten 
naargelang de volger nationaal of internationaal van aard is. 

A. Exogene lonen 

In deze sectie onderzoeken we eerst de resultaten van toegenomen 
concurrentie bij gelijke lonen onder een Cournot marktvorm en daar- 
na onder een Stackelberg model, vertrekkende vanuit een lokaal mo- 
nopolie. Deze resultaten zullen van pas komen in de tweede sectie 
waar we overstappen naar endogene en ongelijke lonen. 

Cournot 

Om de analyse eenvoudig te houden veronderstellen we in deze pa- 
ragraaf dat de firma die toetreedt tot de nationale markt eenzelfde 
marginale productiekost heeft als de firma die reeds in de markt ac- 
tief is, ongeacht de nationaliteit van de toetreder. Dit maakt dat bei- 
de firma's in evenwicht een gelijk marktaandeel op de nationale markt 
innemen. Om goed het onderscheid te kunnen maken tussen mono- 
polie en duopolie duiden we de productie van de monopolist voor toe- 
treding aan met Q" terwijl we de output van de vroegere monopolist 
onder Cournot duopolie aanduiden metXc en de output van de toet- 
reder onder Cournot aangeven met Y ". Men kan eenvoudig nagaan 



dat de prijs onder duopolie zakt t.a.v. monopolie (Pn > P "), terwijl 
de totale industrie output gestegen is (X" + Y "  > Q'"). 

Ongeacht de aard van de toetreding, de consumenten winnen al- 
tijd bij toegenomen concurrentie, gegeven de lagere prijs. Het consu- 
mentensurplus (CS) bij Cournot duopolie is dan ook steeds groter dan 
bij monopolie. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de winst van 
de firma reeds in de markt. De Cournot winst (H) van elke firma is 
immers (bij gelijke kosten) kleiner dan de winst van de monopolist 
voor toetreding. 

In verband met nationale tewerkstelling (L) moeten we een onder- 
scheid maken naargelang de toetreder nationaal of internationaal is. 
Indien we output als proxy gebruiken voor tewerkstelling dan zorgt 
een toename in nationale concurrentie (NC) voor meer jobs. Door 
de toegenomen concurrentie is de industrie output immers gestegen 
en worden er meer mensen tewerkgesteld (X" +Y > Q" of ALIANC 
> O). Indien echter de extra firma een internationale firma is die lou- 
ter exporteert vanuit haar eigen thuisland maar geen output produ- 
ceert op de nationale markt, dan kunnen we stellen dat de nationale 
tewerkstelling afneemt door toegenomen internationale concurren- 
tie (IC) (Xc i Q" ofALlAIC < O) 

De vraag die we ons nu kunnen stellen is of de totale welvaart op 
de nationale markt toe- of afgenomen is door de toegenomen con- 
currentie. Het antwoord op die vraag hangt af van de aard van het duo- 
polie. Totale welvaart (G) kunnen we definiëren als de som van nati- 
onale winsten plus consumentenwelvaart. Bij een nationaal duopolie 
geeft dit: 

G""' = nH, + rIH, + CS" (2) 

waarbij rI& de winsten van beide firma's weergeven, CS H de consu- 
mentenwelvaart en L H (= X C + Y C),  de tewerkstelling benaderd 
wordt door de industrie output3. 

Bij een internationaal duopolie, voegen we enkel de winstenvan de 
nationale firma ((H 7) bij het consumentensurplus en wordt L H ge- 
geven door X C ,  de output van die firma. 

Uit onze berekeningen blijkt nu het volgende zeer intuïtieve resul- 
taat: 

Pr op o s i t i e 1 : Bij gelijke exogene lonen en verwaarloosbare aan- 
loopkosten is de welvaart bij een nationaal Cournot duopolie groter 



dan onder monopolie, terwijl de welvaart bij een internationaal Cour- 
not duopolie kleiner is dan bij een monopolie (G '"% G n"'" > G In t ) ) .  

Dit resultaat leert ons dat een toename van concurrentie niet al- 
tijd een éénduidig positief effect op nationale welvaart heeft onder 
imperfecte concurrentie. Bij exogene lonen levert een toename in de 
nationale concurrentie een welvaartswinst op terwijl een toename in 
internationale concurrentie een welvaartsverlies betekent t.a.v. mo- 
nopolie. Dit resultaat biedt een mogelijke verklaring waarom de ef- 
fecten van nationale en internationale concurrentie op tewerkstel- 
ling en lonen kucnen verschillen wat gebleken is uit empirisch werk 
op dit vlak (Konings en Vandenbussche (1995)). 

Stackelberg 

Aangezien de monopolist de firma is die in de markt blijft na toetre- 
ding van een tweede firma, is het interessant om na te gaan wat er ge- 
beurt indien deze firma zich gedraagt als een leider in de markt, ter- 
wijl de toetreder, een volger wordt4. 

Dit kunnen we nagaan aan de hand van een Stackelberg model. Fi- 
guur 1 toont ons de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheden van 
leider en volger in de markt als oplossingen van een subgame perfect 
Nash evenwicht, en hoe die zich verhouden tot monopolie en Cour- 
not duopolie. 

FIGUUR 1 

l ) = " - b ( X t Y )  t 
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Uit onze berekeningen (zie Appendix A) blijkt dat bij gelijke kos- 
ten de output van de Stackelberg leider in de markt in evenwicht (X 
gelijk is aan de monopolie output (Qm) m.a.w. de Stackelberg leider 
gedraagt zich als een monopolist en produceert meer dan onder Cour- 
not competitie. 

De volger daarentegen, zijnde de toegetreden firma, gaat op basis 
van haar reactiefunctie (die dezelfde is als onder Cournot) haar opti- 
male output bepalen, die kleiner is dan haar Cournot output. De in- 
dustrie-output (Xs%Y "') is echter groter dan onder Cournot. Daar- 
uit volgt dat de prijs onder Stackelberg concurrentie de laagste is en 
dus de hoogste consumentenwelvaart oplevert. In termen van winst 
voor de Stackelberg leider kunnen we stellen dat die ligt tussen mo- 
nopolie en Cournot winst ( n  " > II st > n '). 

