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CHAPTER

8

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The creation of the EEC in the 1960s and the programme to complete the internal mar-
ket in the late 1980s involved exercises that could have had considerable distributional
effects. As the theory of international trade predicts, such changes in the internal and
external protection of a country generally produces "winners" and "losers". This study's
primary purpose was to attempt to isolate the wage effects of the EC's integration pro-
cess on the five main founding countries of the EC (EC-5).

Since the theory of international economic integration has usually based its predic-
tions concerning the factor price effects of integration on the most important theorems
of international trade theory, we started our investigation with a selective review of the
relevant trade literature. We focused primarily on the factor price equalisation model,
the Stolper-Samuelson theorem and the specific factors model. According to the factor
price equalisation and Stolper-Samuelson models, a liberalisation of trade may be ex-
pected to result in a convergence of factor prices between the trading nations. However,
detailed analysis of the factor price equalisation and Stolper-Samuelson theorems
showed that the assumptions underlying these theorems are rather restrictive, indeed.
Thus to predict that economic integration will result in a full factor price equalisation
would most probably be too optimistic, and all that one could expect is a tendency in
the direction of factor price equalisation. The specific factors model, on the other hand,
predicts that the results of a trade liberalisation will be ambiguous and definitive state-
ments as to the effects for the mobile factor cannot be made without further informa-
tion. In this respect, much seems to depends on the precise nature of production techno-
logy, as well as on factor proportions. All three models served as a basis for our own
empirical analysis.

In Chapter 3, we analyzed the behaviour of wages in the EC-5 region for the 1964-
1989 period. We looked at the behaviour of gross hourly wages, hourly labour costs and
labour costs per manyear. We started that analysis verifying some tendencies found in
the literature on wage structures. In conformity with the results of these studies, our
data reveal a considerable degree of stability and international similarity of wage struc-
tures in the EC-5 countries. Subsequently, we analyzed the question whether our data
reveal any movement in the direction of a convergence or divergence of international
wage differentials. Gross hourly wages, measured in current ECU exchange rates, did
not reveal a good deal of wage convergence in the EC-5 region. However, working with
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current exchange rates results in interpretation difficulties due to inflation differences
between countries. Therefore, we also analyzed the development of wages in purchasing
power parities. When wages were expressed in purchasing power parities we found evi-
dence a considerable amount of international wage convergence. This convergence is
due to the fact that low-wage countries seemed to catch up with high-wage countries.
In addition, our results indicated that this convergence also takes place if one analyses
other definitions of wages, w'z. hourly labour costs and labour costs per manyear. Al-
though there seems to have been convergence of wages and labour costs, we also found
that wage differentials between countries are rather persistent. In addition, our data
confirmed findings of older studies, which had concluded that there is a remarkable
temporal stability in a country's wage structure, as well as a substantial degree of simi-
larity between the wage structures of various countries.

In Chapter 4 we reviewed the empirical literature on models that could explain the
stability and similarity of wage structures, as well as the development of and the persis-
tence in international wage differentials. We identified several approaches and conclu-
ded that a very small number of authors have systematically attempted to capture the
distributional effects of preferential trading agreements. As far as researchers did study
international wage structures, they have usually done so as labour economists. As far as
international economists have considered the influences of trade on the development of
wages, they have either done so in an ad hoc manner or in a one-country setting. There-
fore, it proved useful to consider the problem of the wage effects of economic integra-
tion with the aid of a trade model that specifically tries to identify these wage effects.

