
 

Oplossingen OEFENINGEN Hoofdstuk 22  

Open vragen 

OEFENING 1 

a) Goederen en diensten worden geproduceerd onder meer met de productiefactor arbeid. Er wordt 

arbeid gevraagd omdat er goederen en diensten worden gevraagd. Productie en tewerkstelling zijn 

dus sterk gerelateerd . In figuur 22.1 wordt die samenhang duidelijk. Hij is evenwel niet perfect.  In 

het laatste kwartaal van 2002 gaat bijvoorbeeld een versnelling van de groei gepaard met een 

daling van de tewerkstelling.   

 

b) Arbeidsmarkt versus goederenmarkt 

i. Minder tomatenhandel aan een lagere relatieve prijs van de tomaten. 

ii. De prijs van arbeid (zowel in nominale als in reële termen) bleef ongeveer gelijk 

niettegenstaande de daling van de vraag. Er was dus een aanbodoverschot van 

arbeid. Dit aanbodoverschot  betekent in principe dat er werkloosheid heerst.  De 

toename van de werkloosheid werd beperkt door arbeiders minder uren te laten 

werken maar bij de tijdelijke arbeidskrachten steeg de werkloosheid (de uitzendarbeid 

daalde). De tewerkstelling daalde méér dan het geval zou zijn als het reële loon 

flexibeler zou zijn en was mee gedaald met de vraag naar arbeid. 

c) Er zijn minstens 2 voordelen.  

 Voor het bedrijf is het voordeliger werknemers in het bedrijf te houden als het tijdelijk wat 

slechter gaat met de verkoop. Anders moeten ze eerst ontslaan en dan terug rekruteren 

met de transactiekosten (ontslagvergoeding en kosten van rekrutering) van dien.   

 Er is ook een macro-economisch voordeel. Mensen verliezen minder koopkracht dan als 

ze werkloos worden, waardoor de aggregatieve vraag op peil blijft. 

Nadeel: dergelijke systemen beletten de noodzakelijke “herallocatie” van arbeid. De economie is 

dynamisch. Er is zogenaamde creatieve destructie.  Als gevolg van de technologische vooruitgang 

en van de globalisering  komen er bedrijven (creatie) bij en moeten er verdwijnen (destructie). In 

zoverre ook de mensen die van werk hadden moeten veranderen omwille van die dynamiek, in hun 

oorspronkelijk job worden gehouden wordt de groei van de economie afgeremd.  
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De balans tussen voor-en nadelen hangt af van de reden waarom de vraag naar arbeid daalde. 

gaat het om een conjunctuurinzinking dan wegen de voordelen van het systeem van tijdelijke 

werkloosheid zwaarder door. Als tijdelijke werkloosheid er voor zorgt dat bedrijven die minder 

competitief werden niet verplicht zijn te saneren, dan is het systeem eerder nadelig. 

d) De werkloosheidsgraad daalt. De werkloosheidsgraad wordt gedefinieerd als  

          

                
 

Van deze breuk is de teller veel kleiner dan de noemer. Als we een  aantal werklozen uit teller en 

noemer wegnemen daalt de teller met een groter percentage dan de noemer . De breuk daalt. 

 De tewerkstellingsgraad daalt. We definiëren de tewerkstellingsgraad als 

                

                            
 

De bruggepensioneerden komen in mindering van de teller maar blijven nog een aantal jaren in de 

noemer. 
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OEFENING 2 

 

a) Of technology dan wel education de race wint, zal blijken uit de verandering van de 

scholingspremie 

We vinden de scholingspremie door de gevraagde hoeveelheid  geschoolde arbeid gelijk te stellen 

aan de aangeboden hoeveelheid geschoolde arbeid.  

Bij aanvang hadden we 

                 

wat leidde tot een scholingspremie van 80 % .  

De technologische vooruitgang en de democratisering van het onderwijs zorgden voor een stijging 

zowel van de vraag als van het aanbod. De gelijkheid  

                

leidt nu tot een scholingspremie van 90 %. 

De scholingspremie nam toe . Technology won de race. 

b) Uit Tabel 22.3 leren we dat de relatief hoge brutolonen van wie universitair onderwijs of onderwijs 

van het lange type volgden met 26,2  % stegen, terwijl die stijging voor wie geen onderwijs of lager 

onderwijs volgden maar  21 % bedroeg. Ook hier vergroten de loonkloof en bijgevolg de 

scholingspremie. 

c) Het verschil heeft te maken met de vraag en het aanbod van arbeid. 

De vraag naar arbeid weerspiegelt de marginale productiviteit van arbeid. 

Die is veel lager in de Filippijnen dan in België. Dit omwille van de relatief lage beschikbaarheid van 

kapitaal (in de zin van fysisch kapitaal- werktuigen, infrastructuur en menselijk kapitaal-gemiddelde 

scholingsgraad) en het minder geavanceerd niveau van de gebruikte technologie. 

Het aanbod van arbeid 
 
In verhouding tot het aantal ondernemingen en de grootte van deze ondernemingen is de bevolking 
in de Filippijnen relatief groot en het niet arbeidsinkomen is er ook relatief laag.  

. 
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OEFENING 3 

 

a) A: arbeidsaanbod zonder sociale bijdragen 

B: arbeidsvraag zonder sociale bijdragen 

C: arbeidsaanbod na sociale bijdragen 

D: arbeidsvraag na sociale bijdragen 

 

b) Zie tekening. 

 

c) Zonder werkgeversbijdragen luidt de vraag naar arbeid 

  
      

 

 
 

en bij afwezigheid van werknemersbijdragen wordt het aanbod gegeven door 

  
       

 

 
 

We stellen vast dat bijvoorbeeld voor een hoeveelheid arbeid van 0 de verhouding tussen de 

loonkost en het brutoloon de 120/80 of 3/2 bedraagt. De werkgeversbijdrage bedraagt dus (3/2-

1)*100= 50 % van het brutoloon. We krijgen 

  
      (  

  

   
)
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waarbij 
 

 

 
 het brutoloon voorstelt en(  

  

   
)

 

 

 
 voor de loonkost staat. 

