The computerization of the labour market
Citation for published version (APA):
ter Weel, B. J. (2002). The computerization of the labour market. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20020920bw

Document status and date:
Published: 01/01/2002
DOI:
10.26481/dis.20020920bw
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 10 Jan. 2023

Chapter T

Summary and Conclusions
The diffusion and widespread use of computers lras radically clzanged the
labour market. This study has provided an understanding of the dcterminrants 01'
computer use, how conlputerization has changed the way in which people wiork,
and how cornpulerhzatinn impacts the wage structure and the allocalion of
svorkers to jobs. The first main insight of this study is that the wage costs in
rcllatiio~lto the costs of con~putersare tlre rnost impoa-tant determinant of
conaputer adoption and that (co111puter) skills, level of education atad experience
have no significant ~rnpacton cornputer use. The second main insight is lhai the
charaging wage distribution both between and withi11 groups of workers as a
result of computerization Is likely to be a temporary phenonaenoav resulting ibonl
the different tinling of adoption both within and betweer3 groups 01workers
rather than from skill-biased technolagical change. The third main insight is
that computerization has Icd to skill upgrading because the conlputer
empl~asizesthe skilled part s f the j~ob,i.e., the computer takes over ro~atinized
job activities whereas the non-roullirnised tasks have to be carried out by the
worker. 'This increases job complexity and the demand Ihr skills.

Chapter 2 offered an ovenwicw of the empirical and theoretical
contributions on the diffusion of coiraputers through the labour market, which
has been linked to and coincided with an acceleratior~of wage inequality in
some courrt~ies(most notably thc United States and the United Kingdom) and
upgrading of the workforce.
First, an investigation of the U.S. wage structure from 3963 to 2000
reveals that the acceleration of wage irnequality between the groups oS skillcd
and unskilled workers did not start until the early 1980s. However, in ihe early
1980s a large number of skilled workers used a computer for a while and it
seems surprising that the surge in between-group wage ineq~talitydid not start
unril that point irz time. Wage inequality within the group of skilled workers
started in the early 1470s, which coincides with the period when the iisst
~vorkersadopted computers. By the same token, wage inequality wit hi^^ the
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group of unskilled workers have accelerated since the early B980s, when the
first unskillesd workers staflcd to use a computer. Numerous studies reviewed
and summarized in Chapter 2 provide arguments as to why wage inequality
between skilled and mnskrlled workers has accelerated as a result o f the
adopt~onof new teehr-rologies, such as computers. They all conclude that skilled
workers have an advantage in working with computer equipment because the
costs of adoption are 'lower.' However, the timing o f t h e rise i n wage inequality
between skilled arrd unskilled workers, observed since the early 198Us, is
inco~~aistenlwith such arguments because skilled workers already used
coanpwters in Ihe 1970s arrd crne should hence o b s e n ~rising between-group
wage inequality in the 1970s. Other studies have acknowledged this caveat to
some extent ar-rd focus on wage inequality within the groups of skilled and
unskilled workers. They rnodel rising wage inequality between ex antc
homogeneous workers upon the introd~ic~ion
of a new technology. In these
settings. some workers are assigned to the new lechnology, become more
efficient and gain higher wages, while others are left with the old technology.
The mechanisrrrs through which this occurs are often assumed to be: random
[actors (Carali and Garcia-PeAaIssa, 2001 1 or labour-tnarket frictions (Violante,
21002). Wl~ilethesc models arc consistent with the empirical obsemations about
rising within-group wage inequality, the assignment of workers to computers
seems to be a nor-1-random process, and labour market frictions are unlikely lo
explain the assignnnent aE' workers to machines ro s ~ ~ ca hlarge exllel-rt.' In
addition, these approaches have hardly anything to say about rising betweengroup wage inequality since the early 1980s.
Selcondly, horn micro-econom-r~etric studies it has become clear that
cornputer users earn substantially higher wages than non-users. Krueger's
( 1 993) study ~l-rowedthat con-rpuler users earn I0 to 8 5 percenl higher wages
Enlorf' and Kran~arz(1 997), Chennells and Van Reemen 1997) and Entorf?
Cjollac and Krarnarz (1999) have shcrwn that these workers already earned
I(

' 7'11~s~costs are reflected ~ n h, r example. Icam~ngcaisls (c.g., Galor and Tsrddun, 1997 ailid
Cascll~, lY99), advantages III sd;lpraiion to tlw cnew teclmoPogy (e.g. Cireenwoad and
Yoaukog!lw, 1997, Agl'r1011, I la\riillt and V~orla~~te,
1998, Gtruld, Moa\i and Wle~nbcrg,2001 and
Vlala~tc,2002) m d expcnzalcc (c.g., Cham and E lopenhayen, 199 L anct Weinberg, 200 l).
T~.nclcI~bcralizatuonand deutrronizatio~h:rvc also been proposed as explanataons. I loweker,
boll1 oithesc lbilccl to explain rlsirrp w~tl-rin-grouptriage inequality. Tlx most ~nnporl-antreasorr
for trade I~beralizatrnnbcirrg anr rlnl~kelyexpla~iatiorais that ~ t sImpact 011 \wage ~nequalrty
woa~nd be too large ctmbadeslng the faze of trade w ~ t h non-OBCD countries. Nxrr as
dcu~~loni~aitlon
likely to bc able lo explain rlsung \~dlthll~-gro~~p
wage lneclualily because 11s
timing is inconsislent n l t h the empirical observations, for example, rn the Wnlted Klengdmn
withizz-goup wage irttqual~tyfor skilled workers started to rise in the mrd-1970s while ulzicrn
density continuer1 to increase until the early 1980s. Aghinn (20023 addresses sin~-ialasquesttans
arzd puz;rles 111 a Scln1~rnpeterra3growfh themy frframew ork