In Chapter 5 we developed our model of the factor price effects of customs unions.
Basing ourselves on the theory of international trade, we distinguished a short-term and
a long-term version of the model. The difference between the short and long run was
formed by the degree of intersectoral factor mobility, which was considered to be absent
in the short-run model. The model incorporated three factors of production, w'z. capital,
labour and intermediate inputs and was formulated in terms of duality. We derived the
comparative statics of the short-run model first, and identified the factors influencing
the sign and pattern of factor price responses to trade policy measures. We found that
an economic integration scheme does not necessarily result in a convergence of wages.
In this respect, the wage effects of integration proved to depnd on the concrete specifi-
cation of technology, factor proportions and the direction of change of final commodity
prices and intermediate input prices. We identified several situations in which the mag-
nitude of international wage differentials could increase after a country enters into an
economic integration scheme with other countries. For example, in case a high-wage
country would owe its high wages to high tariffs and would at the same time have low
values of the own Allen-Uzawa elasticities of substitution, wages could easily show a
perverse response following a trade liberalisation and might even increase. Conversely,
if tariffs in a low-wage country would be low and if the own Allen-Uzawa elasticities of
substitution would be close to zero, wages in that country could decline following a
trade liberalisation.

In Chapter 6 we estimated the parameters of our model as well as the implied values
of the Allen-Uzawa elasticities of substitution. To empirically represent the structure of
the economy, we used the translog functional form, which is flexible and has no a priori
restrictions at all. In addition to these advantages, the translog form enables us to derive
easily the elasticities of substitution that we needed for the model simulations. Using
the translog form, we derived explicit share (and therefore conditional factor demand)
equations for all factors of production. The translog cost function was estimated to des-
cribe the production technology of thirteen industrial sectors in the EC-5 countries. We
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found that, as far as the substitution possibilities between pairs of factors are concerned,
that labour and capital were predominantly complements, and that capital and interme-
diates on the one hand and labour and intermediates on the other tended to be substitu-
tes. In addition, we found evidence of a predominantly capital-using and labour-saving
bias in technical progress.

The elasticities of substitution that were estimated in Chapter 6 were used for simula-
tion of the wage responses to the creation of the customs union and the implementation
of the internal market programme in Chapter 7. We started to assess the quantitative
importance of the tariff barriers prior to the customs union and the quantitative impor-
tance of the internal market non-tariff barriers prior to the launching of the 1992 pro-
gramme. In our simulations, we created anti-mondes for both the creation of the cus-
toms union and the internal market. As far as the creation of the customs union is con-
cerned, the results of our experiments indicated that the creation of the customs union

| resulted in a substantial convergence of wages. However, this conclusion was achieved
| under the assumption of purchasing power parity exchange rates that were adjusted for

the changes in prices that occur after a trade policy measure. In case one would not
want to make this assumption, the short-run effects of economic integration are much

IJ less pronounced, i.e., both convergence and divergence seem to occur. In the long run
I these tendencies appear to be confirmed, i.e., with the correction of purchasing power
? parity exchange rates convergence is clearly visible, but without that adjustment there
* seem to be only a minor wage effects following the imposition of the customs union.
; The internal market programme was found to have very small effects on the magni-

i rude of the international wage differential. This conclusion holds irrespective of whether
,• or not we correct the purchasing power parity exchange rate for inflation changes due
• to trade policy measures. In the long run, the internal market programme even fails to

show any effects at all on wage dispersion.
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Het economische integratieproces in de EEG heeft twee belangrijke momenten gekend,
waarop de interne handel in de Gemeenschap in aanzienlijke mate werd geliberaliseerd.
Enerzijds werd in de jaren zestig de douane unie tussen de lidstaten een feit. Anderzijds
werd in de jaren tachtig serieus werk gemaakt met het tot stand brengen van de interne
markt.

De economische théorie van de internationale integratie leert ons, dat dergelijke pro-
cessen van handelsliberalisan'e aanzienlijke effecten kunnen hebben voor de functionele
inkomensverdeling in de integrerende staten. In dit proefschrift staan deze verdelings-
effecten centraal. Meer in het bijzonder tracht het proefschrift een antwoord te geven op
de vraag, welke effecten de intra-Europese handelsliberalisatie heeft gehad voor de
lonen in de lidstaten. Het onderzoek beperkt zich daarbij tot de looneffecten in de vijf
belangrijkste oprichters van de EEG (EG-5).