We stellen vast dat bijvoorbeeld voor een hoeveelheid arbeid van 100 de verhouding tussen het 

nettoloon en het brutoloon  80/100 bedraagt. De werknemersbijdrage bedraagt (1-80/100)*100= 20 

% van het brutoloon 

  
  (  

  

   
)    

 

 

 

  

waarbij 
 

 

 
 het brutoloon voorstelt en(  

  

   
)

 

 

 
 voor het nettoloon staat. 

Uit  de gelijkheid 

    (  
  

   
)
 

 

 

 (  
  

   
)    

 

 

 

 

volgt een brutoloon van 48, een loonkost van 48*1,5=72 en een nettoloon van 48*0,8= 38,4 

De loonwig bedraagt ((72-38,4)/72)*100=46,67 % 

d) Uit de tabel die je terugvindt in de website  kan het netto-loon als deel van de loonkost worden 

berekend. 

 

           

           
     

 

 

 

e) Om het netto-loon  te verkrijgen moeten nog de inkomstenbelastingen van de werknemer worden 

afgetrokken. En dat moet dat uitgedrukt worden als een percentage van de loonkost die niet enkel 
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de werkgeversbijdragen maar ook nog de belastingen op de werkgever bevatten. We komen dan 

uit op een veel kleiner percentage dat ons dichter brengt bij de gegevens uit Figuur 22.5 (p.734). 

Dat slechts dat veel kleiner percentage “naar de werknemer gaat” is echter een misvatting. De 

weliswaar verplichte sociale bijdragen financieren verzekeringsdiensten waarvoor men ook zonder 

verplichting had willen betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



 

OEFENING 4 

 

 Onderhandelingen 

 

a) Verzamelde werknemers tegenover individueel opererende werkgevers 

i. Nee, want dan hebben de werknemers een monopolie. Bij een monopolie is er geen 

aanbodcurve zagen we in hoofdstuk 9. 

ii. Dat zal  stijgen in vergelijking met de situatie bij volmaakte mededinging.  

iii. Het loon zal hoger zijn dan het reservatieloon (de marginale betalingsbereidheid voor vrije tijd). 

iv. Door de competitie tussen de werkgevers zal het loon gelijk worden aan de marginale 

waardeproductiviteit net zoals bij een monopolie de prijs gelijk is aan de marginale 

betalingsbereidheid. 

v. Ja, er is een aanbodoverschot van arbeid. Het loon is hoger dan de marginale kost van arbeid 

voor de werknemers en fungeert als een bindende minimumprijs 

vi. De tewerkstellingsgraad daalt. 

 

 
 

b) Verzamelde werkgevers tegenover individueel opererende werknemers 

 

i. We krijgen hier een monopsonie, een marktvorm die we nog niet zagen. Het gaat om de situatie 

van één vrager. 

ii. Het loon zal lager liggen dan de marginale waardeproductiviteit van arbeid 

iii. Nee want de competitie tussen werknemers zorgt voor gelijkheid tussen het loon en het 

reservatieloon (de marginale betalingsbereidheid voor vrije tijd). 

iv. Die zal dalen. 

 
 

c) Het loon zal zich situeren tussen de bindende minimumprijs uit vraag a) en de bindende 

maximumprijs uit vraag b). We zouden dit de onderhandelingszone kunnen noemen. 

Is de vakbondsmacht relatief groot dan wordt het loon hoger dan bij volmaakte mededinging en is 

er werkloosheid. De tewerkstelling daalt in vergelijking met deze bij volmaakte mededinging. 

Is de werkgeversmacht relatief groot dan wordt het loon lager dan bij volmaakte mededinging 

maar vindt wie wil werken, wel werk tegen het geldende loon. Er is dus geen werkloosheid maar 

de tewerkstelling daalt in vergelijking met deze bij volmaakte mededinging. 
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Er bestaat een theoretische mogelijkheid dat de relatieve macht van beide “partijen” net deze is 

waarbij het zelfde loon tot stand komt als dat bij volmaakte mededinging. Dan is er geen 

werkloosheid en evenmin daling van de tewerkstelling. 

Conclusie 

       De tewerkstelling zal sowieso nooit stijgen, en het loonniveau hangt af van de relatieve 

onderhandelingsmacht. 

 

 

 Efficiëntieloon 

 

a) Het (reële) loon zelf.  
 

b) De werkgever weet dat het hogere loon zal zorgen voor een verhoogde productiviteit. 

Verondersteld kan worden dat het positief effect afneemt naarmate het loon hoger en hoger wordt. 

De werkgever verhoogt dan het loon totdat de laatste euro extraloon net één euro extra 

waardeproductiviteit oplevert. De zoveelste toepassing van de gelijkstelling van de marginale kost 

aan de marginale opbrengst. 

c) Als we als referentie de situatie in volmaakte mededinging nemen, zal het efficiëntieloon hoger zijn 

dan in volmaakte mededinging. En dus is er een bindende minimumprijs met werkloosheid en 

daling van de tewerkstelling tot gevolg.   
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OEFENING 5 

 Over de onderhandelingscurve 

a) Het geeft de vakbonden meer onderhandelingsmacht dus het geëiste nominale loon wordt normaal 

gezien groter bij elk hoger tewerkstellingsniveau. Arbeid wordt immers schaarser naarmate er meer 

tewerkstelling is. Vakbonden kunnen dus hogere lonen eisen naarmate tewerkstelling groter wordt. 

b) Ze verschuift naar boven. De loonzetters zijn geïnteresseerd in het reële loon. De publicatie van 

het planbureau leidt tot een hoger verwacht toekomstig prijsniveau (Pe). Aan elk reëel loon dat de 

loonzetters wensen beantwoordt nu een hoger nominale loon. De WS curve verschuift naar boven.  

c) Ze verschuift naar beneden omdat de onderhandelingsmacht van de vakbonden (die mede de 

hoogte van z bepaalt) afneemt als langdurige werkloosheid afgestraft wordt. Als loonzetters voor 

een bepaald nominaal loon gaan, aanvaarden zij de daarmee verbonden natuurlijke werkloosheid. 