higher: wages prior to computer adoption. In other words, it does not seem ter be
clear what drives the higher wages of computer users. Alternative explanatinns
have been that some workers are more likely to work m:ilh a computer bccause
they have higher levels of cornpuler skills (Green, 1999), that mobserved
heterogeneity, which is reflected in a worker's swages but not in his nbser\*ed
skill lev~el,determines computer use (DiNardo and Pischke, 1997), and that
moire-educated workers adapt mars easily to new technologies t11an lesseducated workers (Entorf and Kramarz, 1997). F.Iowrever, there is no consensus
as to which of the proposed explanations is consistent with the observed
patterns of computer use. First, a wage premium for coaxpuler skills ol' 101-15
percent seems to be too high when one thinks of the sliop assistant using a
computerized cash register compared to the other shop assistanl using a manila1
ane. Secondly, unobserved skills of computer users might play ra role in the
dstlerrninants of co~npuleruse, but again a 10-15 percent reward for this
component of a conaputer user's skills set is likely to be too high. lTi~ially,tlre
figures on computer use at work reveal t l ~ a tnot only the more-educated and
higher-skilled workers use computers, but that also the less-ed~icatedand lowerskilled part of the workforce has adopted computers.
Finally, the first two observations are drawn from the perspective
s f the
individual worker given the jab he is allocated to. An irnpo~raillquestion which
has not been addressed in many studies, is what happens to ihe job when the
computer is adopted. Tlre observations show that i?rms adopting computers
have upgraded their workforces for a given job relative to firms not using
computers. It has been argued that computers take over the routine job activities
and that the worker has to l n ~ u l a l l yperform the skilled job activities. This has
led to an increase in job complexity and a rise in the dellland for nanre-skilled
uvesrkers. This has been investigated from the angle of the jioh (Autlor, Levy and
Murnane, 2001), the organization (Lindbeck and Snower, 2000 and Gar~camo,
2 O O l ) and tlie cooperation between different types oi' tvorkers (Krerncr ot~d
Maskirr, 1997 and Aeen~oglu, 1999). However, the consequences for tlre
ausi~nment
of workers to jobs in the face of computerizalic~nhave not been
addressed extensively.
Hence, the qucstiorrs addressed in this study are wliy some workers use
computers and others do not. use one yet, how it innpacts bctween-group and
wilhin-group wage inequality, to what extent the computerization of the labour
naarkct is able to explain the increase in between-g~rclupwage inequality since
rhe early 1980s and the rise in within-group wage inequality firr skilied workers
since the early 1970s and unskilled workers since thc early 19MOs, and what the
impact of the adoption of computers is on the skill requirements of the job and
labour demand in general.
To understand the determinants of computer use - and to answer the
question why some workers use computers and others do not - an experiment
might help. In Chapter 3 such an experi~nentalapproach has been developed by
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considering what happens when agent T gets a computer. In such a stylized
setling it is possible to highliglt~tone job and unvestlrgate the changes in this job
~rponthe introduction of a computer. 'fie 3106of agent T has been selected anld
he has been assigned to a computer in his job. To perform the job, agent T has
lo fulfil two tasks, where it has been assumed that task 1 represents aspects of
the job that can be computerized and that task 2 is one t h a ~cannot be
cornputcriz~d.Tble arrival of the cornputer in his job has been shown 60 affect
the time requirelnents needed to fiilfil both tasks. The time tw carny out task h
and task 2 depends both on his skill level and the product. specifications. Hence,
the required skill level and the specilications of the product he produces are
sub-ject to change when the computer is adopted. The experiment implies that
agent T no longer bas Irr peribim task I manually but, has to operate a computer
which assists him in performing this job aspect. However, due to the
con~plementaritybetween computers and skills, the performance of task 2 might
also be arnemded and modified. Ln this stylized setting, the deneminants of
cornpuler adoption can be reviewed. Based on a thresE~oldmodel of difksiern, it
Y~asbeen s h o w that the determinants of computer use are (i) a worker" skills,
(ii> the extent to which the tasks he has lo carry out are likely to be subjcct 10
computerization, and (iii) his wage level.
'Shese Ihrec possible determinants of cosllputer use have been eimpiricalrly
explored in Chapter 4 using unique data kom the Skilils Survey ooJ'theEnxploved
Brilish fiJor~fovce,carried out in 1997. This survey contains detailed and unique
ir~foiaannationabout the importance of' tasks workers have to carry out at work. In
addition, infonnatian about the extent to which workers are able to perform
Ghese tasks effectively is also available from this survey. Finally, the level of
s~phisticationof computer use is reviewed, which reveals inkmation about the
at ~ 1 job
1 ~and helps to distinguish different computer tasks.
use at' c~~rnputcrs
"rhe analylsis in Chapter 4. piits forward the following results. First, cornpiliter
slcills are likely to be unimpoda~rlin explaining why cornpuler uscrs earn higl~rr
wages ~Elnnnoin-users, The results show that the level of conaputer skills does
not influence h e wages lhese workers receive. The fact that cornputel- users
earn higher wages in a sinaple QLS wage equation seerns to be driven by the
fact tlzal thcy use a computer, not hy the skills they possess to do so. Even
within dkrferent levels oSsophjlsnication crEcomputer use, computer skills are P I O ~
rewarded by the enzplnyer. Olnlly a t the highest level of sophistication of
computer use (e.g., programming and developing software) do computer skills
hnvc a positive impact on the worker's wage. This latter result is plausible,
since workers ~tsingctrnlputers as their main task are likely to be rewarded for
it. The reading of the other results is - consistent with the model - that
@a.mputeruse Is likely to be of secondary importance arid that the skills to use a
cornpuler arc not tlze main reason a worker is hired ror. The second contribution
of Chapter 4 is run a~~alysis
octhe determinants of computer use. An est~mateof
the
of cotnputer use sl~owsthat a worker's wage Bevel is the mast:
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and ( i j ) skill upgrading. The first question is addressed in Chapter 5, whvch
develops a theoretrcal model to explain the adoption and diffusion of computers
searzing from the observations that (i) over time the group of workers using
computers has changed, and (ii) the timing of between-group a i ~ dwithin-gmup
wage inequality is different. With respect to the first observation, the data show
that computers were not only used by skillled workers in the 1990s but that
almost ha1 l' of the unskilled workforce also adopted conrpu"trs by 1997, the rare
of wl~ich~s higher than the adoption rate of skilled workers. Thls q~iestiwnsthe
suggested complementarity between skilled workers and computers - and
perhaps the compPernei~tamitybetween technology and skills in7 general - and
raises the rssue whether the surge in wage inequality between skilled and
unskilled workerr;, resulting Gom computes use, is a temporary or permanent
phenomenon. With regard to the second observation, the data she- that withingroup wage inequality for skllled workers started to increase ~ r nr l ~ eearly 1 4 7 0 ~ ~
which is colnsistent with the period in which the first skilled workers adopted
cmnputers. Within-group wage inequality then increases because there is a
discrepancy in the productivity between computer users and non-users, which is
reflected an the wage. Within-group wage inequality for unskilled workers
starkd to increase arourrd 1980, which is consisten1 with the first unskilled
~ o r k e r sadopting computers. However, wage inequality betweerr skilled and
u ~ ~ s k i l l e dworkers fell 1~1~1til1980 and then rapidly increased. 1f the
co~nputerizationo f t h e labour market, causes wage inequality within groups of
rather hol~~ogenenus
workers, why did not wage inequality between skilled and
unskilBed workers increase innail around 1980, when a substantial number of
skilled workers had already adopted computers and only a marginal f?actioru of'
tlre unskilled started to adopt computers? Most theoretical contributions
tliscusucd in CI-rapiler 2 predlct an imlnediate incrcase in between-group wage
inequali~yw11en slcilled workers adopt computers (or other new technologiesl,
becallse they assume a con~ple~ncntary
relationship between skilled labour and
igi
new iechza~cllognes in the producti011 fitnc1ion I(e.g.,
which Y is output, S (b') is the input of skilled (unskilled) labour, and A 1s
technology). The model developed irz Chapter 5 includes three cr~lcial
ingredients l o explain hzow ctamputers affect the wage structwe, insplrcd by llac
rrpproach develc2ped in Clrapres 3: (i) the adoption of colrmpu'ters is based nu? a
cost-benefit decision driven by the prodi~ctivitybenefits weighted against the
costs of adoption £car all workers, either skilled or unskilled, (ii) skillled
(uilskilled) workers are fully substitutable (and thus ex anre l~omogeneous)irr
prodi~cingthe skilled (unskilled) part of productiorr, (iii) product~virylevels of
skilled ttnd unskilled labour are distributed s u c l ~that thc most productive
unskilled wc~rker ltas a higher productivity level than the least prodvicticc
skilled worker.
Using these three ingredients, the inoclel first con~ecturesthat wage
inequality resulting from the conzputerization o f t h e labour market can be either

