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Summary in Dutch >

Het doel van deze studie is tweevoudig: het ene is om inzicht te brengen in wat er
gebeurt als er op de arbeidsmarkt substitutieprocessen plaatsvinden. Het andere
doel is te begrijpen waarom sommige arbeidsmarkten flexibeler zijn dan anderen.
Hoewel de specialisatie van arbeid een belangrijke eigenschap is, is op de arbeids-
markt niemand onvervangbaar. Wij beweren dat als een arbeidskracht weggaat,
het bedrijf misschien enkele taken zal verschuiven en een nieuwe arbeidskracht zal
zoeken maar de productie zal hierdoor vrijwel onaangetast blijven. Deze (her-)
toewijzing van taken aan arbeidskrachten creeert een dusdanige flexibiliteit op de
arbeidsmarkt waardoor de verschuivingen in de vraag naar en de aanbod van de
diverse soorten arbeidskracht gemakkelijker kunnen worden geabsorbeerd. Maar,
aangezien deze flexibiliteit waarschijnlijk niet onbeperkt is, stellen wij de vraag:
wat zijn de beslissende factoren in de mogelijkheden om arbeidskrachten met ver-
schillende vaardigheden te substitueren. Begrip van het mechanisme waardoor
de taken op de arbeidsmarkt verdeeld worden geeft inzicht in de vraag waarom
sommige arbeidsmarkten flexibeler zijn dan anderen.

Om te begrijpen hoe de toewijzing van taken in heterogene banen aan hetero-
gene arbeidskrachten de substitutie tussen groepen arbeidskrachten beinvloedt,
wordt in Hoofdstuk 2 een allocatiemodel ontwikkeld. Het model laat zien hoe
de toewijzing van heterogene arbeidskrachten aan heterogene banen verbonden
is met het substitutieproces dat op de arbeidsmarkt wordt waargenomen. Het
model is een uitbreiding van het 'taaktoewijzingsmodel' (task assignment model)
van Rosen (1978) waarin elk beroep een verschillend continuum van taken heeft.
Wij tonen aan dat de toewijzing van arbeidskrachten met uiteenlopende oplei-
dingsachtergronden naar heterogene taken in verschillende beroepen in een allo-
catiemodel kan worden geformaliseerd door een 2-niveau Constante Elasticiteit
Substitutie (CES) productie functie te schatten. , . .

Het gepresenteerde model laat twee opmerkelijke speciale gevallen toe. Het
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gebruiken van een 1-niveau CES productie functie waarin alleen een onderscheid
wordt gemaakt tussen arbeidskrachten naar opleidingsachtergrond (of beroep)
is vergelijkbaar met het model van Rosen (1978). Het gebruiken van een 2-
niveau Cobb-Douglas-Lineaire productie functie leidt tot de productie functie die
gebruikt wordt door Tinbergen (1973).

Het gepresenteerde model laat zien dat wanneer het relatieve loon van ar-
beidskrachten met een bepaalde opleidingsachtergrond toeneemt, ze een kleiner
aantal taken in alle beroepen zullen worden toevertrouwd, i.e. slechts de taken
waarin zij heel goed zijn. Wanneer het aantal verschillende taken die arbeid-
skrachten met een bepaalde opleidingsachtergrond in hun specifieke beroep uitvo-
eren meer afneemt dan het aantal taken dat deze arbeidskrachten uitvoeren in
andere beroepen, dan wordt het minder efficient om output in het specifieke
beroep van deze arbeidskrachten te produceren op voorwaarde dat de parameter
van substitutie tussen beroepsoutput groter is dan 1. Het omgekeerde is het geval
waarbij de parameter van subsitutie tussen beroepsoutput kleiner is dan 1.

We generaliseren dit model door de veronderstelling dat binnen opleidings-
groepen, arbeidskrachten homogeen zijn los te laten. In dit model, zijn arbei-
dskrachten en banen, naar analogie met Tinbergen (1956), heterogeen met be-
trekking tot respectievelijk de vaardigheden die arbeidskrachten hebben en de
vaardigheden die de verschillende beroepen vereisen. Wij benadrukken echter
de vraag naar arbeid door de toewijzing van arbeidskrachten aan banen die de
productiefunctie van bedrijven maximaliseert op te lossen. Door het gebruiken
van een uitbreiding van Rosen's (1978) specificatie van de vraag naar arbeid-
skrachten per eenheid output, tonen wij aan dat de toewijzing van heterogene
arbeidskrachten aan heterogene banen in een allocatiemodel kan worden gefor-
maliseerd door het schatten van een 2-niveau CES productie functie, waarbij
een onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse opleidingsachtergronden van
arbeidskrachten en de diverse beroepen.