In termen van tewerkstelling (L) kunnen we opnieuw de opsplit- 
sing tussen een nationale en internationale toetreding maken. Als de 
volger nationaal is dan neemt de nationale tewerkstelling sterk toe 
door de concurrentie (X"'+Ys' > Q" of ALIANC z O).  Bij een in- 
ternationale toetreding blijft in dit geval de tewerkstelling ongewij- 
zigd, daar de Stackelberg leider bij gelijke lonen evenveel produceert 
als de monopolist (Xs% Qm of ALIAIC = 0). 

Opnieuw kunnen we ons de vraag stellen of de nationale welvaart 
erop voor- of achteruit gegaan is ten aanzien van monopolie ener- 
zijds en of er een verschil is afhankelijk van nationale of internatio- 
nale toetreding. Deze vergelijking levert de volgende ranking op: 

Hieruit leiden we volgende resultaten af: 

P r o p  o s i t i e  2 : Bij gelijke exogene lonen en verwaarloosbare aan- 
loopkosten, is de welvaart onder het Stackelberg model steeds groter 
dan onder monopolie. 

Dit resultaat leert ons dat, als de vroegere monopolist zich ge- 
draagt als een leider in de markt, de totale nationale welvaart ver- 
hoogt bij toetreding van een extra firma. Dit in tegenstelling tot wan- 
neer de vroegere monopolist een Cournot duopolist is. In het laatste 
geval zal immers de welvaart bij internationale toetreding dalen (zie 
Propositie 1 ). 



Verder geldt ook dat: 

Propositie 3: Bij gelijke exogene lonen en verwaarloosbare aanloop- 
kosten, geldt dat zowel binnen eenzelfde marktstructuur als tussen 
marktstructuren, nationale toetreding steeds tot een hogere welvaart 
leidt dan internationale toetreding5. 

Samenvattend kunnen we stellen dat ongeacht de sterkte van de 
concurrentie in de productmarkt (Cournot, Stackelberg), een toena- 
me in nationale concurrentie (NC) bij gelijke lonen de tewerkstelling 
steeds te goede komt (OLIAMC z O) .  Terwijl bij een toename in in- 
ternationale concurrentie (IC) tewerkstelling achteruit gaat of be- 
houden blijft (ALIAIC 5 O)  t.a.v monopolie. 

B. Endogene Lonen 

Een verdere stap van dit artikel bestaat erin om af te stappen van de 
assumptie van exogene lonen. Ook hier zullen we zien dat er belang- 
rijke welvaartsverschillen zijn afhankelijk van het type van de extra 
toetreder: nationaal of internationaal. 

Indien er twee nationale firma's zijn na toetreding, veronderstel- 
len we enerzijds een vakbond in elk van die firma's of één nationale 
vakbond die de onderhandelingen baseert op industriewinsten. Bij een 
internationale toetreding beschouwen we het loonniveau in de inter- 
nationale firma die elders gevestigd is als exogeen omdat de natio- 
nale vakbond hier geen onderhandelingsmacht over heeft. De intro- 
ductie van een nationale vakbond doen we in de eerste fase van een 
twee fasen model waarbij in de tweede fase de firma('s) beslissen over 
de tewerkstelling die volgt uit hun evenwichtsproductie en die zal af- 
hangen van de marktvorm die van toepassing is monopolie, Cournot 
duopolie of Stackelberg en van het loon bepaald in fase 1 (zie ook Ko- 
nings, Vandenbussche en Veugelers (1997)). 

Vermits we het loon endogeniseren en niet weten of het loon in ge- 
val van toetreding voor beide firma's hetzelfde zal zijn, gaan we in onze 
berekeningen een onderscheid maken tussen de lonen (marginale 
kost) per firma (W,, W,). In het paneel (a) van Figuur 2 illustreren we 
de volgorde van loononderhandelingen en tewerkstelling wanneer we 
met twee nationale firma's werken en elke firma een eigen vakbond 
heeft. Terwijl in het paneel (b) de situatie staat afgebeeld voor het ge- 
val de toetreder (firma 2) een internationale firma is waarbij het loon 
exogeen is (W,). Een derde situatie die zich kan voordoen is diegene 



afgebeeld in Figuur 2 (c) namelijk waar de nationale vakbond met bei- 
de nationale firma's onderhandelt op sectorniveau over het loon. 

Dit type onderhandelingsmodel wordt ook wel 'right to manage' 
model genoemd (McDonald and Solow (1981))' omdat de vakbond 
enkel onderhandelt over het loon6 en de firma ('s) zelf de tewerkstel- 
ling bepaalt op basis van de concurrentie in de productmarkt ener- 
zijds en het loon dat afkomstig is uit vakbondsonderhandelingen an- 
derzijds. De nutsfunctie van de nationale vakbond veronderstellen we 
als volgt: 

U(U;'L) = (W- W,) . L (4) 

waarbij Whet loon is waarover onderhandeld wordt. W, staat voor de 
opportuniteitskost van de werknemers ('het alternatieve loon'), m.a.w. 
wat ze zouden verdienen indien ze niet in deze firma (sector) tewerk- 
gesteld worden. L geeft het tewerkstellingsniveau weer dat afhangt 
van het loon en F: is een parameter van loonspreferentie ten aanzien 
van tewerkstelling. Een waarde 8 z 1 betekent dat vakbond een 
voorkeur heeft voor loonstijgingen eerder dan tewerkstelling terwijl 
F: < 1 het omgekeerde betekent. Om de analyse zo eenvoudig mo- 

gelijk te houden stellen we in de berekeningen F: = l. Een alterna- 
tieve interpretatie van deze simplificatie is dat de vakbond risico neu- 
traal. De functionele vorm in (4) impliceert dat zowel tewerkstelling 
(L) als loon (W) voor de vakbond normale goederen zijn7. De typi- 
sche indifferentie curve van deze nutsfunctie wordt gegeven door de 
vergelijking W = Ü /L +W, waarbij Ü een constant nutsniveau weer- 
geeft. 