Als werkloosheid meer leed veroorzaakt zal met een lager nominaal loon vrede worden genomen 

omdat dit lagere loon  lagere werkloosheid met zich meebrengt. 

d) De WS-curve is opgesteld vanuit een ‘macro-perspectief’: de werknemers organiseren zich met het 

oog op het versterken van hun onderhandelingspositie. Ze onderhandelen met werkgevers die 

overigens efficiëntielonen willen betalen. 

     De WS curve heeft een positieve helling want hoe hoger de tewerkstelling hoe groter de 

onderhandelingsmacht.  Bij de aanbodcurve uit hoofdstuk 11 werd ze vanuit individueel standpunt 

geconstrueerd (consumenten kiezen op basis van hun relatieve voorkeuren: vrije tijd tegenover 

arbeiden).  

 De WS-curve ligt hoger dan de arbeidaanbodurve bij volmaakte mededinging, Deze laatste geeft 

immers aan hoeveel de werknemers minimaal willen verdienen om de gegeven hoeveelheid aan te 

bieden De loonzetters zullen daarboven gaan. Een individuele arbeider zal zich niet uit de markt 

prijzen. Een groep deinst niet terug om een deel van de leden uit de markt te prijzen.  

 Over de prijszettingscurve 

 

a)  

(1) De sector wordt concurrentiëler en de mark-up (in de noemer) verkleint dus. 

  
 

     
 

(2) De aggregatieve vraag stijgt waardoor ondernemingen hun outputprijzen kunnen laten  

stijgen. De teller stijgt dus 
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N.B. Een derde mogelijkheid ware geweest: een stijging van de productiviteit. In het handboek 

werd de productiviteit A gelijkgesteld aan 1. Als je die 1 door A vervangt, krijg je   
 

 
      

omdat de marginale kost niet meer gelijk is aan w maar aan w/A. Als je met één eenheid arbeid 2 

eenheden output produceert, bedraagt jouw marginale kost maar een half loon. Dat betekent dat 

gegeven de prijs, de prijszettingscurve naar boven verschuift. 

 

  
  

     
 

 

b) Het zou een horizontale rechte zijn, net zoals de prijszettingscurve 

 

 

 Over het arbeidsmarktevenwicht 

a) Het evenwicht wordt bereikt als P=Pe. Verondersteld mag worden dat Pe=1 verenigbaar is met dat 

evenwicht. Zodat P=1  

 

  
 

     
 

 

        
     

We brengen dit nominale loon  in de WS functie 

                  

waaruit 

  
       

     
     

dit is  tevens het BBP daar A=1. 

Daar de loontrekkers van elke geproduceerde eenheid 0,8 als inkomen hebben bedraagt het 

loonaandeel in het BBP 80 % en gaat 20% van het BBP naar de werkgevers. 

 Samenvattend 

L = 500, w = 0,8, w/p = 0.8 ( daar P=1),BBP = 500,BBP voor werknemers = 80 %, BBP voor 

werkgevers = 20 % 

 

b) De onderhandelingsmacht van de vakbonden stijgt: de WS-curve stijgt en de prijszettingscurve 

blijft gelijk waardoor de tewerkstelling daalt. Het BBP daalt ook. Er profiteert niemand, 
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integendeel: het reële loon blijft gelijk en de tewerkstelling daalt. Algebraïsch zou dit betekenen 

dat in de vergelijking van de WS-curve de constante term 0,3 groter wordt. 

c) Het reële loon wordt 

 
 

 
 

 

     
 

 

        
     

en dat is, bij evenwicht, ook het verwachte reële loon. We brengen die 0,9 in  de WS functie 

 

  
                

waaruit L=600 en dus ook BBP=600 

BBP voor werknemers = 90 % en dus 0,9*600=540 

BBP voor werkgevers = 10 % en dus 0,1*600=60 

Vergeleken met de situatie in a) gaat de economie er in haar geheel op vooruit maar die 

vooruitgang komt enkel de werknemers ten goede. De werkgevers verliezen. 

d) Het reële loon wordt  

 

 
 

 

     
 

   

        
      

en dat is, bij evenwicht, ook het verwachte reële loon. We brengen die 0,88 in  de WS functie  

 

  
                 

waaruit L=580 en het BBP wordt 580*1,1=638 waarvan 80 % naar de werknemers en 20 % naar 

de werknemers vloeit. 

CONCLUSIE 

De verhoging van z is een slechte zaak voor de economie als geheel, voor wie werkloos wordt en 

voor de werkgevers. Daar tegenover is er slechts een status quo voor wie zijn werk behoudt. 

De verlaging van  is een goede zaak voor de economie als geheel en voor de werknemers daar 

het reële loon stijgt en de werkloosheid daalt. In bovenstaand geval verliezen de werkgevers. Dit 

hoeft niet zo te zijn. Als het arbeidsaanbod zeer loonelastisch is en de tewerkstelling en het BBP 

bijgevolg sterk stijgen, kan de grotere productie het kleinere aandeel in die productie 

overcompenseren. 

De stijging van de productiviteit zorgt voor vooruitgang voor iedereen.  
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e) Gegeven de verwachte prijs van 1 en de arbeidsproductiviteit van 1 gebeurt een productie van 540 

tegen een nominaal loon van 0,84 zoals blijkt uit de volgende gelijkheid 

                        

Zolang het prijsniveau niet verandert is 0,84 ook het reële loon. 

 

f) Met een mark-up van 25% wordt het prijsniveau 0,84*1,25=1,05. Het reële loon wordt nu 

0,84/1,05=0,8. Dit is het niveau van voor de verhoging van de overheidsuitgaven. . 