t e m P o m r ~or Permanent dependir~g011 the proportional productivity p i r l s horn
using @omPuters-Only when skilled workers (as 3 group) are more productive
in using computers than unskilled workers will between-group wage inequaliv
be a Pemanent phenomenon. If not, the model predicts that be$wccn-group
inequality falls once the level of diffk~sion reaches a cefiain poinl
(depending on the distribution of productivities). In the hypothetical situation
k+'I~rethe costs of computers are zero, between-grrrup wage inequality ~ . c . r . u l t i ~ ~
Fropll c~~lmpulerization
disappears altogether and bexwcen-group wage inequality
is back at its pre-computerization levcl. Within-group jniage kraequality will be
permanent if'there are differences in produclivity gains wiltlui~~
the grotaps of
skilled and unskilled workers. If the most productive skilled xvorker gains more
from uslng the computer than the least productive one, within-group wage
inequality will be permanent. Sucl? a situation occurs when there is a
complemerutary relationskrip berweeil a worker's productivity level and his use
of the ~omputer.As empirically shown in Chapter 4, this is unlikely to be the
ease. Hence, within-group wage inequality rises l~lnrilall workers within a group
of ~rforkelrs have adopted comp~~ters.FT~IIIthen on, mithin-group wage
irrequallly falls if the costs of cornpulers drop fuithem.. Bringing the nlodel to the
data, using the March Demographic Supplements of the U.S. Current
Pt~psrlarion Strrwg~s, reveals rro significant differences between productivity
gairas fbs skilled and unskilled workers in the period 1963-2000 in the Ulzited
Stales, although the point estimates for skilled uiorkers are somewhat higher.
The second prediction of tlre model is that it offers an explanation -for the
different timing of between-group and within-group wage inequality. The
model s h o ~ l sthat there are three dif'lkrerrt efrects of computer adoption on the
timing of wage inequality. Consider the following explanation. At f-=O the most
productive skilled worker i adopts a computer because it becoines beneficial for
h i n ~to perform his job using a computer. At [his point in time, I-re is indlffcrent
between using a cornpx~teror not because, on the one hand, he gains i1-h terms of
pr-ductivlty but, on the other band, he has to pay for adopting and usi~zgtlrc
computer. Because he becomes more efficient, Re produccs n-rore eciiciency
lanits of labour, which increases the supply of ef:cierrcy units of skilled labour
and depresses the skilled labour's wages per efficiency unit of labour. "P'l~c
rno$el shows that ut is likely that tile increased supply effect vllutweighv the
increased productivity effect at 6=0. This has a laegativc effect on the relalive
\&agesof skilled workers, which is larger than the negative effect experienced
by worker j , The reason fQr this is that worker i also gains from his il?cl-eascd
PLToducf~Vity
because he supplies more e f l ? ~ k n c yunits of labour. Hence,
bemeen-group wage inequality will fall, but Vvithin-groolp wage h e c l u a l i t ~for
workers willincrease because worker I becomes 1nore elficlent. This
eiaslicil~of
continues (depending on the parameters of the model and
an$
unskilled
labour)
unti)
the
first
unskilled
s l t ~ s ~ i t u ~ i lbetween
vn
j a d c r p t ~aonlputea. at I = ] . k w , there is a third efftct an wage
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inequality (besides the increased productivity and supply of efficiency tri~itsof
skilled workers) because the supply of efficiency units of unskilled workers 1s
increasing. The: model predicts that within-goup wage inequality for the
unskilled workers increases from E"-1. More irnpomnrly, between-group liwage
inequality will also i~icreaser ~ u wbecause the growing supply olf efficiency units
of unskilled workers dampens their wages to such an extent that relative wages
increase. To summarize, the timing of within-group wage inequality is
consistent wit11 khe first workers in each group adopting computers and
between-group wage inequality does not start to rise until the Iirst unskilled
workers adopt computers. Considering the data for the Unzited Statcs, the timing
of between-group and within-group wage inequality predicted by the model, is
consistent with within-group wage inequality for skilled (~~nskilled)
workers
starting to rise in the early 1970s (around 19801) and between-group wage
i~zequality increasing aner the early 19810s. Bringing the nzodel to the data
reveals that tlze prupodional productivity gain lies (consistent with estimates by
others) between a lower bound of 15 perccnt and an upper bound of 40 percent,
where additional tests revcall that gains aroulad 20 percent are probably the mast
likely ones.
The second macroeconomic issue that needs tu be addressed is whether
computer use leads to skill upgrading. The analysis in Chapter 5 takcs the job as
given, whereas an analysis of skill lipgrading requires an analysis of the
assignment of workers to jabs in a changing envirorrrnent. 'The approach
developed in Chapter 3 predicts that employers are likely to upgrade their
workforce a-tier the computer has been adopted because more attention (and
probably more p r o d ~ c t i o ttime)
~
will be devoted to non-routine job activities.
The reason for this is that the computer mostly takes over tlae routine part of the
job arld leaves the worker wid1 thc more coai?plex field OF operation. sit the
n~acrocco~aom~~ic
level this is likely la translate into an itrcrease in the de~nand
for skilled labour given a certain job. To analyse whether ernploycrs have
upgraded their workforce at Lhe macroeconomic level, an assignment approach
4s Irelp-I'ul because labour supply and demand can be analyscd simultaneously.
This is ir;~%porh~al
hecause observing an increase in tlae ski381 level in glob k over
time cloes neat necessarily inlply an jlmcrcase in tllc complexity of this job
rcq~uirilag higher-skillcd workers, It might also be due to an increase un the
supply of a pa~-ticularlype of labour or a decrease in the supply of anather type
of labour exogenous to the employer. Chap~er6 offers an assignr11errt approach
in which a distirrction is made betwcen labour clemzzlnd and supply. To do so,
workers are characterized by their skill level and jobs by their lcvel of
complexity. I11 this way the wage structure of the Nelherlnnds in the period
1 986- U 998 is an~alyscd.
l h e first step in the analysis is ta investigate the wage structure by
distirlguishing observable and ut~observabledlnnerrsions c1E' the wage structure.
?'his is impnrtatlt in that it provides insight into the determinants oi'changes in