De centrale vraag, namelijk de vraag naar de looneffecten van het Europese integra-
tieproces, is door de théorie van de internationale integratie altijd beantwoord onder
verwijzing naar de (reële) théorie van de internationale economische betrekkingen.
Daarom begint het eigenlijke onderzoek in hoofdstuk 2 met een overzicht van de meest
relevant geachte handelstheoretische literatuur. Daarbij is overwegend aandacht ge-
schonken aan het factorprijsegalisatie theorema, het theorema van Stolper-Samuelson en
het "specific-factors" model. Volgens het factorprijsegalisatie theorema leidt een vrijma-
king van de internationale goederenhandel tot een internationale gelijkmaking van de
lonen en kapitaalkosten. Het theorema van Stolper-Samuelson, dat kan worden opgevat
als een comparatief-statische versie van het factorprijsegalisatie theorema, leidt tot de
conclusie, dat een verlaging van een invoertarief zal resulteren in een daling van de
prijs van de intensieve factor in de importsector.

Het factorprijsegalisatie theorema en het theorema van Stolper-Samuelson worden in
the economische théorie van de internationale integratie doorgaans geacht van toepas-
sing te zijn op de handelsliberalisatie in de EG, d.w.z. dat door de aanhangers van die
théorie allerwege een convergentieproces van de lonen wordt voorspeld. Nadere bestu-
dering van de literatuur omtrent beide theorema's leert ons evenwel, dat een volledige
egalisatie van de factorprijzen onwaarschijnlijk moet worden geacht en dat men hoog-
stens een tendens tot factorprijsegalisatie kan verwachten. Die conclusie wordt bevestigd
door een studie van de comparatief-statische effecten in het "specific-factors" model,
waaruit blijkt dat de factorprijseffecten vooral afhankelijk zijn van de concrete specifica-
tie van de produktietechnologie en van de factorintensiteiten.

In hoofdstuk 3 wordt nagegaan, hoe de lonen zich hebben ontwikkeld in de EG-5
landen in de période 1964-1989. Daarbij is het verloop onderzocht van de bruto uur-
lonen, de arbeidskosten per uur en de arbeidskosten per manjaar voor ISIC en NACE
industriële sectoren op een 2 digit niveau. De gegevens omtrent lonen en arbeidskosten
die in die analyse worden gebruikt, zijn geconverteerd met behulp van twee wissel-
koersdefinities, namelijk de lopende ECU wisselkoers en de koopkrachtpariteit wissel-
koers. Een analyse van de industriële loonstructuur in de EG-5 landen doet enkele inté-
ressante, deels bekende feiten aan het lient komen. Allereerst wordt geconstateerd, dat
de loonstructuur in aile onderzochte landen gekenmerkt wordt door een hoge mate van
stabiliteit. In de tweede plaats blijken de loonstructuren in de verschillende landen een
verrassende mate van gelijkvormigheid te bezitten. Zowel de stabiliteit als de gelijkvor-
migheid van de loonstructuur in verschillende landen zijn in de literatuur uirvoerig
gedocumenteerd. Ten derde blijkt dat internationale loonverschillen tussen landen tot
op zekere hoogte persistent te zijn. LJitgedrukt in de lopende ECU wisselkoers blijkt er
nauwelijks sprake te zijn van een loon- en arbeidskostenconvergentie. Indien de lonen
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en arbeidskosten echter worden uitgedrukt in koopkrachtpariteiten blijkt er sprake te
zijn van een substantiële convergentie. Deze convergentie is vooral terug te voeren op
het feit, dat de lage-lonen-landen in de loop der tijd steeds meer aansluiting hebben ge-
vonden bij de hoge-lonen-landen. Daarnaast kan worden geconstateerd, dat deze ont-
wikkeling zich niet alleen voordoet in de EEG, maar zich ook (wellicht zelfs in sterkere
mate) voordoet in de landen van de EFTA.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bijdragen aan de
empirische literatuur, waarin getracht is de waargenomen stabiliteit en gelijkvormigheid
van de loonstructuren te verklaren, alsmede waarin een poging is gedaan de ontwikke-
ling van de internationale loonverschillen te verklaren. De stabiliteit en gelijkvormigheid
van loonstructuren is vooral het onderzoeksobject geweest van arbeidseconomen. In ar-
beidseconomische verklaringen worden de stabiliteit en de gelijkvormigheid van loon-
structuren traditioneel verklaard uit variabelen als het gemiddelde opleidingsniveau in
een sector, het aandeel van vrouwen in die sector, kapitaalintensiteiten, en een aantal
institun'onele variabelen. Daarentegen hebben weinig economen, meestal uit de interna-
b'onaal economische hoek, aandacht besteed aan de verklaring van de ontwikkeling van
internationale loonverschillen. Wanneer aan dit vraagsruk al aandacht wordt besteed,
wordt dat vaak op een ad hoc wijze gedaan en slechts zelden wordt de relatie tussen
internationale loonverschillen en economische intégra tie gelegd. Empirische modellen
gebaseerd op optimaliseringsgedrag van economische subjecten zelfs bijzonder schaars,
hetgeen merkwaardig is indien men bedenkt dat de theorema's van de handelstheorie
juist een dergelijk optimaliseringsgedrag veronderstellen.