 

g) Als reactie hierop passen de loonzetters hun nominale looneis aan het nieuwe hogere prijsniveau 

aan de WS curve verschuift naar boven 

 

                    

     en met w=0,84 

                       

 waaruit 

  
          

      
     

h) In reële termen blijft alles hetzelfde: L,Q en w/p  zijn terug op het niveau van voor de 

vraagstimulering. Er is wel een hoger prijspeil en een hoger nominaal loon Vraagbeleid zorgt dus 

slechts tijdelijk voor een verhoogde tewerkstelling en een hoger reëel loon. Uiteindelijk is er enkel   

een verhoogd prijspeil. 
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OEFENING 6 

 

a)     
            

 
  of:      

       

 
  

       

 
  

 

 

b) Als de prijs gelijk is aan de verwachte prijs kunnen we in het voorschrift van de AA-curve zowel in 

het linkerlid als het rechterlid P en Pe schrappen. Dan bekomen we:  

  

  

       
 

     
 

 
       

     
 

 
     

 
 

In dit geval is Q dus een constante. De evenwichtsoutput  is hoger  als de productiviteit (A)  hoger 

is en de mark-up van de prijszetters   , de macht van de vakbonden (z) en de 

tewerkstellingsgevoeligheid van het loon     ) lager zijn. Aan deze evenwichtsoutput beantwoordt 

een werkloosheid. We noemen ze de natuurlijke werkloosheid. 

 

c) Om op deze vraag te antwoorden moeten we uit de AA-curve de output halen zonder dat we vooraf 

het feitelijke aan het verwachte prijspeil gelijkstellen. 

 

     
       

 
  

       

 
    

P 

   Q  

P = Pe 

Qnatuurlijk 

AA-curve 
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Dit is een algemenere uitdrukking voor de output waarin we de evenwichtsoutput 

 
     

  

 
 

terugvinden evenwel voorafgegaan door 
 

   , de verhouding tussen de feitelijke en de verwachte 

prijs.  

 

Als 
 

 
    d.w.z. als het feitelijke prijsniveau hoger uitkomt dan werd verwacht, stijgt de 

feitelijke output boven de natuurlijke output.   

 

 

d) Nee, dan hebben ze een lager reëel loon dan het reëel loon dat ze verwachtten. 

Eigenlijk willen de loonzetters met dergelijk hoge output (en dus lage werkloosheid en hoge 

onderhandelingsmacht) een hoger reëel loon dan wat ze nu krijgen. Ze hebben hun arbeidsinzet 

gebaseerd op een foute voorspelling van de prijs en dus van het reëel loon. Zo is de arbeidsinzet 

groter dan de natuurlijke tewerkstelling. 

Dat is een voorlopige situatie daar de prijsverwachtingen zullen worden aangepast nadat de 

loonzetters hun “vergissing” vaststelden. 

 

e) Dit zal het geval zijn als          d.w.z. als het feitelijke prijsniveau lager uitkomt dan werd 

verwacht.  Eigenlijk hadden de loonzetters met dergelijk lage output (en dus hoge werkloosheid en 

geringe onderhandelingsmacht) een lager reëel loon aanvaard dan wat ze nu krijgen . Ze hebben 

hun arbeidsinzet gebaseerd op een foute voorspelling van de prijs en dus van het reëel loon. Zo is 

de arbeidsinzet lager dan de natuurlijke tewerkstelling en is er bovenop de natuurlijke werkloosheid 

cyclische of conjuncturele werkloosheid. De eerste is te wijten aan reële loonrigiditeit en de tweede 

aan nominale loonrigiditeit. Het nominale loon dat had moeten dalen, deed het niet. 

f)  

i.     
       

 
  

       

 
  

  en/of z zullen afnemen en dus zal de AA-curve vlakker worden en/of naar beneden 

verschuiven. 
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ii.     
       

 
  

       

 
  

    De factor A wordt groter. De AA-curve verschuift naar onder en wordt vlakker. 

iii.     
       

 
  

       

 
  

     De AA-curve verschuift naar boven en wordt steiler. 

g) Als er eerst langs de AA-curve wordt bewogen, komt de prijs boven de verwachte prijs te liggen. In 

de volgende periode zal de verwachte prijs dus ook verhogen (zal namelijk gelijk zijn aan de 

nieuwe hogere prijs) en zal de AA-curve dus verschuiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Economie. Een inleiding: oefeningen ISBN 9789058678522 © 2012 Universitaire Pers Leuven



 

Meerkeuzevragen 

OEFENING 1 

a) is fout want de niet actieven hebben weliswaar geen arbeidsinkomen maar studenten, 

huisvaders, huismoeders en bruggepensioneerden kunnen genieten van uitkeringen zoals 

bijvoorbeeld studiebeurzen en  pensioenen en van vermogensinkomens zoals intresten en 

dividenden.   

b) Is fout want de niet actieven worden bepaald als het deel van de bevolking op arbeidsleeftijd die 

zijn diensten niet aanbiedt op de arbeidsmarkt. De werklozen doen dat wel al vinden ze 

voorlopig geen job, ze zoeken er in principe wel een.  

c) is fout. De huisvader of huismoeder produceren zeer waardevolle diensten zoals opvoeding, 

verzorging, koken enz. Ze worden niet opgenomen in het BBP omdat ze niet gemakkelijk 

traceerbaar zijn , niet omdat ze geen productie zouden vertegenwoordigen;  

d) is correct want impliceert een correcte omschrijving van niet actieven.  

 

OEFENING 2 

a) is correct blijkt uit Figuur 22.2. 

b) is fout blijkt uit Tabel 22.1. 

c) is fout want niets belet dat het hier om een werkloze gaat. De werkloosheidsgraad is een 

verhouding tussen werklozen en beroepsbevolking.  De werkloze die uit de arbeidsmarkt stapt zorgt 

ervoor dat zowel de teller als de noemer van de verhouding verlaagt. Maar aangezien er realistisch 

gesproken minder werklozen zijn dan leden van de beroepsbevolking  zal het verdwijnen van één  

persoon een grotere procentuele daling van de teller dan van de noemer veroorzaken zodat de 

werkloosheidsgraad daalt in plaats van te stijgen.  