wage distribution over time. Bn particular, pursuing a u ~ : l . g e - a e c o ~ ~ l i ~
model reveals that changes in the wage disbibution car? be ath.ihued lo (i)
ckaWes in the distribution and supply of observable worker characteristics
(labour supply), (iij chal2ges in the returns to observable eanzpunents (labour
demand), and (iki) a residual tern, whicl~is oAen interpreted as capewing
teclra-rological change. The results of estimating this model for the NetlverYands
reveal that most of the changes in the wage structure can be atilribured to
changes in observable worker characteristics and changes in observed prices.
The residual component does not affect the wage structure to a large extent. As
at7 inptiak explanation of changes in the wage structure of rhe Netherlands, this
laleans that skill demand and s~lpplyadjusted over the period 1986-1 (-398,which
is consistent with a changing labour market as a result of computerizatior?.
T31e second stcp is to use this inforn2ation in an assignnrcnt model. The
nmdel used in Chapter 6 first estimates different wage regressions for he
supply and denland side of the labour markel. and then derives horn these
estimates whether the mapping 01' demand and supply has changed over tii~lue.
Changes in the mapping of demand and supply can t11er-1be attributed to either
skill upgrading (derna~~d)
or differences in the configuration of labour supply.'
The resul~sfrom this assiga~rnentexercise are the following. During the period
U 986- 1998 elriplayers upgraded their workforce considerably by assigning
higher-skilled workers to jobs previously occupied by other workers. This has
not led to large increases in the retunas do skills because the assignment of
workers to ~ o b shas become mare efficient. This increased effl~ciency is
confir~nedby fizzdings suggesting an increase in the con~plexityof the average
job, which went together (in most instances) wiLh an increase in labour supply.
The results suggest that although the 33uhcl.r labour markel has faced increases in
job complexity, wages have not increased substantially.
"I'he final step of the analysis is to relarc these findings In
Although no direct informalion about conrputerlzalicrn ms
available in the data, some sectors and occupations use comp~ulersrrrorc often
khan
Analysing these sectors and occupations reveals dil-ferences In the
point estimates for job coarrplexity, bur hardly any significant diflkrenccs in skjlill
This might be due In the fact that in some occtmpationv computers
had been used previously and hence upgrading already took plaice befirre 1486.
The results suggest that particiularly in tlre low-tech sectors the assiglrrn~ento r
workess lo jobs has become more efficient and that par0i~~larly
in these sectors
upgrading took place. This is likely to be consistent with !OW-techsectors being
in the middle of the: process of adopling computers alld adjusting their demand
fclFor
labour. I* addition, upgrading in the low-tech sectors is developing r ~ ~ o r c
' Sectoral difkrences are also takcn into account becausc some sectors mtght use morc skillled
workers than others. In additionr, wages paid to similar workers mi&(
also be diffcrexrr In
di Cferenl sectors.

sm6uothUy than in the high-tech sectors, This 1s consistent with patterns observed
by Gawld (2002) rot- the United States indicating that different high-tech sectors
adopt cstnputcrs at different p i n t s in time bur that low-tech sectors adopt
computers at the same point in time. Siuch a pattern of adoption leads l o
drfferent skills receiv~ng different prices in different sectors over time, for
exampleg in the earlier stages of adoption other skills are needed than later ion
when the techlaol~gy is mature and the technol,ogy is applled differelatly
between sectors hence demanding different sets of ski0 Is.
Overall, these estimates are consistent with the prediction of upgrading oP
skill requirements over time as a result of technoJlogical change and paflicuiarly
computerization.

7.2. Fztfure Research
'I'hns study has psesetated a new perspective on the ecol~omics of
technological change and the labour market with a particular f o c ~ ~cans how
camputerizatim has changed the labour market. It has done so both from a
inicroeconomic and lnacroeconomic point of view by presenting evidence on
how cotnputers change the tasks workers have la carry out within a given job,
how job complexity and skill ~lpgrading have increased, and how
comp~~terizaliorrhas changed the distribution of wages between relatively
skilled arxd unskilled workers. Yet, Hone might want to criticize the current
analysis bccause computerizatiorn and the recent ICT revo1utior.r have much
wider labour nlarlcet implications than the ones described here. Let me discuss
tl-Iree areas of (potential) future research not discussed ~ I Jdzis piece of work,
whicll tmigl~tcertainly represent rclevanant contributions to the u~zderstandingof
how computerization changes the labour market.
First, the cumputerization of the workplace has without any doubt 31cd to
subs;taniial organizational cl~ange(e.g., Caroli and Van1 Reellen, 2001 and
Bresnallarr, Brqmkiolfssoru and JI-Zitf, 21002). There appears tn be some evidence
ahat computers and particularly information and communication technology
have arnpliliied reorganizations of the work process, reducing the share of lessskilled and increasing the share of more-skilled workers on the onre I-Iand and
specialixing in cnrploying less-skilled workers on the other. Productinn
processes have generally becanze more howledge-intensive, workers operate
i11crcasingEy in teams and quality circles, and skilled and utzskililled workers join
forces in tearr~sof equal skill level leading to the production of either high-tech
or low-tech products (e.g., benuer and Maskin, 1997 and AcemogPu, 1999). In
addition, reorganization processes appear to be driven by a variety of farces
mostly related to computerization. First, the hierarchy of firms is argued to have
bccomc flatler because communication technology allows managers to
commmrricate w i t h a n increasing number of workers, and information

t e c b o l o g ~allonis the workers eo deal with more tasks on their obvll ~(e.~,,
Garicano, 2008). Secondly, the introduction aC flexible 1naclGne toois and
~ r ~ g r a l n m a i b equipnV2nl
le
is capable of performing a wider spectrunl of tasks,
m:hich has enabled f i m s to give customers more individualized treatment and
has resulted in greater interaction with customers via, for example, the Internet:
(le.g., Brynjolfsson and Hier, 20Q)Ol).Thirdly, the upgrading of the workf-orce and
tlre increasing complexity of jobs has not only led to "job deepening" in tl1e
sense that an individual worker has improved his performance in one task, but
also involved substantial ''job widening" or "multi-tasking" resulting [tom
increased opportunities lo acquire skills. This has led firilns to reorganize and
inlegrate tasks more sn~oothly(c-g., Lindbeck and Snower, 2000). Tlre link
between organizational change and orgamizatioi~alstructure, skill upgrading and
cumputcrizatioi~is an interesting lield for tiltlare study, in whkh some have
already attempted to measure a complementary relationship between
As has
organizational change and skill upgrading related to ~orraputeri~atirsra.
been showrla in this study, a potential problem with the papers on skill-biased
organizational change is that finding correlations between information
technology and organizational change, or between these factors and measurers of
economic perhnmance o f the diirrn, is not sufficienl to prove that tl~escpractices
are more than just statistical artifacts, unless a fill1 structural approach specifies
the production relationships and the driving farces of increasing skilled 1. b OLIT
demand, reallocation oTtwrk and tasks in relation to cornp~tterizatian.
Another important issue is the meaning of the concept of
compleir~entaritywith regard to computers and skill Case-study evidence in
Lelfy and Murnane (1 996) suggests that computers genesrtlly conrplcrner~tmoreskilled markers and substitutes for the less-skilled workers. Autor, Levy and
Mun~ane(200 S)I present evidence that computers take over the routine activities
of the job, whjle non-rlo~utinejob activities co~atinuc to be li~llillcd by the
workers themselves. 1-lowever, the analysis in Chapter 5 has sl~ownrthat the
col~nplementaritybetween cornpalters and workers clrzrnges over time. At Firsl, ml.
looked as if only more-skilled workers were able to wsc co~vlputerequhprnent,
but we now ~ I I O Wthal a significan~par! of Xhe less-skilled ivorkers also uses:
computers. 14ence, ccvanputer technology does not seem to be co~nplemea~tary
10
more-skilled workers only. A line for f~~f~llul-e
research would be to explore the
TeTatiot~ship
between computers and skills at different levels of sophisricaliion of
computer use and at ditl'erent skill levels. Do some skills Increase in value ar~d,
if so, are these skills the same for all workers or do sotlle sliilll.; 'iaccume more
injportant h r the more-skilled workers while other skills becomt: Inore
lamp~Tta~"ifor khe less-skilled part of thle workforce? l~avcstigatin~tlzc
can-rplementari'dybetween computers and skillls h n z such a n angle worrld yield
great insight beyond what happens to the job and woskehs in the face of
cnralPderjzation presented in Chapter 3. Borghans, Marey and Ter
(20023
an initial analysis into this issue by presenting evidence of ComPutGr-

