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Steliingen

behorende bij het proefschrift

Union wage formation and (un)employment

door

M.H.C. Lever



10 Het feit dat commerciële bergingsbedrijven hoge tarieven kunnen hanteren
voor het slepen of bergen van zeiljachten, terwijl de non-profit reddings-
maatschappij deze diensten gratis aanbiedt, duidt op een hoge mate van
ondoorzichtigheid van de markt.
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Stellingen

1 De stijging van de werkloosheid in Nederland tussen 1965 en 1987 is mede
te wijten aan de stijging van de belasting- en premiedruk, de toenemende
discrepantie tussen consumenten- en producentenprijzen en de stijging van de
uitkeringsvoet. Zie hoofdstuk 3.

2 De conclusie van Lindbeck en Snower (1991) dat insider-outsider en
efficiëntieloon-effecten elkaar niet versterken is onjuist. In het door hen
gepresenteerde model versterken insider-outsider en efficiëntieloon-effecten
elkaar, in ieder geval als de insider volledige marktmacht heeft. Zie hoofdstuk

3 Er bestaat een negatief verband tussen veranderingen van het contractloon en
loondrift. Zie hoofstuk S.

4 Onder een vakbondsmonopolie hebben werklozen wel kans op een baan als
hun werkloosheid te wijten is aan gebrek aan menselijk kapitaal; ze hebben geen
kans als de vakbond zich niet voor hun werkgelegenheid interesseert. Zie
hoofdstuk 6.

5 Het veelvuldig nalaten van het onderzoek van tweede orde voorwaarden en
randextremen bij wiskundige optimalisatie-problemen door economen leidt soms
tot verkeerde conclusies. Dit geldt bijv. voor Rowlatt (1987).

6 Het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten
is in het belang van bestaande ondernemingen en van werkenden, maar niet in
het belang van toetredende ondernemingen en van werklozen.

7 De politieke discussie over de inkomensverdeling is teveel gericht op de
inkomenseffecten en te weinig op de verdelingseffecten, m.a.w., er wordt teveel
gepraat over de veranderingen in koopkracht voor verscheidene inkomens-
groepen (minima, modaal) en te weinig over de veranderingen in de aantallen
die tot de verscheidene inkomensgroepen behoren.

8 De snelle monetaire eenwording van Duitsland leidt tot een trage monetaire
eenwording van Europa.

9 Het is zinvoller om aan te geven onder welke, bijv. ecologische, voorwaarden
economische groei verantwoord is dan beëindiging van economische groei ten
doel te stellen, zoals sommige aanhangers van de "economie van het genoeg"
bepleiten.