N.B. als het gaat om een tewerkgestelde die uitstapt dan is de uitspraak wel correct. In dit geval blijft 

de teller (d.i. het aantal werklozen)  de zelfde maar daalt de noemer ( de grootte van de 

beropebevolking). 

d) is fout blijkt uit de eerste lijn met cijfers van Tabel 22.2 

OEFENING 3 

a) is fout want bij volmaakte mededinging is er bij afwezigheid van niet marktconforme maatregelen 

(zoals bijvoorbeeld een minimumloon) steeds gelijkheid tussen aangeboden en gevraagde 

hoeveelheid. Er kan dus geen aanbodoverschot zijn.  Werkloosheid bestaat nu net uit een 

aanbodoverschot van arbeid.  

b) is fout . In de werkelijkheid is de arbeidsmarkt allesbehalve gekenmerkt door volmaakte 

mededinging. De in de context van hoofdstuk 22 belangrijkste afwijking van volmaakte mededinging 

is het feit dat de lonen tot stand komen via onderhandeling tussen een federatie van werkgevers 

enerzijds en vakbonden anderzijds. Individuele werkgevers en individuele werknemers zijn dus geen 

prijsnemers zoals bijvoorbeeld Figuur 22.3 het veronderstelt. 
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c) is correct. Door te redeneren in de veronderstelling van volmaakte mededinging worden  onder 

meer het belang van de stand van de technologie en van de kapitaalstock  in verhouding tot de 

bevolking  voor de hoogte van het reële loon onder de aandacht gebracht. Deze factoren bepalen de 

marginale arbeidsproductiviteit die bij volmaakte mededinging samenvalt met het reële loon.  Dat wij 

hier nu zoveel rijker zijn dan de gemiddelde Afrikaan nu en dan onze betovergrootouders  vroeger  

heeft vooral te maken met de arbeidsproductiviteit. Dit belangrijk inzicht kan ontleend worden aan 

de  benadering van de arbeidsmarkt als een markt van volmaakte mededinging. Zij is dus geschikt om 

grote ruimtelijke verschillen en lange termijn evoluties in het reële loon te verklaren. 

d) is fout. Volmaakte mededinging leidt net tot flexibiliteit van de lonen. Als de vraag naar goederen 

en diensten afneemt omwille van bijvoorbeeld een daling van het consumentenvertrouwen zal de 

vraag naar arbeid dalen. Wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door volmaakte mededinging,  dan zal 

het reële loon dalen wat er voor zorgt dat er ook minder arbeid wordt aangeboden. Zo wordt 

werkloosheid vermeden. Doordat de hypothese van volmaakte mededinging loonrigiditeit uitsluit 

laat ze dus ook niet toe werkloosheid te verklaren. 

OEFENING 4 

a) is fout. Als, ceteris paribus, de vraag naar ongeschoolde arbeid toeneemt, zal de loonkloof 

afnemen en niet toenemen. 

b) is fout. Nee het gaat om complementen en niet om substituten.  Er is een daarentegen een 

vermoeden dat fysisch kapitaal en lager geschoolde arbeid wel substituten zijn. De accumulatie van 

fysisch kapitaal (die je hier ook moet interpreteren als technologische vooruitgang omdat de nieuwe 

“werktuigen” een betere technologie belichamen) zorgt dus ceteris paribus voor een  stijging van de 

relatieve vraag naar hooggeschoolden in verhouding tot lager geschoolden. Denk aan de 

automatisering en  IT revolutie 

c) is juist. Technologische vooruitgang ( technology) zorgde voor een sterkere stijging van de vraag 

naar hoger geschoolde arbeid dan de democratisering van het hoger onderwijs ( education) het 

aanbod ervan deed toenemen. 

d) is fout.  Er is eerder een vermoeden dat veel lonen van hoger geschoolden onderhandeld worden 

tussen de individuele werknemer en zijn werkgever. De sterkte van de werknemer steunt dan op zijn 

individuele onderhandelingsmacht 

 

OEFENING 5 

Bij afwezigheid van sociale bijdragen zouden we de volgende oplossingen krijgen 

    (
 

 
)   

 

 
  

zodat 

 (
 

 
)      
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en  

(
 

 
)     

en  

                      

Als gevolg van de sociale bijdragen krijgen we 

          
  

   
  
  

 
         

  

   
  
  

 
  

waaruit 

(
  

 
)  

   

   
    

(
  

 
) staat voor het brutoloon d.w.z.  

het loon dat de werkgever betaalt aan de werknemer maar daar bovenop moet hij nog eens 60 % 

van dat brutoloon afdragen aan de sociale zekerheid .  Zijn loonkost wordt dus 

(
  

 
)  (

  

 
)(  

  

   
)            

Het brutoloon(
  

 
) is dus ook het loon dat de werknemer ontvangt van de werkgever maar waarvan 

hij nog 10 % moet afdragen aan de sociale zekerheid. Zijn nettoloon wordt dan 

(
  

 
)  (

  

 
)(  

  

   
)            

Die sociale bijdragen zorgen er voor dat de tewerkstelling daalt van 50 naar 36 

                 

a) is verkeerd. Je komt immers niet aan het nettoloon door de werknemersbijdrage van 10 % toe te 

passen op het loon dat tot stand kwam zonder sociale bijdragen. De sociale bijdragen veranderen 

immers het gedrag van werknemers en werkgevers waardoor het brutoloon meestal verandert. 

b) is verkeerd om een gelijkaardige reden waarom a) verkeerd was.  Je komt niet aan de loonkost 

door de werkgeversbijdrage van 60 % toe te voegen aan het loon dat tot stand kwam zonder sociale 

bijdragen. De sociale bijdragen veranderen immers het gedrag van werknemers en werkgevers 

waardoor het brutoloon meestal verandert. 

c) is fout.  Sociale bijdragen zijn analoog aan belastingen. Belastingen zijn marktconform d.w.z. ze 

staan de gelijkheid tussen de gevraagde en aangeboden hoeveelheid niet in de weg. Dan kan er geen 

aanbodoverschot zijn.  Sociale bijdragen kunnen dus geen werkloosheid ( dit is een aanbodoverschot 

van arbeid) veroorzaken. 
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d) is correct. De berekening toonde dat de tewerkstelling daalde van 50 tot 36. Als de nettolonen 

dalen zal er minder arbeidsaanbod zijn en als de loonkost stijgt zal er minde vraag naar arbeid zijn. 

Sociale bijdragen verlagen dus de activiteitsgraad (ook vaak  participatiegraad genoemd) en de 

werkgelegenheidsgraad1. 