skill complcmentarily in 1 I European countries for highly-educated school
leavc~s.
A final issue not discussed here but of central irnpor"ran,ceto the debare
that computers have not on~lyinfluenced work hut also had a great ~rnpacton
learn,ing, bad1 in forn~al education and tra~ning. Since education aims at
preparing people for their l a b o ~ ~market
r
career, can~putcrsmight affect both
hut should be leanled and how this is learned. For analytical purposes it is
therefore important to dis.tinguish lhese changes In the educational production
fumctlorr from the educational ohjecfive function. There are at, least four possible
options in which computers could support education that are worth considerung.
The first is lo use icolnputers in the classroom to teach students how to work
with a computer and Sacus on teaching computer skills, even though these skills
are shown to be not rewarded in their labour market careers. The second reason
is lo provide cornpuler-aided instruction gives pupils and students a more or
less individualized programme to acquire skills at their own pace. 111 aaa, ideal
situation thns co~ildsave an enrSrmoLls anlount of teaching time and the role of
the teacl-rer would become entirely dlfferetlrt. Thirdly, the Internet can be used ta
look Ibr information and to make pupils aware of the i~~l'brrnation
availabie
beyond the school's own library. Finally, training and education programmes
can be delivered through the Internet. To investigate the impact of
co~npwlerizationon learning and the effects of con~puter-aidedinstruction on a
studeni's success, an experimental approach could help because the main
problem in analysing the effects of colnputerization on a student's school
performance and labour market success is the selectivity issue. Obviously,
colmpuler skills will be carrelated with other skills and schools using compute[aided instruction tend to be S C I I ~ ~ I wit11
S
a better perfon12ance anyway. Angrist
and 1,avy 420102) have investigated thc impact of con~putcr-aidedinstruction ota
the perlbr~manceof students in Israel. 'The main problem of an experimen~like
the one they describc and a~valyscis thal only one software package is tesned.
'This ni~iukestlreir approach vulnerable to the critique that the wrong packages
have becn claosen and that oihcr packages would perform much better. Rather
than tesling the performance of one specific packagc one might proposc 10
change the q~lestion into the following: 'WWBlat aspects of computer-aided
instn~clioncontribute posiiively to the learning process?"". Therefore the use of
n n ~ t t ~ ~ of
b ealternative
r
packages is preferred. 'These different packages should
vary over a certain range of (observable) characterislics that can be used as
explanatory variabl~esin the analyses.

De snelle d~ffusieen het op dit moment bijna universe)ie gebruik van
computers Pieefi de arbeidsinarkt en de wijze waarop liwordt gewerkt ingrijpetld
gewijzigd. De analyse in deze studie geefl inzicht in wie, wrrnrzeer en ~aaroi1-i
een cornputer is gaan gebruiken ter ondersteunii?ig van de wcrkzaamhedci~,hoe
computerisering de manier waarop \*orldr gewerkt heeR veranderd en hoe de
introductie en prolikratie van computers op hel werk de loonverdeling en de
allocatie v a werknemers en bancn heeli gewijzigd. Deze shudie heeft drie
nieuwe inzicl-ikerni gegeiaiereerd.
Ten eerste bli-ikt dat de loonkosten teil opoichte van de kosten van een
conlputer (waarbij zowel de regelmatige vervanging van de I-iardware, de
software, het meubilair en heb netwerk als de technische assisteiltie in
beschouwing dienen te worden genomen) de belangri-jkste detcrrnirmant va11
~csmputergebm~k
is. Het is belangrijk op te merken elat (con1puter)vaardig11eden>
het niveau van het geiauten onderwijs, werkervaring en leefiijd geen sigt~ificaml!
posiliel' effect hebben op de kans op coinp~itergebruik op het werk. Het
veelvuldige gebruik van computers door relatief lroger opgeleiden ten o p ~ i c h t e
van lager opgeleiden kan worden verklaard uit het k i t dat hoger opgeleiden
over laiet algemeen meer verdienen en dientengevolge eerder het punt bereiken
waarop de aanschaf en het gebruik van een computer rendabel is en niet een
co~i7putergebruiken vanwege een eotnplernen~airc relatie tussen, opleidingsniveau, ervaring en het veriliugen de computer te kunnen bedienell.
Teni tweede komt naar voren dat de toeiaerneiide loontrilgelijkheid zowel binnen (homogene) groepen van werk~remers als tussen relatief
geschoolde cn ongeschoolde werknemers - die is toe te scl~rijveii aan cle
diffusie van computers op hei. werk, een tijdelijk fei~omcen is dal wordt
veroorzaakt door de verschillende rnom~entenwaarop werlci.ieincrs cen computer
(-.i-jn) gaan gebiruikerl. De analyse toont aan dat er geen verschillen za-jn in de
producic~viteiiswinstdie wordt geboekt als gevolg vat1 arlon-iputergebr~ijktussen
relatlef geschoolde en o~~geschooldewerknemers. Die tocnarne in de
loonongelijkheid als gevolg varr de computerisering in vele Iandcn is dus
slechts tijdelijk en i ~ i e thet gevolg van een beter adaptief of leenl1crinoge-i van
hegcr opgeleiden of van een iechnolcagische oirtwikkellng in het voordeel van
hoger opgeJeiden (sklll-b8ased technolrj-ical chuvrge), inaar veeleer een gevolg
van de ia~it~lële(i.e., voordat er computers waren) veuccluillel~ ia1 jonen en
producti\.iteit tussen en binnen groepen van werknenrers.