In Hoofdstuk 3, testen wij de relevantie van ons allocatiemodel voor het verk-
laren van het substitutieproces tussen verschillende soorten arbeidskracht. Wij
doen dit door het vergelijken van de allocatie van arbeidskrachten met verschil-
lende opleidingsrichtingen naar diverse beroepen en lonen in verschillende landen.
Als het substitutieproces tussen de diverse soorten arbeidskrachten in alle landen
onbelemmerd plaatsvindt, zouden de verschillen tussen het relatieve aanbod van
arbeidskrachten moeten samenvallen met de loonverschillen. We tonen echter aan
dat arbeidskrachten> met een diploma in dezelfde studierichting maar in verschil-
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lende landen, verschillen in het aantal verschillende taken die zij in de diverse

beroepen kunnen uitvoeren. Deze verschillen zijn toe te schrijven aan verschillen

in het onderwijssysteem tussen landen. Zo verschilt de kennis die op de diverse

opleidingsrichtingen in Frankrijk wordt onderwezen van de kennis die in gelijk-

waardige studies in het Verenigd Koninkrijk wordt onderwezen. Deze verschillen

in de inhoud van een bepaalde opleidingsrichting veroorzaken verschillen in het

aantal verschillende taken dat gediplomeerden in Frankrijk en het VK kunnen

uitvoeren in de diverse beroepen. Een belangrijke implicatie is dat de inhoud van

een studie de 'taak-toewijzingsmogelijkheden' en daarmee het substitutieproces

op de arbeidsmarkt bepaalt. De analyse die in Hoofdstuk 3 wordt uitgevoerd

en de daaruit vloeiende empirische resultaten benadrukten de relevantie van ons

allocatiemodel bij het verklaren van het substitutieproces dat op de arbeidsmarkt

plaatsvindt. De empirische resultaten tonen inderdaad aan dat de verschillen in

allocatie tussen landen in hoge en belangrijke mate (50%) de verschillen in de

allocatiestructuur volgen. Zodra voor deze verschillen in de allocatiestructuur

wordt gecontroleerd, vinden wij dat de loonverschillen tussen landen met min-

stens 64% van de verschillen in de aanwending van arbeidskrachten met diverse

opleidingsachtergronden in diverse beroepen samenvallen. De resterende 36% kan

aan niet waargenomen factoren worden toegeschreven, die gerelateerd kunnen zijn

aan institutionele factoren zoals vastgestelde salarisschalen of minimumlonen.

De verschillen in de allocatiestructuur tussen landen wijzen erop dat de keus

voor de structuur van het onderwijssysteem het resultaat is van een optimaliser-

ingsproces. Daarom stellen wij in Hoofdstuk 4 de vraag in welke mate de kennis

die in elke studierichting wordt onderwezen de arbeidsproductiviteit en de arbei-

dsmarkt instabiliteit op de lange termijn beinvloedt.

Wij stellen dat een verschuiving in het aanbod van arbeidskrachten met

twee specifieke beroepsopleidingsrichtingen tot een verandering in het relatieve

loon van deze twee soorten arbeidskracht zou moeten leiden, maar het loon van

arbeidskrachten met een algemene opleidingsrichting onveranderd zou moeten

laten. Wij leiden een toerijkende voorwaarde voor de allocatiestructuur af, waar-

bij voldaan wordt aan dit type wederzijdige verschuiving in het geval van 3-

opleidingsrichtingen/3-beroepen. Allocatiestructuren die aan dit type verschuivin-