OEFENING 6 

Deze oefening brengt inhoudelijke  analogieën en verschillen  tussen belastingen en sociale bijdragen 

onder de aandacht.   

N.B. Er zijn ook twee louter formele verschillen. We hebben het hier vooreerst over een verschuiving 

van de twee curven. Dit omdat zowel de vragers als de aanbieders moeten bijdragen. We krijgen dus 

nu 3 prijzen in plaats van 2: loonkost, brutoloon en nettoloon in plaats van enkel maar consumenten- 

en producentenprijs.  Ten tweede gaat het om niet evenwijdige verschuivingen omdat de bijdragen 

als een percentage van het brutoloon en niet als een vast bedrag worden bepaald. 

a) is correct en mocht niet weerhouden. Evenals de consumenten zijn de werkgevers vragers. 

b) is fout en moest worden aangeduid. In België wordt het minimumloon in bruto termen bepaald. 

Dat is voor de laagste lonen een bindende minimumprijs. Een verandering in de werkgeversbijdrage 

verandert niets aan het nettoloon van wie dit minimumloon krijgt. Een verandering in de 

werknemersbijdrage heeft wel gevolgen voor dit nettoloon. 2 

c) is niet wat we zoeken want de bewering is correct. In zoverre de sociale zekerheid een 

verzekeringskarakter heeft is er wederkerigheid: je kan op tegenprestaties rekenen die in verhouding 

staan tot wat je bijdroeg.  Wordt het verzekeringskarakter  meer en meer verdrongen door het 

inzetten van de sociale zekerheid voor herverdeling en armoedebestrijding  d.w.z. voor  solidariteit, 

dan lijken de sociale bijdragen meer en meer op belastingen.  Het woord belasting verwijst immers 

                                                           
1
Werk waarbij  de sociale bijdragen worden ontdoken is zwartwerk. Een verhoging van de sociale bijdragen 

verhoogt de aantrekkelijkheid van zwartwerk.  De verlaging van de activiteitsgraad en van de 
werkgelegenheidsgraad als gevolg van hogere sociale bijdragen wordt waarschijnlijk verminderd door het 
zwartwerk. Wat dit zwartwerk natuurlijk niet minder verwerpelijk maakt. 
2
 Een  andere “rekenkundige” reden waarom er geen equivalentie is tussen  een “zelfde” verandering van 

werkgeversbijdragen en van werknemersbijdragen, heeft te maken met het feit dat een bepaald percentage 
toevoegen aan het brutoloon om de loonkost te krijgen andere resultaten geeft dan het zelfde percentage 
aftrekken van het brutoloon om het nettoloon te bekomen. Laat ons vertrekken van de situatie uit oefening 5 
bij afwezigheid van sociale bijdragen. Of we vervolgens 50 % bijdragen opleggen aan de werkgevers dan 50% 
aan de werknemers maakt wel degelijk verschil uit. 
In het eerste geval krijgen we  

          
  

   
  
  

 
       

  

 
  

wat neerkomt op een brutoloon van 40, een nettoloon van 40 en een loonkost van 60. 

In het tweede geval krijgen we  

        
  

 
         

  

   
  
  

 
  

wat neerkomt op een brutoloon van 66,66, een loonkost van 66,66 en een nettoloon van 33,33.  
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naar een betaling waarvan de omvang geen rechtstreeks verband houdt met de omvang van wat je 

terug krijgt.   

d) ) is correct en mocht niet aangeduid. Evenals de producenten (van goederen) zijn de werknemers 

aanbieders (van arbeid). 

 OEFENING 7 

Deze oefening is de eerste van vier waarin we de context van de volmaakte mededinging waarin 

vragers en aanbieders prijsnemers zijn verlaten.  Ons verhaal wordt minder eenvoudig maar 

realistischer . 

a) is het juiste antwoord. Wie arbeid aankoopt weet eigenlijk niet hoe zeer de werknemer zich zal 

inspannen. De werkgever kan de werknemer niet de hele tijd controleren.  Om dat 

informatieprobleem te omzeilen kan het helpen de werknemer meer te betalen dan het loon 

waarvoor hij zou willen werken (d.w.z. een loon hoger dan zijn reservatieloon). Dat kan er voor 

zorgen dat de werknemer “zijn best doet” ook wanneer de baas niet in de buurt is. Omdat zijn 

relatief hoge loon hem tot meer loyauteit aanzet en/of, minder edel, omdat hij vreest zo’n goed 

betaalde job te verliezen als hij er de boordjes af loopt.   

b) is fout. De marginale arbeidsproductiviteit hangt ook af van het loon dat wordt uitbetaald. Men 

werkt harder, is meer productief als men beter wordt betaald. De theorie van het efficiëntieloon is 

dus onverenigbaar met de voorstelling van de arbeidsmarkt zoals in Figuur 22.3 waar de marginale 

productiviteit enkel  bepaald wordt door de hoeveelheid ingezette arbeid. In Figuur 22.3 bepaalt de 

productiviteit het loon terwijl in de theorie van het  efficiëntieloon het loon ook de productiviteit 

bepaalt. 

c) is fout. Zoals aangegeven in de commentaar op a) is het efficiëntieloon hoger dan het 

reservatieloon. 

d) is fout.  Het is de werkgever die er denkt belang bij te hebben een relatief hoog loon te betalen. Hij 

doet dit niet onder vakbondsdruk maar in de overtuiging dat zijn winst zal stijgen omdat het hoger 

loon dat hij betaalt tot een meer dan compenserende stijging van de productiviteit zal leiden. 

OEFENING 8 

In plaats van de aanbodcurve van arbeid als resultaat van het individueel optimiserend gedrag van  

prijsnemers (i.c. de werknemers) krijgen we de Wage Setting curve. Het gaat dus om loon”zetters” 

die zich groeperen en onderhandelen niet om afzonderlijk opererende loon”nemers” die, gegeven 

het loon, de hoeveelheid arbeid kiezen die ze willen aanbieden. 

a) is fout. 