'ren derde blijkt uil deze studio dat de coiiiputerisering van de
arbeidsmarkt heeft g e l e d tot een toename in de vraag naar vaardigheden en
heeft geleid tot een toename in de vraag naar geschoolde werknemers. De reden
voor de loegenoinen vraag naar hoger opgeleide werknemers kan worden
vcrlclaard doordat computers weelai de routinematige werkzaaldeden
cava-nela-iieii, [Ie toename kan dus woaden verklaard door een focus op de nietroutinematige taken die niet door de computer worden uitgevoerd. Het zij11
echter niet de vaardigheden die gebruikt moeten worden om de co~nputerte
bedienen die in belang zijn toegenomen, iiiaar juist de vaardigheden die de kern
van het beroep betreffen: de creativiteit eli het schrijverstalent van de
romanschrijver worden trog essentiëler, tewi.jl het butlcios typen en het perfect
bel-ieessen van de Nederlandse taal van secundair belang zijn wanneer een PC
met spellingcontrole wordt gebruikt.
F-Joofdstiuk 2 gcefi cen overzicht van zowel het eaiipirische als
theoreiische onderzoek met betrekking tot dc invloed van nieuwe technologie,
en 111et name van computers, op de arbeidsmarkt en de manier waarop
werkneiners de coilliguratie van en verdeling van tijd tussen hun taken zien
veranderen. Hei beschikbare onderzoek richt zich in het bdzonder op een
directe relatie tussen de introductie van computers en de toename in de
looïlongelijkheld in her Verenigd Koninkrijk en de Vere~.iigde Staten. Deze
toename van de loonongelijkheid wordt toegeschreven aan technologische
veranderingen die in het voordeel zijn van relatief hoger opgeleide werknemers.
Wanneer dc loonstmctuur van de Verenigde Staten vaai 1963 tot e11 mlet 2000
wordt hckeken, komt naar voren dat de toename irl loonongelijkheid tussen
relatief geschoolde eli ongeschoolde werknemers pas in het begin van de jaren
80 zichtbaar wordt. Rond het begin van de jaren 80 gebruikten echter reeds veel
re8eitiei' geschoolde werknciners een comptiter eii het patroon van
loonoiégeli~~kl.ieidlijkt dus inconsislenl rnet theorieën die veronderstellc~~
dat de
stijgiilg vali de loo17ungcli.jkheid het directe gevolg is van het gebruik van
compriters door relatief hoger opgeleideil. l,oo~~caa.igelijklheìdbrn11er-i de
betrekkelijk li~otiaogeuiegroep van relatief hoger opgekiden nam reeds toe vanaf
hct begin vaii de jaren 70, MICIII
overeen komt met het rnonient waarop de ecrrstc
gesclioolde
werkneincrc
conilputers
gingen
gebruiken.
Analoog:
loonongekijklreid binnen de groep van lager opgeleide werknemers nam pas toe
vanaf' het begin van de jaren 80, het inolanieiit waarop de eerste origescl-ioolde
werki.ieil.icrs ccïmpuler gingen gebrhliken. Tilssen deze groepen is pas cii.ids de
jaren 80 eei1 verhogii~gvan de lcaoriongelijklueid waari~eembaai..
De studies die in HooiCistuk 2 worden beschouwd en samiengevat, geven
argilirnentem waarom de loosrcmgelijkheid tussen geschoolde ei1 ongeschoolde
werhleiners Is toegenoliieir als gevolg van de adoptie en hei gebruik wan nieuwe
techerologie, zoals computers. E3e inceste studies concluderen dat geschoollde
wsrknei-niizrs een voordeel genieten in heit wcrkeii niet corïipiiters, oindat de
koste11 vaal lilet gebruik en het overstappen van oude naar nieuwe technologie

lager zijin voor geschoolde werknemers. BIJ deze koste11 rnuet gedaclut worder3
aan leerkosten, adaptief vermogen en werkervaring. Ecllter, de tirnilig \"an de
toenaime van loonongelijkheid tussen relatief geschoolde ei1 otzgeschoolde
~herkriuen~erskomt niet overeen rilet deze argumeiltcri, an~dait geschoolde
kvarknemers reeds sinds het begin van dc jaren 70 met cionnptiters zijn gaan
werken en dus loonoi-hgelijM~eid tussen geschoolde en ongecclloolde
werknemers vanaf laegin jaren 70 zichtbaar moet zi~r-i.
Versch~llende andere studies hebben dit gebrek tot op zekcre lioo@e
onderkend en conceïltreresi zich op looinoi-igeli~kheidbinnen de groepen
geschoolde en ongeschoolde weriulei~zers. Zij runcadelleren d e toenanie in
Icsonnngelijikl.rleid tussen (ex ante) homogene v,erknemers op L~etrrioiiient dat cen
nieuwe technologie operatiotieel en geïmplet~zenteerdwordt. 111 zo'ri omgeving
worden sominige werknemers gckoppelid aan de nieuwe teclsnologie, met als
gevolg dat ze productiever worden en een hoger loon ontvangen, terwijl aridcre
werknemers (met dezelfde vaardigheden en andere keiimerkerr) kilfivca~werken
meil de oude teclanologie en een relatief lager loon cant~~angen.
I-Iet ~tlecl-ianlsme
dat deze vorm van loonongelijkheid verklaart, wordt vaak geilzodcllleerd als ecn
willekeurig proces of door middel van arbeidsmarktlriczies waardoor
informatie-beleinn~erjngen leiden tot een verschjllende allocatie wan dezelfde
vaardigheden. Hoewel deze modellen consistent zijn met de empirische
observaties rnet betrekking tot loonongelijkheid binnen groepen werknemers, is
heil niet aaini~emelijkdat het gebruik van compilders geheel is gebaseerd op of is
toe te schrijven aan random variabelen o"brbeidsmarktfricties. Daarnaast
hebben deze modellen bijna niets te zeggen over de toeniaine van
Eoonongelijkheid tussen groepen werknemers.
Uit ecanorneilrische studies blijkt tevens dat co~rlpuiergebniikers een
subs;carrtieel hoger loon ontvangen dan riàet-gebruikers. Het is echter niet
duidelijk \%aarom dit zo is. Sotnn?ige studies vindcl1 in een cross-sectic anrilysc
dat col~~puter,oebruikers
een loonpremie van 10-15 proccnx cuntvangeia, Kerw i.jl
studies die gebruik rriiakcn van longntudinalc ei1 p ~ ~ c i d d a i l vinden
a
dal
computergebruikers voordat zij een. conzpuder gingen gebruiken ook al ccn
hoger looit ontvingen. Er worden een aanial verklaringen voor het hogere loon
gcgeven: ( i ) sc~mrnigewerknemers zouden eer1 hogere
van
kans op computergebruik hebben, omdat zg over rnecr (co11zputerplvaardigIrede11
bescl~ikken,(li) niet tc verklaren heterogeniteit hussen werknemers ~ o ervoor
u
zorgcn dat sommige werknieiners een hoger Iaon antvangen, terwijl dit nicl in
11un rneetbare/iobserweerbare vaardigheden en werkervaring naar vore11 koi-niil, en
(ani) hoger opgeleide werknemers passen zich gemakkelijker aan de coiml-iueer
aan dan lager opgeleide werknemers, omdat huil adaptief versnogen hoger is. Er
is echter geen consensus over welke verklaring overeenkaint ixei de
geobseneerde patrotlen. Ten eerste lijkt een loonpreinie van 10-15 proceflt voor
eoinputeiw~rdigh~del~
erg hoog wanneer jgecontroleerd VOQr een uitgebreide
seq. van pcrsooerc- en baankenmerken) een caissikre die gebruik maafct
een