De helling aan de indifferentiecurve is gegeven door dW/dL= 
-(W-W,)/L. Hieruit volgt dat de indifferentiecurves een negatieve hel- 
ling hebben en asymptotisch de W=W, lijn benaderen in de 
(W,L)-ruimte. Of met andere woorden dat de nutsfunctie van de vak- 
bond in (4) 'well-behaved' is. 

Het niveau van W, zal verschillend zijn naargelang we te maken 
hebben met nationale of internationale concurrentie, en naargelang 
er twee vakbonden op firma-niveau zijn dan wel één nationale vak- 
bond die onderhandelt op sectorniveau. In geval van een toename in 
nationale concurrentie met vakbondsonderhandelingen op firma ni- 
veau (zie Figuur 2 (a)) wordt het alternatieve loon bepaald door het 
loonniveau in de andere firma die in de sector actief is. M.a.w. voor 
firma 1 zal W, een functie zijn van W, en omgekeerd voor firma 2. 



FIGUUR 2 (a) 
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FIGUUR 2 (b) 
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FIGUUR 2 (c) 

vakbond -firma 1 + 2 

W""' 

XSt = X(Wnar) 

We gaan ervan uit dat een werknemer die niet tewerkgesteld wordt 
door firma 1, ofwel werkloos wordt en geen loon ontvangt ofwel te- 
werkgesteld wordt door firma 2. 

Om de mobiliteit van arbeid tussen firma's te modelleren introdu- 
ceren we een parameter a E [0,1]. Het 'verwachte' alternatieve loon 
met vakbondsonderhandelingen per firma in een nationaal duopolie 
wordt dan gegeven door8 

W,, = a: q met i , j=l,S en i$' 
( 5 )  

Bij a= l is er perfecte mobiliteit van arbeid tussen de twee firma's 
in de nationale markt. Dat betekent dat het alternatieve loon voor elke 
werknemer in firma i, het loon is dat uitbetaald wordt in firma j. Ter- 
wijl bij a=O, de kans om tewerkgesteld te worden in de andere firma 
nihil is en er totaal geen inter-firma mobiliteit is, waardoor het alter- 
natieve loon voor elke werknemer, wat neerkomt op een werkloos- 
heidsvergoeding, gelijk wordt aan nul. 

Indien er slechts één nationale vakbond is die onderhandelt over 
het loon voor beide firma's, is W, de vergoeding die de werknemer 
krijgt indien hij niet tewerkgesteld wordt in één van beide firma's. We 
veronderstellen dat W, in dit geval gelijk is aan 0. Dit is ook de waar- 
de die W, aanneemt in het geval van een nationaal monopolie. De re- 



denering die hier impliciet achter schuilt is dat wanneer een werkne- 
mer niet tewerkgesteld is in de sector, hij/zij werkloos is en waarbij 
we het extreme geval bekijken waar de werkloosheidsvergoeding ni- 
hil is. 

De onderhandeling over het loon W vindt plaats tussen de vak- 
bond enerzijds en de firma('s) anderzijds. We veronderstellen dat 
loonvorming gebeurt volgens een niet coöperatief Nash onderhande- 
lingsproduct van de vorm: 

waarbij p een indicator van de vakbondsmacht is V e n  Ho de 'threat 
points' van vakbond en firma veronderstellen die we in navolging van 
anderen gelijk stellen aan O omdat ze de analyse niet wezenlijk beïn- 
vloeden (zie Binmore et al. (1986)). 

Zoals aangegeven in Figuur 2 gaan de loononderhandelingen voor- 
af aan de concurrentie in de productmarkt. Dit betekent dat vooral- 
eer we op zoek gaan naar het loon dat het Nash onderhandelingspro- 
duct in (6) maximeert, we eerst moeten begrijpen hoe het loon, de 
evenwichtsoutput in een verdere fase van het spel beïnvloedt. In meer 
technische termen betekent dit dat we het spel in Figuur 2 oplossen 
via 'backwards induction' waar we in een eerste stap op zoek gaan naar 
het (Nash) evenwicht in de laatste fase van het spel, om daarna de 
gevonden evenwichtshoeveelheden als functie van het loon W in de 
winstfunctie (H) te stoppen die we dan gebruiken in (6) als n ( W ) .  Pas 
dan kunnen we het loon afleiden zoals het uit de onderhandelingen 
tussen vakbond en firma('s) zal verschijnen door te zoeken naar het 
loonniveau W dat de functie IR maximeert. Dit kunnen we vinden door: 

m - = o  (7) 

SW 
te nemen en de vergelijking (7) op te lossen naar W *. De techniek 
van backwards induction impliceert dat de vakbond en de firma be- 
grijpen hoe het loon dat zij samen bepalen in fase l, de concurrentie 
en dus de winst van de firma('s) beïnvloedt in fase 2. Hieronder ge- 
ven we de resultaten van onze analyse weer onder de verschillende 
marktstructuren, de verschillende niveaus van vakbondsonderhande- 
lingen en het nationaal of internationaal karakter van de betrokken 
firma's. 