In hoofdstuk 5 wordt een model gepresenteerd waarin de relatie tussen de ontwikke-
ling van loonverschillen en economische integratie centraal staat. Het model komt op
wezenlijke punten overeen met standaardmodellen uit de théorie van de internationale
handel (zoals deze o.a. beschreven zijn in Woodland (1982)). In het model, dat in een
duale formulering wordt gepresenteerd, worden drie produktiefactoren onderscheiden,
te weten arbeid, kapitaal en intermédiaire leveringen, welke op korte termijn geacht
worden sector specifiek te zijn. Op lange termijn zijn arbeid en kapitaal volledig inter-
sectoraal mobiel. Analyse van de comparatieve statica in het korte termijn model leert,
dat de looneffecten van handelspolitieke maatregelen vooral afhankelijk zijn van de pro-
duktietechnologie, alsmede van de factorintensiteiten. Teneinde de looneffecten van eco-
nomische integratie nader in te vullen wordt voorgesteld om de prijsveranderingen, die
optreden nadat een douane unie wordt gevormd, te berekenen als een gewogen gemid-
delde van enerzijds prijsveranderingen die hun origine hebben in partnerlanden van de
douane unie, en anderzijds van prijsveranderingen die hun origine hebben in derde
landen. Het belangrijkste resultaat, dat op basis van het model kan worden afgeleid is,
dat de implementatie van een douane unie niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een
loonconvergentie tussen de lidstaten van de douane unie. Met andere woorden, er zijn
situaties denkbaar, waarin de implementatie van een douane unie leidt tot grotere, in
plaats van kleinere internationale loonverschillen tussen de lidstaten. Dit is bijvoorbeeld
het geval, indien de lage lonen in lage-lonen-landen gepaard gaan aan lage invoerbar-
rières en lage waarden voor de eigen Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten. In
dat geval zullen de lonen in dit land dalen na de implementatie van een douane unie,
hetgeen een internationale convergentie van de lonen uiteraard ernstig bemoeilijkt.
Omgekeerd kan het voorkomen, dat er in een land met hoge lonen sprake is van hoge
invoerbarrières en lage waarden van de eigen Allen-Uzawa partiële substitutie elastici-
teiten. De instelling van een douane unie zal alsdan leiden tot nôg hogere lonen, het-
geen uiteraard eveneens een internationale loonconvergentie in de weg staat
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In hoofdstuk 6 worden de parameters van het in hoofdstuk 5 besproken model empi-
risch geschat en worden op basis van de parameterschattingen waarden afgeleid voor
de relevante Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten. De produktietechnologie van
de verschillende sectoren wordt daarbij in beeld gebracht door translog kostenfuncties.
Dit soort kostenfunctie behoort tot de familie van zg. flexibele functionele vormen, die
geen a pnon restricties opleggen aan de specificatie van de kostenfunctie. De translog
kostenfunctie heeft als belangrijk voordeel, dat de verschillende Allen-Uzawa partiële
substitutie elasticiteiten er eenvoudig uit kunnen worden afgeleid. De translog kosten-
functie wordt in hoofdstuk 5 geschat voor de 13 onderscheiden industriesectoren in
ieder EG-5 land. Wat de waarden van de Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten
betreft wordt gecondudeerd dat arbeid en kapitaal in de meerderheid der gevallen moe-
ten worden beschouwd als complementen, terwijl arbeid en intermédiaire leveringen
enerzijds en kapitaal en intermédiaire leveringen anderzijds in de meerderheid der ge-
vallen substituten blijken te zijn. Verder vinden we dat de produktietechnologie wordt
gekenmerkt door een arbeidsbesparende en een kapitaalvermeerderende tendentie.