coirsiputergestu~ardekassa wordt vergeleken inet een caissicke die slechts een
elektronische kassa gebruikt. Ten tweede is er altijd enige met te verklaxen
heterogeniteit aanwezig, maar een loonverschil van 10-15 procent lijkt te veel
om geheel toe te dichten aan deze vorm van heterogeniteit tussen werknemers
die gebruik maken van cen computer eir degenen die dat niet doen. T'enslone
blijkt uit de cijfers dat niet slechts hoger opgeleide werkmemiers gebruik maken
van computers, maar dat ook een niet geringe fractie van de lager opgeleide
werknemers een compwitcr op het werk gebruikt.
Een derde punt van aandacht is dat zowel de theoretische als empirische
studies zlclr vaomarnellijk hebben gericht ap de werknemer gegeven de allocatie
van zijn vaardigheden in een bepaalde baan. Een belangrijke vraag die rliet vaak
aan de orde is geweest, is wak er gebeurt met de baan wanneer de computer
wordt geli~iplemem~teerd.Cijfers roneii aan dat bedrijven die coinputcrs
gebruiken in bet productieproces, hogere eisen stellen aan hun arbeidshachtel~
- voor een gegeven baan - dan bedrijven dee (nog) geen computers gebruiken.
Er is gesteld dat computers routinematige taken overnemen en dat de
werknemer da, niet-routinematige taken voor zijn rekening neemt. Dit heeft
geleid tot een luoger niveau van baai~complexiteiten een verhoging van de eisen.
die aaili werkl~emersworden gesteld. Dit is geanalyseerd vanuit hei persgectiel
van de baan, de organisatie cn de coöperatie tussen verschillende werhiemers,
maar de allocatie van werhemers en banen in het licht van de cornputerlserirtg
van het productieproces is eiia? onderbelicl~tonderwerp.
Vandaar dak de vragen die in deze studie worden geanalyseerd de
volgende zijn. Waarorii gebruiken sommige werknemers een computer en
andere (nog) niet? Wal is de invloed van de computer op loonongelijkheid
zowel binnen als tussen groepen van relatief geschoolde en ongeschoolde
wetkizemer-s? 1Hoe verandert de baan en de werk~~etner
als gevolg van de
ccnrzzpLlles en wat IzeeW dit voor gevolgen voor de vraag naar \aardigheden?
Een experimentele opzet kan inzicht genereren in de beslissing met
Lsétrekkirzg lot corraputergebrwik - e11 tevens de vraag beantwoorden waarom
soininige werkncmcrs wel til? andere niet een computer gebruiken. laz Hoofdstuk
S wordt zo'n gedachten-experilm ontwikkeld door te kij~kennaar wat er
gehetire nilei agent T wantleer hij een computer krijgt. In een gestileerde
onrgeving Is het rriogclijk de veranderingen in slechts kin baan - die van agent
T" - te belichten wanneer eea-i CoInputer wordt gelntroduceerd. Om zijni baan uit
te aeiei~en,moet agent T twee taken verrichten. Er wordt verondersteld dat taak
I aspecten van de baan bevat die kulsinen worden gecomputerisceïd en dat taak
2 de niet-i~om~~uueriseerbare
componeiilten van de baan behelst. Warineer agent
T een computer krijgt, heeft dit itivloed op de t i ~ ddie ~iodigis beide taken uit te
voeren, Ile
die nodig is de baan als zodanig uit te voeren, hangt a f van de
vatirdigheden van de werkx~en~er
en de spccifïcaties wan het product dat wordt
getnaakt. De benodigde vaardighede11 en het product zullen veranderen war-ineer
de computer zijii Intrede doet. Het experiment zorgt ervoor dat agent T taak 1

niet rneer "handmatig" hoeft uit te vaereti, maar nu de compazter nicaet bedienen
die hem assisteert bij het uitvoeren van taak 1 . Als voorbeeld kan gedacht
worden aan de hool3redacteur van een ksant, die relevante i n h r ~ n ~ ~niloet
tie
verzamelen om de krant te ni1Yen (taak 1 ) en zijn teanl moet inotiveren en
monitoren (taak 21, 'Voordat hij een computer had, moest liij inhnnatie
verzamelen door gebruik te maken van verccl1illende kamialen (telefoon,
tijdschriften, kranten. etc.) ei1 die doorspelen aan zijn redacteurs. Het gebnrik
van de computer -- en met name het gebruik wan email en het Internet. - kaiz dit
proces veel el'ficiënter laten verlopen. De uitvoering van taak 2 ZOLI ook kii~nrieni
wizigen, omdat er wellicht een complementaire relatie bestaat tussen het
gebruik van de computer en de vaardigheden van agent T, dat wil zeggen, de
computer zou de vaardigheden die niet kunnen worden gecomputeriseerd,
hiniien benadruhen: dit zijn wellicht vaardigheden waarover met name hoger
opgeleide werknemers beschikken. In het geval van de haoictredacteur wordt
hei managen en rnoruitorei~wan het team veel belangrijker dan het \~crzali~eUer~
en
scheiden van informatie. In deze gestileerde omgeving blijken de volgende drie
aspecten van de baan en de werknemer van belang Ie zijn voor het gebnrik van
een computer: (U) de vaardigheden waarover de \verkneaner beschikt - iaieer
vaardigheden zouden tot een meer efficiënt gebriiik van de coinpuler kunnen
leiden, (ii) de computeriseerbaarl~eidvan de taken die de werknemer moet
uitvoeren - sommige taken zijn slechts legen zeer Iroge kosteti te
computeriseren (schoonniaken van het toilet), terwijl andere raken tegen relatief
geringe kosten te conrputeriseren zijIn(typen), en (iii) de hoogte van liet loon een hoger loon leidt tot hogere potentiële besparingen op arbeidskosten en
maakt liet werken me.t een computer eerder rendabel.
Welke van de drie aspecten wit deze experimeniele opzet
coinpwt~ergebrulkhet best verklaren is een empirische vraag die in Tìoofdsfillik 4
~ , o r dkleaniwoord.
t
De empiiriscl.ie zmalysc maakt gebruik van data uit de LYlcilSs
S u w q of fhe Emplioyecd Briiish Wortforce, een survey gehoudei1 in 1997 ii-b
Grooi[ Brittannië. Weze survey bevat gedetailleerde inforn~atie~ n e tbetsekkiiiig
tot het belang van een hele reeks taken die werknciners op het werk imoelen
uitvoeren. Daarnaast is informatie beschikbaar over de effectiviteir waartnee
dczc taken worden i~itgevoerd. Tenslotte is voor cninpu!ergebmik ook een
vraag gesteld omtrent het niveau vaii computergebrLaik op liet werk. Deze
informatie over de computerisering van hlet werk is gebruikt om dc
verschillende computcrtaken te onderscheiden.
De analyse in Hoofdst~ik4 heeft de volgende resultaten opgeleverd. 'Ten
eerste zijIn camputervaardigheden orrbelangijk in de verklaring waarom
werkneiners die een camputer gtilimiken meer verdienen dan degene die geen
conlputer @bruliken c,p het werk. De regressieresuìtatertn geven aan dal hei
loon.
van campuiervaardigl~eiclgeen invloed heeft op de hoogte valt
we&iiemers die een computer gebruiken een hoger loon ontvaWen,
~~t feit
loonvergelijking, is louter Loc te w!jzen aan ~0ln.nputerge~r~l~k
in een