Monopolie 

Wanneer er slechts één firma actief is op de nationale markt, is het 
alternatieve loon W, gelijk aan O voor al wie niet tewerkgesteld is in 
de sector, het tewerkstellingsniveau L I" wordt gegeven door de out- 
put onder monopolie die een functie is van het loon W (Q ""W))). Ter- 
wijl de winst van de monopolist gegeven door E"' eveneens afhangt 
van het loonniveau W ( Em(W)). 
Wanneer we deze bestanddelen invullen in (7) en oplossen voor Wkrij- 
gen we: 

a./3 W z- (8) 
2 

Het optimale loon dat voorkomt uit de loononderhandelingen wordt 
positief beïnvloed door de vakbondsmacht weergegeven door para- 
meter B: 

De vraag is nu of en hoe dit gevonden loonniveau W " verschilt bij toe- 
genomen concurrentie. Daarvoor stappen we over op een Cournot 
duopolie waar het onderscheid tussen een nationaal en een interna- 
tionaal duopolie niet onbelangrijk zal blijken: 

Nationaal Cournot d~lopolie 

Vakbondsonderhandelingen op firma niveau 

Hier veronderstellen we dat de extra toetreder in de markt een na- 
tionale firma is. We beginnen met de situatie van vakbonden op fir- 
ma-niveau, m.a.w. de situatie zoals weergegeven in Figuur 2(a). Voor 
elk van de firma's in de nationale markt is het alternatieve loon W, 
nu gegeven door het loon dat betaald wordt door de andere firma in 
de markt. Dit leidt tot twee reactiefuncties waarbij het evenwichts- 
loon op basis van (7) voor elke firma een functie wordt van het loon 
overeengekomen in de andere firma of: 

W, = a.B + q. t4a t B-  2Ra) meti,j = 1,2 er7 i# j  (10) 
4 

De oplossing van dit stelsel geeft een evenwichtsloon voor beide firma's 
gelijk aan: 

w*,=nr*,= 4a . /1+a) .p+a . i l -2a) .d  (11) 
16(1-d) + 8(2$-a)zlp + (4a-42-l)@ 



Uit (11) blijkt dat indien de mobiliteit tussen de firma's in het natio- 
nale duopolie zeer groot is ( a =  l )  m.a.w. er geen frictie in de arbeids- 
markt is, het evenwichtsloon in beide firma's gelijk is aan W,=W,=a. 
Terwijl in het andere extreme geval waar de mobiliteit van arbeid tus- 
sen firma's onbestaande is (a=O), het evenwichtsloon reduceert tot 
W,=W,= a.PI(4-P), a. Dus voor alle waarden van O 5 a I 1 ligt het 
evenwichtsloon in beide firma's bij loononderhandelingen op firma- 
niveau tussen W E [a.PI(4-P), a]. Voor een waarde van a= 112 wordt 
het evenwichtsloon W1=W,= a.pi2 wat gelijk is aan het loon dat ver- 
kregen werd onder monopolie. Dit resultaat suggereert dat een toe- 
name van nationale concurrentie (NC) in de productmarkt niet nood- 
zakelijk een neerwaartse druk op lonen betekent indien de inter-fir- 
ma mobliliteit voldoende groot is. 

De Cournot duopoliewinst is gegeven door: 

Hierbij merken we op dat bij a= l wanneer W, = a = W2, de winst 
van elke firma gelijk is aan 0. De oorzaak hiervoor ligt bij de even- 
wichtsprijs p die gelijk wordt aan a waardoor de output voor beide 
firma's gelijk wordt aan 0. M.a.w. bij endogene loonvorming op fir- 
ma-niveau en perfecte mobiliteit van arbeid tussen firma's heeft er 
een soort 'race to the top7 plaats waarbij de lonen in elke firma zo hoog 
worden dat er niets meer geproduceerd wordt. De aanwezigheid van 
nationale vakbonden op firma-niveau werken hier als toetredingsbar- 
rière (entry barrier) (zie ook M. Dewatripont ((1987)' (1988)). 

Deze resultaten kunnen samengevat worden in de volgende propo- 
sitie: 

P r o p  o s i t i e 3 : Bij een nationaal Cournot duopolie en vakbondson- 
derhandelingen over loon op firma-niveau, hangt het niveau van het 
evenwichtsloon in beide firma's af van de graad van inter-firma mo- 
biliteit van arbeid (a). Indien de inter-firma mobiliteit voldoende 
groot is (a  > Y2) heeft een toename in de concurrentie niet noodza- 
kelijk een daling in de lonen als gevolg (AWIANC S O o a S 112). 

In verband met tewerkstelling (L) kunnen we zeggen dat een toe- 
name in nationale concurrentie goed is voor de binnenlandse werk- 



gelegenheid indien de inter-firma mobiliteit niet te hoog is. Dit blijkt 
uit het volgende. We hebben aangetoond dat bij vakbondsonderhan- 
delingen op firma niveau en een graad van inter-firma mobiliteit van 
a=112, het binnenlands evenwichtsloon bij Cournot gelijk is aan het 
loon bij monopolie (a.pI2). Uit de analyse onder exogene lonen we- 
ten we dat bij gelijke lonen tussen firma's de Cournot output van bei- 
de firma's (in geval van nationaal duopolie) steeds groter is dan mo- 
nopolie output (Xc+Yc > Q") of m.a.w. concurrentie goed is voor te- 
werkstelling. Voor firma onderhandelingen met a < 112, wat gelijk 
staat met een loon bij duopolie dat lager is dan bij monopolie, zal de 
tewerkstelling eveneens groter zijn dan bij monopolie. Echter, hoe 
dichter a bij 1 komt, hoe meer het evenwichtsloon naar een waarde 
gelijk aan a neigt waarbij Xc=Yc=O. We kunnen aantonen dat als de 
graad van inter-firma mobiliteit zo groot wordt dat het evenwichts- 
loon groter wordt dan W=[a - 3/8.a(2-P)], een toename in nationale 
concurrentie slecht is voor tewerkstelling (Xc+Yc i QrnI9. 
Dus: 

Prop  o s  i t i e 4 : Een toename in nationale concurrentie is goed voor 
de nationale tewerkstelling indien de graad van inter-firma mobili- 
teit niet te groot is (112 < a P t  < 1). 

Vakbondsonderhandelingen op sector-niveau 

In een volgende stap vragen we ons af wat indien onderhandelingen 
over loon op sectorniveau plaatsgrijpen. In dit geval bestaat er slechts 
één nationale vakbond die met de beide nationale firma's onderhan- 
delt over het loon voor de werknemers in de sector gebaseerd op in- 
dustriewinsten (n, + n,). 