gen voldoen worden gekenmerkt door drie productiviteitsparameters. De eerste

parameter duidt op het aantal taken die arbeidskrachten met een opleidingsricht-

ing waarvoor de werkgelegenheid niet verandert, buiten hun eigen beroep kun-

nen uitvoeren. De tweede parameter heeft betrekking op het aantal taken die
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de arbeidskrachten waarvoor de werkgelegenheid toeneemt en de arbeidskrachten
waarvoor de werkgelegenheid daalt in elkaars beroep kunnen uitoefenen. De derde
parameter wijst op het aantal taken die de arbeidskrachten waarvoor de werkgele-
genheid toeneemt en de arbeidskrachten waarvoor de werkgelegenheid daalt, kun-
nen uitvoeren in het beroep van de arbeidskrachten waarvoor de werkgelegenheid
niet verandert. De simulaties tonen aan dat zowel de arbeidsproductiviteit als
de loonspreiding gevoelig zijn voor de relatieve omvang van de drie parameters.
Het vergroten van het aantal taken die arbeidskrachten buiten hun eigen beroep
kunnen uitvoeren vermindert de arbeidsproductiviteit. Echter, des te groter het
aantal taken die arbeidskrachten buiten hun eigen beroep kunnen uitvoeren, des
te kleiner de toename van de loonspreiding wanneer er sprake is van verschuivin-
gen in de samenstelling van het arbeidsaanbod.

Om de relevantie van het beroepsonderwijs in initieel onderwijs te onder-
zoeken, gebruiken we Nederlandse arbeidsmarkt gegevens. Wij schatten de elas-
ticiteit van substitutieparameters en de allocatiestructuurparameters voor ar-
beidskrachten met algemene, technische en sociale-en-diensten studies op het
middelbaar (HAVO/VWO en MBO) niveau, die in drie min of meer aan de
opleidingsrichting verwante beroepen werken. We zien dat de vraag naar ar-
beidskrachten met een algemene/administratieve opleidingsachtergrond minder
elastisch is dan de vraag naar arbeidskrachten met technische en sociale-en-
diensten beroepsspecialisaties. Dit resultaat wijst erop dat een relatieve daling
van gediplomeerden met een algemene opleiding een vrij hoge toename van het
relatieve loon van deze gediplomeerden, een grote daling van de gemiddelde ar-
beidsproductiviteit en een hoge toename van loonspreiding veroorzaakt.

We tonen aan dat de inhoud van een studie in termen van specifieke en al-
gemene vaardigheden voor zowel arbeidsproductiviteit als loonongelijkheid van
belang is. Hoe specifieker de vaardigheden van arbeidskrachten hoe groter de
arbeidsproductiviteit. Niettemin, hoe algemener de vaardigheden van arbeid-
skrachten hoe groter het aantal taken dat deze arbeidskrachten buiten hun eigen
beroep kunnen uitvoeren en hoe kleiner de toename van de loonongelijkheid in het
geval van aanbodverschuivingen. Voorts tonen wij aan dat er rekening zou moeten
worden gehouden met de flexibiliteit van de arbeidsmarkt wanneer de inhoud
van de diverse opleidingsrichtingen wordt vastgesteld. Wanneer, zoals in Neder-
land het geval is, de parameter van substitutie-elasticiteit tussen beroepsoutput
groot is in vergelijking met de parameter van substitutie-elasticiteit tussen ar-
beidskrachten met verschillende opleidingsrichtingen kan de economie profiteren
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van het verminderen van het aantal taken dat arbeidskrachten met een algemene
opleiding buiten het algeraene beroep kunnen uitvoeren, door de vaardigheden te
verhogen die tot hun productiviteit in het algemene beroep bijdragen ten koste
van de algemene vaardigheden die tot hun productiviteit op de andere beroep-
srichtingen bijdragen. ' - ; , : < ,

In het allocatiemodel dat in Hoofdstuk 2 wordt ontwikkeld, wordt het substi-
tutieproces bepaald door de manier waarop bedrijven aan arbeidskrachten hun
taken toewijzen. De structuur van de productiviteit van arbeidskrachten in de
diverse beroepen kan tot een substitutieproces leiden met een hogere arbeidspro-
ductiviteit en een lagere loonongelijkheid. In Hoofdstuk 5 analyseren we of de
grote verschillen die tussen kleine en grote bedrijven in termen van output, pro-
ductiviteit en de inputs in het productieproces verklaard kunnen worden door
verschillen in de wijze van productie. Deze verschillen wijzen er op dat kleine
en grote bedrijven niet dezelfde productiefunctie hebben. Wij stellen dat de
verschillen in kapitaalintensiteit tussen grote en kleine bedrijven kunnen worden
verklaard door een grotere substitutieelasticiteit tussen arbeidskracht en kapitaal
in grote bedrijven. Ook, laten wij zien dat hoe hoger de substitutieelasticiteit
tussen geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten, hoe groter het werkgelegen-
heidsaandeel van de geschoolde arbeidskrachten in het geval van 'skill-biased'
technologische verandering. Bovendien, kan de hogere arbeidsproductiviteit die
in grote bedrijven wordt waargenomen door een grotere substitutieelasticiteit
tussen inputs worden verklaard.