Deze uitspraak  past in een context van volmaakte mededinging waar de individuele werknemer 

arbeid aanbiedt tot de waarde die hij hecht aan de laatste eenheid opgegeven vrije tijd net even 

hoog is als het loon dat hij krijgt. De positieve helling weerspiegelt in dit geval het feit dat vrije tijd 

meer wordt gewaardeerd als men er minder heeft. Wat verklaart waarom men een hoger loon moet 

krijgen om meer te willen werken.  
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Achter de positieve helling van de WS-curve steekt echter een andere logica. Het gaat om loonzetters 

die meer loon vragen en moeten betalen  omdat bij een hogere tewerkstelling en een lagere 

werkloosheid de arbeid schaarser wordt en de onderhandelingsmacht van de arbeiders daardoor 

groter werd.  Het is het plusteken boven L (de tewerkstelling) dat hier van toepassing is.  

    ⏞
 

    ⏞
 

  ⏞
 

  

Daar de WS – curve getekend wordt in een grafiek met op de verticale as het nominale loon (w) en 

op horizontale as de tewerkstelling (L) wijst het plusteken op een positieve helling van de curve. 

 

b) is fout want  als de werkloosheidsvergoeding daalt, wordt de terugvalpositie van wie ontslagen 

wordt minder aantrekkelijk.  Daardoor vermindert de onderhandelingsmacht van de vakbonden en 

zal men gegeven een bepaalde niveau van tewerkstelling een minder hoog loon overeenkomen.  Nu 

is het plusteken boven z aan de orde. Die z staat voor alle institutionele factoren die de 

onderhandelingsmacht van de vakbonden betreffen. Die factoren worden zodanig gedefinieerd dat 

hun stijging leidt tot een hogere onderhandelingsmacht. De hoogte van de werkloosheidsvergoeding 

is zo een factor. 

    ⏞
 

    ⏞
 

  ⏞
 

  

 

Daar de WS – curve getekend wordt in een grafiek met op de verticale as het nominale loon (w) en 

op horizontale as de tewerkstelling (L) en z dus niet op één van de assen staat, is z een exogene 

veranderlijke die zorgt voor een beweging van en niet voor een beweging langs de WS-curve. Bij een 

verlaging van de werkloosheidsvergoeding is er een verschuiving naar beneden en niet naar boven 

zoals in b) wordt beweerd. 

c) is fout. De prijsverwachtingen komen niet altijd uit. Het verschil tussen het algemene prijsniveau 

dat werd verwacht en dit dat wordt gerealiseerd speelt  net een belangrijke rol in de hoogte en de 

evolutie van de werkloosheid. 

d) is correct. Zowel het verwachte algemene prijsniveau( P e)als het geheel aan institutionele factoren 

die de onderhandelingsmacht van de vakbonden bepalen (z) zijn exogene factoren voorzien van een 

plusteken. Hun stijging leidt naar een verschuiving naar boven van de WS-curve. 

    ⏞
 

    ⏞
 

  ⏞
 

  

Anticiperend op de volgende oefening kan wel worden gepreciseerd dat z wel en Pe niet de hoogte 

van de natuurlijke tewerkstelling en werkloosheid bepalen. 

OEFENING 9 

De hoogte van de tewerkstelling vinden we door in de zelfde grafiek van de reeds vermelde WS-

curve en de prijszettingscurve of PS-curve samen te brengen. Deze laatste verwijst naar een 

goederenmarkt waarin de producenten marktmacht hebben d.w.z. ook de goederenmarkten wijken 
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af van volmaakte mededinging. Dat betekent dat ze een prijs “zetten” die hoger is dan de marginale 

productiekost. Gemakshalve nemen we aan dat arbeid de enige  input is en dat elke eenheid arbeid 

één eenheid productie voortbrengt. Dan is de marginale productiekost constant en gelijk aan het 

loon w. De prijs overstijgt deze productiekost. Er is een mark-up of winstmarge van   

        

Deze zeer eenvoudige prijsvergelijking kan worden herschreven als 

  
 

     
 

of als 

 

 
 

 

   
 

wat we kunnen interpreteren als het reële loon dat de prijszetters bereid zijn te betalen.  De PS-curve 

doet denken aan de vraag naar arbeid uit Figuur 22.3. Er zijn echter twee belangrijke verschillen. 

 Het reële loon valt niet langer samen met de marginale arbeidsproductiviteit ( hier is die 

gelijk aan 1)   maar is er slechts een fractie 
 

   
   van.  Daar de producenten over marktmacht 

beschikken, kunnen ze een prijs vragen die boven de marginale kost (i.c. het nominale loon) 

ligt en zo wordt het reële loon lager dan wat de werknemer bijdraagt aan de productie.    

 Het reële loon is onafhankelijk van de grootte van de tewerkstelling. Dit komt doordat de 

arbeidsproductiviteit constant werd verondersteld. Bij een dalende marginale 

arbeidsproductiviteit was het reële loon een negatieve functie geweest van de tewerkstelling 

en  had de PS-curve een dalend verloop gekend zoals de vraag naar arbeid in volmaakte 

mededinging.    

Het snijpunt tussen de PS-curve en de WS-curve bepaalt de hoogte van de tewerkstelling. Dit 

tewerkstellingsniveau wordt slechts gehandhaafd als de prijs die de loonzetters verwachten 

overeenkomt met de werkelijke prijs. In dat geval blijft het tewerkstellingsniveau gehandhaafd . Deze 

tewerkstelling noemen we de natuurlijke tewerkstelling. Zij is lager dan de tewerkstelling die zou 

gelden bij volmaakte mededinging op de goederenmarkt en op de arbeidsmarkt. Vandaar dat deze 

natuurlijke tewerkstelling overeenkomt met een positieve natuurlijke werkloosheid.  Het bijvoeglijk 

naamwoord “natuurlijk” verwijst naar het feit dat de economie tendeert naar dit niveau van 

tewerkstelling en werkloosheid.  Dit doordat prijsverwachtingen die niet uitkomen, bijgesteld 

worden. In hoofdstuk 22 gaan we er meestal van uit dat het prijsniveau  dat werd geobserveerd in 

periode t dit is dat wordt verwacht voor periode t +1. Dit betekent dat als de verwachtingen niet 

uitkomen, deze  worden aangepast in de richting van het feitelijke prijsniveau. 

a) is fout.  Als de loonzetters een hoger algemeen prijsniveau verwachten, verschuift de WS-curve 

naar boven. Dat doet de tewerkstelling dalen en de werkloosheid toenemen.  Maar die extra 

werkloosheid is het gevolg van een overschatting door de loonzetters van het prijsniveau. Het gaat 

om conjuncturele en niet om natuurlijke werkloosheid.  Deze conjuncturele werkloosheid zal 

verdwijnen doordat de loonzetters hun prijsverwachtingen aanpassen aan de werkelijkheid. 
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b) is correct.  