In tegenstelling tot het zopas behandelde geval met een vakbond 
per firma, zal het alternatieve loon &I/á hier gelijk zijn aan 0. Wie niet 
tewerkgesteld wordt in de sector (firma 1 of 2) zal werkloos zijn en 
niets verdienen. Dit is het geval voorgesteld in Figuur 2(c). Het even- 
wichtsloon W * dat hier uit de onderhandelingen op basis van (7) naar 
voor komt is: 

L, 

Dit loonniveau is hetzelfde als onder monopolie en is ook gelijk aan 
het loon verkregen via onderhandelingen op firma-niveau indien a= 112. 
Wanneer de graad van inter-firma mobiliteit van arbeid groter is dan 



l i2 geldt dat onderhandelingen op firma-niveau een hoger loon ge- 
ven dan onderhandelingen op sector-niveau, terwijl het omgekeerde 
geldt bij waarden van a < 112. 

Dit resultaat leidt tot de volgende propositie: 

Prop o s i t i  e 5 : Bij een nationaal Cournot duopolie is het endogene 
loon dat verkregen wordt bij vakbondsonderhandelingen op sector- 
niveau hetzelfde als onder een nationaal monopolie. Dit loon is hoger 
danl lager dani gelijk aan het loon verkregen bij vakbondsonderhan- 
delingen op firma-niveau als de graad van inter-firma mobiliteit (a)  
lager danl hoger danl gelijk aan 112 is. 

Een kanttekening die we hier willen bijplaatsen is dat hoewel het 
loon onder monopolie hetzelfde is als onder nationaal duopolie met 
sectoriële loonsonderhandelingen, dit toch andere implicaties heeft 
voor de winst van de firma's. Zelfs bij gelijke lonen zal de winst voor 
elke Cournot firma lager zijn dan onder monopolie. 

Wat betreft tewerkstelling kunnen we stellen dat bij sectoriële loon- 
onderhandelingen de nationale tewerkstelling bij een toename van de 
nationale concurrentie steeds toeneemt. 

Internationaal Cournot duopolie 

Stel nu dat de extra toetreder een buitenlandse firma is die expor- 
teert naar de nationale markt. In dit geval hebben de nationale vak- 
bonden geen invloed op het loon dat uitbetaald wordt door deze bui- 
tenlandse firma omdat de locatie buiten de landsgrenzen valt. Dit ge- 
val wordt voorgesteld in Figuur 2 (b). Eenvoudigheidshalve stellen we 
het alternatieve loon W, voor de nationale markt weer gelijk aan 0, 
en veronderstellen we het buitenlands loon exogeen W,. Het loon uit- 
betaald door de buitenlandse firma W,, speelt wel een rol in de nati- 
onale loononderhandelingen vermits de evenwichtsoutput X" en Y" 
functies van W, zijn- dus ook nationale tewerkstelling (L = X") als- 
ook winst (n ;(W,, W,)) functies zijn van het exogene buitenlandse 
loonniveau. Vandaar dat het evenwichtsloon W: op de nationale markt 
zoals berekend uit (7) ook een functie van dit exogene buitenlandse 
loonniveau is zoals blijkt uit (14): 



Merk hierbij op dat: 

d.w.z.. dat naarmate het buitenlands loon hoger l lager is ook het na- 
tionale loon hoger / lager is. 

ap In het extreme geval waar W,=O, is het nationale loon W;=- 4 
wat lager is dan elk loonniveau verkregen onder nationaal Cournot 
duopolie. Indien W, = a is het buitenlands loon dermate hoog dat 
afzet op de nationale markt onmogelijk wordt waardoor er een bin- 
nenlands monopolie ontstaat, waarbij het binnenlands loon gelijk is 

aP aan W*-- I- 2 - 

Dit leidt tot het volgende: 

Prop o s i t i e 6 : Voor strikt positieve loonniveaus van a > W, > O 
waar afzet op de nationale markt wel mogelijk is geldt dat het bin- 
nenlands loon bij concurrentie steeds kleiner is dan bij monopolie (W; 
< W"). Een toename in internationale Courizot co~zcurrentie verlaagt 
dus steeds het binnenlands loon 

In verband met de tewerkstelling (L) merken we het volgende op. 
Wanneer het buitenlands loon gelijk is aan nul (W,=O) is het binnen- 
lands loon na concurrentie lager dan bij monopolie ( a.Pl4 < a.PI2) 
maar de binnenlandse tewerkstelling blijft lager na de internationale 
concurrentie (Xc < Q")". Wanneer echter W, > O is dan zal een toe- 
name in internationale concurrentie meer of minder aanleiding ge- 
ven tot nationale tewerkstelling afhankelijk van de sterkte van de bin- 
nenlandse vakbond (P) en van de hoogte van het buitenlandse loon 
(W,). We kunnen immers aantonen dat de nationale tewerkstelling 
onder Cournot hoger is dan onder monopolie wanneer het buiten- 
lands loon een bepaalde waarde overstijgt: 

Hieruit leiden we af dat hoe hoger het buitenlandse loon, hoe meer 
kans op job creatie in het binnenland door een toename in interna- 
tionale concurrentie. Ook de vakbonden spelen een rol. Bij zwakke 
vakbonden is de kans groter dat de concurrentie leidt tot jobverlies 
(bij P=O, Q" < X" M al3 i W,), terwijl bij sterke vakbonden er meer 



kans is dat internationale concurrentie leidt tot jobwinst (bij P= 1, Q'" 
X" a al6 W2). De intuïtie hier achter is dat bij zwakke vakbon- 

den de lonen reeds relatief laag zijn en de tewerkstelling relatief hoog 
in de afwezigheid van concurrentie, terwijl bij sterke vakbonden het 
omgekeerde geldt. 

Traditioneel staan vakbonden sterk in sectoren met veel 'blue col- 
lars' en zwak in sectoren met veel 'white collars'. De resultaten kun- 
nen dus ook geïnterpreteerd worden als een indicatie wat er gebeurt 
met de tewerkstelling bij toename van internationale concurrentie in 
respectievelijk blue en white collar sectoren. 