De in hoofstuk 6 afgeleide waarden van de substitutie elasticiteiten worden in hoofd-
stuk 7 gebruikt voor twee simulatie experimenten. In het eerste experiment wordt nage-
gaan, wat de looneffecten zijn geweest van de implementatie van de douane unie in de
jaren zestig. In deze simulatie worden die effecten verkregen door een vergelijking van
de feitelijke loonontwikkeling met een hypothetische situatie, die ontstaat indien in
douane unie in 1970 zou worden afgeschaft en de EG-5 lidstaten zouden besluiten tot
herinvoering van het uit 1958 daterende handelspolitieke instrumentarium. De condusie
van dit experiment is, dat de douane unie heeft geleid tot een aanzienlijke loonconver-
gentie. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat deze conclusie werd afgeleid
onder de veronderstelling dat de als gevolg van de afschaffing van de douane unie op-
tredende prijswijzigingen zich vertalen in gewijzigde koopkrachtpariteiten. In het geval
men deze veronderstelling niet wenst te maken en uitgaat van ongewijzigde koop-
krachtpariteiten, dan blijkt dat de loonconvergentie veel minder sterk zichtbaar wordt.

In het tweede simulatie experiment wordt nagegaan, wat de looneffecten van het
interne marktprogramma zouden kunnen zijn. Daarbij wordt verondersteld, dat het pro-
gramma in 1985 onmiddellijk zou zijn uitgevoerd. De conclusie waartoe dat experiment
aanleiding geeft is, dat de implementatie van het 1992 programma tot verwaarloosbare
looneffecten leidt en nauwelijks tot enige ontwrichting van de arbeidsmarkten aanlei-
ding zal geven. In enkele industriesectoren treedt er een (overigens geringe) loonconver-
gentie op, in enkele andere gevallen treedt er een (geringe) divergentie op en tenslotte is
in een enkele sector helemaaJ geen effect waarneembaaar.
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In hoofdstuk 5 wordt een model gepresenteerd waarin de relatie tussen de ontwikke-
ling van loonverschillen en economische integratie centraal staat. Het model komt op
wezenlijke punten overeen met standaardmodellen uit de théorie van de internationale
handel (zoals deze o.a. beschreven zijn in Woodland (1982)). In het model, dat in een
duale formulering wordt gepresenteerd, worden drie produktiefactoren onderscheiden,
te weten arbeid, kapitaal en intermédiaire leveringen, welke op korte termijn geacht
worden sector specifiek te zijn. Op lange termijn zijn arbeid en kapitaal volledig inter-
sectoraal mobiel. Analyse van de comparatieve statica in het korte termijn model leert,
dat de looneffecten van handelspolitieke maatregelen vooral afhankelijk zijn van de pro-
duktietechnologie, alsmede van de factorintensiteiten. Teneinde de looneffecten van eco-
nomische integratie nader in te vullen wordt voorgesteld om de prijsveranderingen, die
optreden nadat een douane unie wordt gevormd, te berekenen als een gewogen gemid-
delde van enerzijds prijsveranderingen die hun origine hebben in partnerlanden van de
douane unie, en anderzijds van prijsveranderingen die hun origine hebben in derde
landen. Het belangrijkste resultaat, dat op basis van het model kan worden afgeleid is,
dat de implementatie van een douane unie niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een
loonconvergentie tussen de lidstaten van de douane unie. Met andere woorden, er zijn
situaties denkbaar, waarin de implementatie van een douane unie leidt tot grotere, in
plaats van kleinere internationale loonverschillen tussen de lidstaten. Dit is bijvoorbeeld
het geval, indien de lage lonen in lage-lonen-landen gepaard gaan aan lage invoerbar-
rières en lage waarden voor de eigen Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten. In
dat geval zullen de lonen in dit land dalen na de implementatie van een douane unie,
hetgeen een internationale convergentie van de lonen uiteraard ernstig bemoeilijkt.
Omgekeerd kan het voorkomen, dat er in een land met hoge lonen sprake is van hoge
invoerbarrières en lage waarden van de eigen Allen-Uzawa partiële substitutie elastici-
teiten. De instelling van een douane unie zal alsdan leiden tot nôg hogere lonen, het-
geen uiteraard eveneens een internationale loonconvergentie in de weg staat
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In hoofdstuk 6 worden de parameters van het in hoofdstuk 5 besproken model empi-
risch geschat en worden op basis van de parameterschattingen waarden afgeleid voor
de relevante Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten. De produktietechnologie van
de verschillende sectoren wordt daarbij in beeld gebracht door translog kostenfuncties.
Dit soort kostenfunctie behoort tot de familie van zg. flexibele functionele vormen, die
geen a pnon restricties opleggen aan de specificatie van de kostenfunctie. De translog
kostenfunctie heeft als belangrijk voordeel, dat de verschillende Allen-Uzawa partiële
substitutie elasticiteiten er eenvoudig uit kunnen worden afgeleid. De translog kosten-
functie wordt in hoofdstuk 5 geschat voor de 13 onderscheiden industriesectoren in
ieder EG-5 land. Wat de waarden van de Allen-Uzawa partiële substitutie elasticiteiten
betreft wordt gecondudeerd dat arbeid en kapitaal in de meerderheid der gevallen moe-
ten worden beschouwd als complementen, terwijl arbeid en intermédiaire leveringen
enerzijds en kapitaal en intermédiaire leveringen anderzijds in de meerderheid der ge-
vallen substituten blijken te zijn. Verder vinden we dat de produktietechnologie wordt
gekenmerkt door een arbeidsbesparende en een kapitaalvermeerderende tendentie.