Om productiefuncties voor bedrijven van verschillende grootte in elke indus-
trietak te schatten, gebruiken wij 'matched employer-employee' gegevens voor
de Deense industrie, bouwsector en nutsbedrijven tussen 1992-1995. In alle
drie de bedrijfssectoren is de omvang van de geschatte substitutieelasticiteit
tussen geschoolde arbeidskrachten in hoge functies met alle andere arbeidsin-
put en het kapitaal groter in grote bedrijven. Deze verschillen verklaren de
hogere arbeidsproductiviteit en de kapitaalintensiteit die in grote bedrijven wordt
waargenomen. Gegeven het 'skill-biased' karakter van de technologische on-
twikkelingen die in de laatste decennia wordt waargenomen, kan de hogere sub-
stitutieelasticiteit tussen geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten in grote
bedrijven de hogere proportie van geschoolde arbeidskracht in grote bedrijven
verklaren.

In overeenkomst met de 'skill segregation' hypothese, vinden we dat er in
grote bedrijven meer overgeschoolde arbeidskrachten werkzaam zijn. Dit kan
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gezien worden als een vorm van 'ant versus cicada' gedrag. De hogere produc-
tiviteit stelt grote bedrijven in staat om een reservecapaciteit van geschoolde
arbeidskrachten op te bouwen tijdens periodes van lage lonen voor geschoolde
arbeidskrachten. Daardoor kunnen grote bedrijven bij vraag- of aanbodschokken
op de arbeidsmarkt voor geschoolde arbeidskrachten voorzien in hun behoefte aan
geschoold personeel. Bij het stijgen van het loon van geschoolde arbeidskrachten,
worden grote bedrijven minder beinvloed aangezien zij reeds een interne reserve
van geschoolde arbeidskrachten in huis hadden. »;.;••;,, .;-:•;»••.* .;w\|iwi<-.•

Samenvattend, leiden de analyses in dit proefschrift tot vier belangrijk resul-
taten. Het eerste belangrijke resultaat van deze proefschriftstudie is dat een een-
voudige productiefunctie op twee niveaus de toewijzing van arbeidskrachten met
uiteenlopende onderwijsachtergronden aan de taken van verschillenden beroepen
in kaart kan worden gebracht. Het tweede belangrijke inzicht is dat het substi-
tutieproces dat op de arbeidsmarkt plaatsvindt op consistente wijze verklaard
kan worden op basis van het allocatiemodel waarin arbeidskrachten met uiteen-
lopende opleidingsachtergronden worden toegewezen aan verschillende banen. De
inhoud van de diverse opleidingen is een belangrijke determinant in de toewijzing
van arbeidskrachten aan taken aangezien de inhoud van een opleiding het aantal
taken die arbeidskrachten met een opleidingsachtergrond in de diverse beroepen
kunnen uitvoeren bepaalt, i.e. de allocatiestructuur. Het derde belangrijke re-
sultaat van deze proefschriftstudie is dat wanneer het makkelijk is om de out-
put van de verschillende beroepen onderling te vervangen, een onderwijssysteem
met beroepsspecialisaties tot een hogere productiviteit zal leiden. Wanneer het
daarentegen gemakkelijker is om tussen arbeidskrachten binnen beroepen te sub-
stitueren, een onderwijssysteem met twee beroepsspecialisaties en een algemene
opleidingsrichting tot een hogere productiviteit zal leiden. Het vierde belangrijke
inzicht dat de studie oplevert is dat de verschillen in de vorm van de produc-
tiefunctie en in het bijzonder verschillen in de substitutiemogelijkheden tussen
grote en kleine bedrijven in dezelfde bedrijfssector een belangrijk oorzaak zijn
van de verschillen in output, productiviteit en de allocatie van arbeidskracht.
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