Prop  o s  i t i e 7: Een toename in internationale Cournot concurren- 
tie leidt tot nationaal jobverlies wanneer de exogene lonen (W,) laag 
zijn enlof de initiële vakbondsmacht (P) in de sector laag is, maar leidt 
tot jobwinst in het omgekeerde geval. 

Nationaal Stackelberg 

Wanneer we de analyse herhalen maar dan voor het leider-volger mo- 
del waarbij de twee firma's nationaal van aard zijn krijgen we resul- 
taten die vrij gelijkaardig zijn aan de resultaten onder Cournot con- 
currentie. 

Bij vakbondsonderhandelingen op firma-niveau blijkt het even- 
wichtsloon van leider (subscript 1) en volger (subscript v) gelijk aan: 

W*,= W*,= 4a. (l + a). 4 + a. {l - 2a).@ (17) 
16(1-d) + 8(2a?-oJp + (4a-4d- l )P  

wat identiek is aan de evenwichtslonen bij nationaal Cournot duopo- 
lie zoals in (1 1). 

Bij loononderhandelingen op sector-niveau krijgen we: 

Dit kan samengevat worden in de volgende propositie: 

Prop  o s i t i e 8 : Bij het nationaal Stackelberg model met vakbonds- 
onderhandelingen op firma-niveau, zijn de evenwichtslonen van lei- 
der en volger gelijk aan de lonen in geval van nationaal Cournot duo- 



polie (Propositie 4 en 5 )  wat opnieuw gelijk is aan het loon in geval 
van nationale Cournot duopolie met loononderhandelingen op sec- 
tor-niveau. 

1.v.m tewerkstelling (L) is de redenering analoog aan nationale 
Cournot concurrentie. Voor een loonniveau lager of gelijk aan het mo- 
nopolieloon (W=a.P/2), wat het geval is bij sector onderhandelingen 
en bij firma onderhandelingen wanneer a 5 '/z, levert nationale Stackel- 
berg concurrentie altijd nationale jobs op (X"+YS > Qm) en meer 
dan bij Cournot. Maar naarmate het loon dichter bij W=a ligt, wat 
het geval is bij firma onderhandelingen en grote inter-firma mobili- 
teit, daalt de nationale werkgelegenheid. Het kritieke endogene loon- 
niveau boven hetwelk internationale Stackelberg concurrentie leidt 
tot jobverlies is gelijk aan W = [a - a.(2-P)/3]11. 

P r o p  o s  i t i e 9 : Een toename van nationale Stackelberg concurren- 
tie verlaagt de nationale tewerkstelling indien de graad van inter- 
firma mobiliteit groot is (112 < aS,k"' i 1). 

Internationaal Stackelberg 

Indien nu de volger firma buitenlands is met een exogeen loon h?, dan 
wordt het nationale loon betaald door de nationale leider firma (bij 
W,=O) gelijk aan: 

p.<. + C) (19) Jq = 
4 

We zien dat (19) gelijk is aan (14), het loonniveau dat geldt onder in- 
ternationaal Cournot duopolie met een exogeen buitenlands loon. De 
besluiten die we hieruit kunnen trekken i.v.m. lonen zijn dan ook ge- 
lijkaardig aan diegene onder een internationaal Cournot duopolie. 

I.v.m. de tewerkstelling geldt het volgende. Bij gelijke lonen is de 
tewerkstelling onder internationale Stackelberg gelijk aan die onder 
monopolie (T t=Qm).  Bij endogene loonvorming geldt echter dat het 
binnenlands loon bij internationale Stackelberg concurrentie lager ligt 
dan onder monopolie. 

Dit impliceert het volgende: 

P r o p  o s  i t i e  l O : Onafhankelijk van de sterkte van de vakbond en van 



het niveau van het buitenlands loon1', zal een toename in internatio- 
nale concurrentie steeds jobwinst opleveren als de nationale firma zich 
als leider gedraagt (a > W, 2 O t W" > W," t Xst > Q"). 

Wat ons nu nog rest is een welvaartsvergelijking over de verschil- 
lende scenario's heen bij endogene loonvorming. De bedoeling hier- 
van is na te gaan of de volgorde bij endogene lonen verschilt van die 
bij exogene lonen. 

Opnieuw maken we een onderscheid tussen nationale en interna- 
tionale concurrentie, waarbij nationale welvaart gegeven wordt door 
(2) als beide firma's in de markt nationaal zijn, Indien de toetreder 
internationaal is verwijderen we deze firmawinsten (n,) uit (2). 

Alle uitdrukkingen kunnen teruggevonden worden in de appendix 
achteraan dit artikel. 

In de afwezigheid van vakbonden @=O) is de ranking identiek aan 
die onder exogene lonen gegeven in (3). 

In de aanwezigheid van vakbonden verschilt de welvaart afhanke- 
lijk van het niveau waarop de onderhandelingen plaats hebben: sec- 
tor of firma-niveau en bij deze laatste is tevens de graad van inter- 
firma mobiliteit van arbeid belangrijk. Indien we nu de ranking van 

G,"'(sector)  sec tor) G" >G,"/ a=l = G/'/ a=l = O 

Bij een vergelijking tussen (3) en (20) leren we dat terwijl bij exo- 
gene lonen in de afwezigheid van vakbonden, welvaart onder natio- 
nale concurrentie steeds groter is dan welvaart bij internationale con- 
currentie, dit niet langer het geval hoeft te zijn bij endogene loonvor- 
ming. Uit (20) zien we dat bij sterke nationale vakbonden, binnen een- 
zelfde marktstructuur, internationale concurrentie van een buiten- 
landse firma die niet gesyndiceerd is, de welvaart meer ten goede komt 
dan nationale concurrentie met vakbondsonderhandelingen op fir- 
ma of op sector-niveau. Dit resultaat geldt onafhankelijkvan de graad 
van mobiliteit van arbeid tussen firma's. De keuze tussen firma of sec- 
tor onderhandelingen hangt wel af van de graag van inter-firma mo- 
biliteit. Vroeger zagen we reeds dat bij een waarde van a= 112, de lo- 
nen bij firma-onderhandelingen gelijk werden aan de lonen geba- 
seerd op sectoriële onderhandelingen. M.a.w. bij a = l / 2  is de natio- 
nale welvaart in beide scenario's gelijk. Voor een a 112 leiden fir- 



ma-onderhandelingen tot hogere nationale welvaart terwijl bij a > 112 
het omgekeerde geldt. Stackelberg blijkt opnieuw beter dan Cournot 
concurrentie. 