Grafisch: als de goederenmarkten minder competitief worden stijgt    en verschuift de PS-curve naar 

onder.  De natuurlijke tewerkstelling daalt en de natuurlijke werkloosheid stijgt.  

In woorden: de prijszetters houden een groter deel  van de productie voor zich. Gegeven de 

productiviteit van 1 daalt het reële loon 

 

 

 
 

 

   
 

De vakbonden willen dit lagere reële loon slechts aanvaarden als hun onderhandelingsmacht als 

gevolg van een hogere werkloosheid is verminderd. 

c) is fout. Deze bewering verwijst eveneens naar conjuncturele werkloosheid. Daar geen enkele van 

de variabelen in het WS-PS schema duidelijk verwijst naar het consumentenvertrouwen, doe je 

voorlopig  best een beroep op een IS-LM schema. Het dalend consumentenvertrouwen vertaalt zich 

in een verschuiving van de IS-curve naar links. De output en de tewerkstelling dalen. Maar die daling 

is slechts tijdelijk. Dat zullen we beter verstaan als we in hoofdstuk 23 de AV curve in het verhaal 

betrekken. 

d) is fout.  De natuurlijke werkloosheid zal integendeel afnemen. Het is immers niet zo dat er als 

gevolg van de productiviteitsstijging minder arbeid nodig is. Want de totale output zal nog meer 

stijgen dan de productiviteit. 

Om aan te tonen waarom dat zo is moeten we de arbeidsproductiviteit in ons schema integreren. We 

doen dit door de arbeidsproductiviteit door A voor te stellen en die A dus niet langer gelijk te stellen 

aan 1. Dan krijgen we voor de prijsvergelijking  

  
 

 
       

 

 
  staat voor de marginale kost. Hoe groter de productie per arbeider A hoe minder arbeid de 

productie van één eenheid vraagt en hoe lager de kost voor één eenheid product. De prijsvergelijking 

kan worden herschreven als  

  
  

     
 

Deze WS-curve verschuift naar boven als A stijgt. Daardoor neemt de natuurlijke tewerkstelling toe 

en daalt de natuurlijke werkloosheid.  Bemerk ook dat het reële loon nu weergegeven wordt door:  

 

 
 

 

     
 

Dit reële loon is dus gestegen De werknemers krijgen het zelfde deel 
 

     
 van een groter geworden 

productie A. 
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OEFENING 10 

De MT-AA –curve verkrijgen we door in de prijszettingscurve 

        

het nominale loon te vervangen door de loonzettingsrelatie   

                

waarna we L kunnen vervangen door Q door weer te veronderstellen dat elke eenheid arbeid één 

eenheid  output voortbrengt. 

  

                

Zo krijgen we een verband tussen Q en P of, anders gezegd een AA-curve . De curve heeft de 

volgende belangrijke eigenschappen. 

 Ze heeft een positieve helling. Als de productie toeneemt, neemt de werkloosheid af en stijgt 

de onderhandelingsmacht van de vakbonden. Daardoor stijgen de lonen en gegeven de 

mark-up    , stijgt ook het algemeen prijsniveau. 

 De curve verschuift naar boven/beneden als  Pe  , z en/ of   stijgen/dalen. 

 Als de verwachte prijs samenvalt met de feitelijke prijs dan is de output gelijk aan de 

natuurlijke output.  Als P=P e  is Q=Q n waar het subscript n op natuurlijk slaat. Toegepast op  

                

krijgen we als P=P e 

        
 

   
 

 Qn zal  stijgen als z en/of   dalen. 

a) is fout. De AA-MT curve zal integendeel naar beneden verschuiven. 

De natuurlijke werkloosheid  die daalt betekent dat de natuurlijke tewerkstelling en output stijgen. 

De bovenstaande gelijkheid impliceert dat een daling van de werkloosheid ofwel gepaard zal gaan 

met een daling van z ofwel met een daling van  . Beide dalingen leiden tot een verschuiving naar 

beneden van de AA-MT curve. En dat mag niet verwonderen. Lagere marktmacht bij prijszetters   

en/of bij loonzetters (z) moet er ceteris paribus toe leiden dat een bepaalde output tegen een lagere 

prijs zal worden verkocht. 

b) is fout. De positieve helling weerspiegelt de stijgende onderhandelingsmacht van de vakbonden. 

Als de output en de tewerkstelling stijgen, daalt de werkloosheid. De vakbonden worden dan sterker. 

c) is fout. De AA-MT curve zal integendeel naar beneden verschuiven.  

Om dat duidelijk te maken moeten we in de prijszettingscurve expliciet de arbeidsproductiviteit 

tonen. 
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en zo wordt de AA-MT curve 

  
 

 
               

Een hogere A leidt tot een verschuiving naar beneden van de curve. Verwonderlijk is dat niet. Als de 

productiviteit hoger is, daalt de kost per eenheid product en zal, ceteris paribus, de prijs dalen. 

d) is correct. De onvolmaakte mededinging op goederen  en dienstenmarkten (   ) en het feit dat 

de loonzetters door hun onderhandelingsmacht het loon boven zijn reservatieloon kunnen krijgen 

verklaart waarom er natuurlijke werkloosheid is. Deze natuurlijke werkloosheid wordt trouwens 

bepaald als een verschil aan tewerkstelling ten aanzien van de tewerkstelling die zou gelden indien 

de arbeidsmarkt zou gekenmerkt zijn door volmaakte mededinging.  
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