De in hoofstuk 6 afgeleide waarden van de substitutie elasticiteiten worden in hoofd-
stuk 7 gebruikt voor twee simulatie experimenten. In het eerste experiment wordt nage-
gaan, wat de looneffecten zijn geweest van de implementatie van de douane unie in de
jaren zestig. In deze simulatie worden die effecten verkregen door een vergelijking van
de feitelijke loonontwikkeling met een hypothetische situatie, die ontstaat indien in
douane unie in 1970 zou worden afgeschaft en de EG-5 lidstaten zouden besluiten tot
herinvoering van het uit 1958 daterende handelspolitieke instrumentarium. De condusie
van dit experiment is, dat de douane unie heeft geleid tot een aanzienlijke loonconver-
gentie. Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat deze conclusie werd afgeleid
onder de veronderstelling dat de als gevolg van de afschaffing van de douane unie op-
tredende prijswijzigingen zich vertalen in gewijzigde koopkrachtpariteiten. In het geval
men deze veronderstelling niet wenst te maken en uitgaat van ongewijzigde koop-
krachtpariteiten, dan blijkt dat de loonconvergentie veel minder sterk zichtbaar wordt.

In het tweede simulatie experiment wordt nagegaan, wat de looneffecten van het
interne marktprogramma zouden kunnen zijn. Daarbij wordt verondersteld, dat het pro-
gramma in 1985 onmiddellijk zou zijn uitgevoerd. De conclusie waartoe dat experiment
aanleiding geeft is, dat de implementatie van het 1992 programma tot verwaarloosbare
looneffecten leidt en nauwelijks tot enige ontwrichting van de arbeidsmarkten aanlei-
ding zal geven. In enkele industriesectoren treedt er een (overigens geringe) loonconver-
gentie op, in enkele andere gevallen treedt er een (geringe) divergentie op en tenslotte is
in een enkele sector helemaaJ geen effect waarneembaaar.