P r  op  o s i t i e l 1 : Bij de introductie van een nationale vakbond en en- 
dogene loonvorming geldt dat binnen éénzelfde marktstructuur 
(Stackelberg, Cournot) internationale concurrentie de welvaart meer 
kan verhogen t.o.v. monopolie dan nationale concurrentie, dit in te- 
genstelling tot exogene lonen waar het omgekeerde van toepassing is. 

111. EMPIRISCHE VOORSPELLINGEN 

Uit het voorgaande is gebleken dat de rol van nationale vakbonden 
alsmede de graad van inter-firma mobiliteit van arbeid belangrijke fac- 
toren zijn in het onderscheid tussen nationale en internationale con- 
currentie. In deze sectie zetten we de belangrijkste resultaten op een 
rijtje wat nuttig is voor verder empirisch onderzoek. 

Onder imperfecte concurrentie geldt dat toetreding van een extra 
firma in de markt de monopoliemacht van alle bestaande firma's re- 
duceert. D.W.Z. dat toetreding de mate waarin de bestaande firma's 
boven kostprijs kunnen prijzen vermindert. In onze theoretische ana- 
lyse hebben we deze reductie in monopoliemacht in de productmarkt 
eenvoudigheidshalve gemodelleerd door de overgang van monopolie 
naar nationaal en internationaal Cournot en Stackelberg duopolie. 

Tabel 1 geeft een samenvatting van de resultaten die dit opleverde 
voor nationale concurrentie en tabel 2 voor internationale concur- 
rentie in termen van binnenlandse lonen en tewerkstelling. 

Bij nationale concurrentie blijkt dat ongeacht de sterkte van de con- 
currentie, bij vakbondsonderhandelingen op firma niveau de veran- 
dering in tewerkstelling afhangt van de graad van inter-firma mobili- 
teit. Wanneer die laag is (a  i 112) dalen de binnenlandse lonen maar 
stijgt de tewerkstelling bij een toename van nationale concurrentie. 
Wanneer die hoog is (112 a""' < 1) stijgen de lonen maar daalt de 
tewerkstelling bij concurrentie. 

Voor die sectoren waar loononderhandelingen meer centraal ver- 
lopen, namelijk op sector niveau, zorgt een toename in nationale con- 
currentie steeds voor een toename in de werkgelegenheid en veran- 
deren de lonen niet. 

Bij internationale concurrentie kunnen de effecten op tewerkstel- 
ling verschillen naargelang de marktstructuur in de productmarkt. Bij 



Cournot is het effect van internationale concurrentie in de aanwezig- 
heid van nationale vakbonden ambigue omdat het afhangt van de 
hoogte van het exogene buitenlands loon. Naarmate de concurrentie 
in de sector sterker wordt, verdwijnt de ambiguïteit en heeft interna- 
tionale concurrentie bij endogene nationale loonvorming een onmis- 
kenbaar positief effect op tewerkstelling ongeacht de hoogte van het 
buitenlands loon. 

TABEL 1 

TABEL 2 

Ndtionadl (NC) 

I.v.m. nationale lonen is het effect van internationale concurrentie 
eenduidig negatief ongeacht de marktstructuur. 

Fiinia 

Sector 

Ik: BESLUIT 

Interiiationadl(1C) 

Deze paper bestudeert de verschillen in een toename van nationale 
versus een toename van internationale concurrentie voor wat betreft 
de effecten op nationale lonen, tewerkstelling en welvaart. De ana- 
lyse werd eerst uitgevoerd voor exogene lonen en gelijke lonen en na- 
dien voor endogene loonvorming in de aanwezigheid van nationale 
vakbonden. 

Bij exogene lonen zijn de resultaten eenduidig en eenvoudig af te 
leiden. Bij gelijke lonen levert nationale concurrentie meer jobs op, 
terwijl internationale concurrentie leidt tot minder jobs. Bij endoge- 
ne loonvorming maakten we een onderscheid tussen het niveau waar- 
op loononderhandelingen plaats hebben: firma of sector. Bij onder- 
handelingen op firma-niveau hangen de effecten af van de mobiliteit 
van arbeid tussen firma's. Indien die laag is zorgt nationale concur- 
rentie voor een daling van de lonen maar voor een stijging van de te- 
werkstelling ongeacht de marktstructuur. Bij een hoge inter-firma mo- 
biliteit geldt het omgekeerde. Sectoriële loononderhandelingen zor- 
gen ervoor dat nationale concurrentie steeds leidt tot een toename in 
de tewerkstelling terwijl het loonniveau behouden blijft. 

Teweikst 
Loneii 
Tewsihst (L) 
Lonzn(\V) 

Cournot 
ALIAIC 5 0  o \l1, 5a(2-P)/6 
AWIAICI O 

Tex~erhsteiliiig (L) 
Lonen (W) 

Stdckelbeig 
AL'AIC z O 
AW/AIC <O 

Cournot 
ALIAUC P O n 2 U)"' 
AW14NC5Oou5112 
ALIAKC > 0 
AWIANC=O 

Stackelberg 
AL~ANCSO~UZU,,""' 
AW!ANC5OoaSlI2 
ALIANC > O 
AWlANC=O 



Bij internationale Cournot concurrentie d.w.z bij invoer uit het bui- 
tenland, hangt het effect op nationale tewerkstelling af van het loon- 
niveau in het buitenland. In tegenstelling tot wat men vaak denkt stel- 
len wij vast dat invoer uit lage loonlanden leidt tot een toename in de 
binnenlandse tewerkstelling. De reden is dat bij endogene loonvor- 
ming de looneisen van de nationale vakbond een functie zijn van het 
buitenlands loon. Op basis van een niet-coöperatief onderhandelings- 
model tussen vakbond en nationale firma tonen we aan dat het natio- 
naal loon lager is als het buitenlands loon laag is dan wanneer het hoog 
is. Indien de nationale firma zich echter gedraagt als een leider in de 
markt, heeft buitenlandse invoer altijd een positief effect op de te- 
werkstelling. Het effect van internationale concurrentie op lonen is 
steeds negatief ongeacht de marktstructuur. 

Wat betreft welvaartseffecten toonden we aan dat bij exogene en 
gelijke lonen tussen een binnenlandse en buitenlandse firma en ver- 
waarloosbare setup kosten, dat een toename in nationale concurren- 
tie steeds een hogere welvaart oplevert dan een toename in interna- 
tionale concurrentie. Echter, als we de nationale loonvorming endo- 
geniseren gaat dit resultaat niet langer op. In de aanwezigheid van 
sterke vakbonden stelden we vast dat een toename in internationale 
concurrentie met endogene lonen in het binnenland en exogene lage 
lonen in het buitenland, de welvaart meer verhoogt dan nationale con- 
currentie. 

De keuze tussen vakbondsonderhandelingen op sector of op firma- 
niveau hangt af van de graad van inter-firma mobiliteit. Wanneer die 
laag is, is de welvaart hoger bij onderhandelingen op firma-niveau. Ter- 
wijl als de mobiliteit van arbeid tussen firma's groot is leveren sector- 
iële onderhandelingen de hoogste nationale welvaart op. 

APPENDIX A: 

Output bij exogene en gelijke lonen 

Bij exogene en gelijke lonen zijn de uitdrukkingen voor de evenwichtshoeveelheden onder 
monopolie (superscript m ) ,  Cournot (superscript c) en Stackelberg (superscript st) gelijk 
aan 

a - w  
,yc= -- 

36 
a - w  

"=x"= - 
2b 



APPENDIX B: 

Welvaartsuitdrukkingen bij endogene loonvorming 

Molzopolie 

,"t - 52a2 + 5a'P2 - 28a2F 

1286 

60a2 + 15a2f12 - 60aZP 
G,,""' (sec tor.) = 

1286 

Stackelberg 

int 52aZ + 5a2P2 - 28a2B 
- 128b 

60a2 + 1 5a2p2 - 60a2P 
Gstl"' (sec tor) = 

1286 



1. Nationale monopoliesviild men overal terug. Denk maar aai1 Belgacom (tot voor kort), 
Electrabel, D e  Lijn. Door Europese integratie worden Lokale monopolies doorbroken 
door nationale of intcrnatioiiale toetreding. Zoals bijvoorbeeld in de telecommunica- 
tie we naar een nationaal duopolic geëvolueerd zijn door toetreding vali Telenet. Een 
voorbeeld van een internationaal duopolie is RMT cn P&O-ferries die de scheepvaart 
op het kanaal verzorgen. 

2. In het geval van stijgende reactiecurves, wat buiten het bestek van de paper ligt, kan 
men echter aantonen dat leider en volger endogeen bepaald zijn op basis van hun kos- 
teil (zie o.a. Van Cayseele en Furth (1997)). 

3. Met substailtiele aanloopkosten voor de toetredcr ka11 de ranking veranderen. 
4. Bij stijgende reactiecurves (Uertrand concurrentie) zijn leider en volger endogeen be- 

paald op basis van kosteilverschillen (zie o.a. Van Cayseele en Furth (1997)). 
5. We gaan ervan uit dat winsten van de extra toetreder niet gerepatrieerd worden. 
6. McDoilald en Solow (1981) stellen dat 'there is unlikely ever to be universal agree- 

ment on the right way of union modelling' (p.896). Sommige papers hebben een mono- 
polie vakbond gebruikt die enkel over lonen onderhandelt (Brander en Spencer (1988)) 
terwijl anderen een efficiënt onderhandelingsmodel hebben gebruikt waarbij de vak- 
bond handelt over zowel het loon als de tewerkstelling (Mezzetti en Dinopoulos (1991)). 
Van empirische zijde, waarvan een overzicht in Dowrick (1989), vinden soillmigen evi- 
dentie voor loononderhandeling (Oswald (1984), Clark en Oswald (1989)), terwijl an- 
deren studies evidentie vinden voor loon-tewerkstelling onderhandeling (MaCurdy en 
Penceval (1986), Bughin (1996)) nog anderen vinden dan weer dat er enkel over te- 
werkstelling onderhandelt wordt (Clark (1984), Dowrick (1990)). 

7. Het  gaat hier om een speciale vorm van de Stone-Geary nutsfunctie. D e  Marginale 
Graad van Substitutie tussel L en W is U,IU,=(W-W,)/L ei1 is stijgend in L wanneer 
W constant is. Deze conditie is voldoende om de normaliteit van L te garanderen en 
omgekeerd voor W. 

8. Idealiter zouden we een meer uitgebreid model moeten gebruiken waarbij vergelij- 
king (5) als gereduceerde vorm uitkomt. Hier werd gekozen voor de meest simpele aan- 
pak. 

9. Dit gebeurt bij een kritische waarde van a die ervoor zorgt dat vergelijking (11) gelijk 
wordt aan het loon waarvoor X'+Y'=Qm 

10. Als W,=O dan is Qm=[a.(2-P)/4.b] terwijl XC=[a.(2-P)/6.b]. 
11. Dit gebeurt bij een kritische waarde van ( die vergelijking (17) gelijkstelt aan het loon 

waarvoor geldt dat X"+Y"'=Qn'. 
12. De cnige voorwaarde is dat het buitenlands loon afzet op d e  binnenlaildse markt moet 

toelaten W, < a. 
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