en niet aan de waardigheid waarmee de computer wordt b c d ~ ~ n Zelfs
d . binnen
wercchillende niveau's van computergebruik - waarbij
ilv.orden
onderscheiden vaar geavanceerd (programmeren) iot eenvaudlg ( h e ~ r i nvan
t~~~
een kassabon) omp put erg eb mik - blijken werkgevers cornputer~aard-dighede~
nier te bclonen. Slechts op het geavanceerde nlveau van compu.tergebruik
(bijvoorbeeld om sofitvcifare te ontwiaelen cn te programi~zeren] *n
computervaardighedeni van belang voor hel arbeidsrnarklsueces. Dit laatste
resultaat i s uiteraard vanzelfsprekend, omdat deze werknemers de compeiter
gebruiken voor de kerntaken van hun werk en daarvoor dus worden beloond.
De col-iclusic die uit deze eerste re-si~liaternnaar vosen komt, is ccrnsisten"rnaet
het experimentele model da.t veronderstelt dat computers vaak worden gebruikt
voor routinematige aspecten vsm de baan en dat de vaardigheden die daarvoor
nodig z l ~ n]riet van primair belang zijn om dc baan goed te vesrvxllen.
Hel tweede intiehi dal uit de cnipii-ische analyses in Hoofdstruk 4 naar
waren komt, is d,at de halogte vali het loon de belangrij,ksie werklarcnde variabele
voor compvlcrgebrulk is.' Daarnaast verhogen bepaalde taken, zoals schrijven,
lezen cn rekenen de kans op computergebruik significant, teruijl laken die zij11
gerelateerd aan de fysieke inspanning van het werk de kans op co113puterge"bik
sigxzificant verlagen. Een inieressank bevinding is verder dar vrouwen ecn
sigiliificamza hogere kans op computergebruik hebben dan mannen. Dit konli
overeen met dc bevinding dat de computer in somtr~igeberoepen de fysieke
nadelen die vrnuwen or.idervinden gedeeltelijk wegnemen. Een andere
belangrijke bevinding is dat leeftijd en werkervaring de kans op
compuiergebruik op het wcrk niei beïnvloeden: het cornputergebrzaik over de
Ievetrsloop blijkir vrijwel coriskant te zijn. Dit staat lijnrecht tegenoiier dle
poplilairc irotie dat oudere werknemers nadclcn ondervinden van de introductie
vair cort~pznlcrsop de werkplek. Tenslotte hecfl liet niveau van ondcrwi'j.
~j geen
directe iirvloed op de kans op computergebnzik. ISeze bevinding kan worden
gcïnitcrl?reirierd als bewi-jlt dat vaardigheden miet durect van invloed rijai op hei
gchr~iiikvan een eor31pwter. Met andere woorden, verschillenz in ervaring en
opleidìtzgsi~iveautussen werknemers zijn niet wan invloed op c~a~npu'bergcbruik,
wat iiidniisl tegen de gaiigbarc natie dak hoger opgeleide weskneiiiers meer
voordcel van co~n~utcrgebruiik
hebben dan lager opgeleide werknrincas. Er is
sleclrts cc11 klein r'en
de meeste spcciticaties incignilicanil) indirect effect van

'

O>ind:i~het loon een elidngeric kal.zobeli, is, wordcn iirstr~inicntrlevariabelen eebmrkt om 11et
~verkeli,jkc cffect vaii laneii op coinputersgebniik te bepalen. Deze instrumenten zgn
gereltkteetcl aan de n.iiule van vakboliduii~~loedaru een bcpaalde baan. De magelgke
bcprrkzirgcal van I I ~ Lgebmlk van dur instrumc~at.\worden wilgebreid laelziindeld i11 Eloofids~trk4
(Sectacs 4.5.1 en 4.5.2).
colïci~rsiesna hei uihroereil van verscllillende lesren wqreri ~ l i l f dat
dc tristrniiariiilen v f l n t ~ ~econi>r~.aetiisril~
t
rrngpuïrl voldoende krachtug zgni eri dat, bekeheii vanuit
dc ide~itlfi~~lieprobler~~:~tick
val1 het rlrodel,de regrc.ssieresnrltaten iiret worden beiiivlocd of
vertekend door Iiet gebruik vali vakbatad.ninivl~iedals inrstrumenl voor her !OOI?.

hel niveau van onderwijs op de kans op c o m p u i e ~ r b r u i kdal loopt via het
~cmoneffect.'
De resultaten die worden gepresenteerd in Hoofdsluk 4 I-iabberi
belangrijke en verstrekkende gevolgen voor de interpretatie van de vele studies
die handelen over de arbeidsmarktconsequenties van computers. Rijvoorbeeld.
de claiiai dat computesgebrwiklers 10 tot P5 Ixocent sneer verdierieri dan niet
gebruikers onndai zij worden beloond voor hun coiuipiitervaat.digheden is niirl
erg waarsclaijnlqlk. De causaliteit is zelfs omgekeerd: cnrnputergehruik leidt niet
tot een Iroger loon, maar een hoger 1.oon maakt het gebruik van een computer
rendabel. Daarnaast zijn argini~ientcndie wijzen op een voordeel voor relatief
geschoolde wsrknermers Yen opzichte van ongeschoolde werhemers in hel
gebntik val1 computers ook onwaarschijnlijk> omdat de regressieresultaienil laken
zien dat het onderwijsniveau ei? werkervaring geen directe iilvloed I~ebbeirop
de kans op computergebruik. Osk zijn lzoger opgeleide werknemners niet beter in
het bedienen wan een computer dan hun lager opgeleide collcgays.D e resultaaeri
van kPoofdstuk 4 zcggen dan ook dat hoger opgeleide werkneiness een computer
gebruiken cumdal ze meer verdienen en niet an-idat ze een voordeel hebben dat is
ierug te voeren op hun I-iogere opleiding. Vandaar dat de stelling dat computers
leiden, of hebben geleid, tot een digitale tweedeling tic~ssenaan de ene kant
geschoolde en aan de andere kant oil~ecchooldewerI&emers niet erg plausibel
is en geenszins blijkt uit een grondige analyse van de data.
De volgende vraag- is nu echter hoe deze bevindingen zich verilalei~rnzaiir
het macro-economische niveau. Op macro-economisch niveau dient de rlzeorie
rranrelijk te verklaren (i) kroe loonongeli$kheid (binnen en bussen groepen
werknemers) en computerisering samen lijken 'te gaan, en (ii) waarom
upgrading van de eisen die aan werknemers worden gesteld, wordt
geobserveerd. De eerste vraag wordt beantwoord in Hoofdstuk 5 eia de tweede
vraag in I-ioafdsluk 6. In Hoofdstuk 5 wordt een model ontwikkeld dat de
adoptie en de diffusie van computers verklaart waii~ii~
dc volgende tweede
obcervailîes: (i) de groep werlwizemenrs die computers gcbriuikcn is drastisch
gewijzigd over de tijd, en (i83 de timing van iuoi~ongelijkheidtussen en bjnnei-u
groepen is verschillend. Met betrekking rot de cersic observatie lairn de cijfers
zien dat computers i11 de jaren 90 niet slechts worden gebruikt door relatief'
geschoolde werknemers, maar dat b i n a de helil v a n dc ongeschoolde
werknemers ook een coinputer gebruikt. Tevens ligt de adopiiesnelhcid van de
ongeschoolde werknemers hoger dan de adoptiesnelheid van de gesclioolde
werknemersN Deze cijfers roepen twijfels OP over de cornpdennenitasiteil ~USJC'J~
relatief geschoolde werknemers en computers - en wellicht over de
L

De hogere I\alis die vrouwen op computcrgebruik hebben, worcll via hei indirccie s f i c a \is
de ]oonvarjabc!e deels telïiet gedaan. De reden hiervout. IS dat biouwen gemiddeld ccn Iaycr
loon ontvai~gen
dan maniieri en dus eeii kleiliere kans op computergeiebiuil< hebbcii Hei neiiii
effect rs echter nog steeds posilief
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cornplemermtaire relatie tussen technologie en scholing in zijn algemeenheid en leidt lal de vraag of de stijging van de loonongelijkheid in sommige landen,
die kan worden toegeschreven aan het gebruik van computers, een tQdelijk of
permanent fenomeei1 is. Met betrekking tot de tweede observatie laten de data
zien dat de looi-iongeli~fieid binnen de groep van relatief geschoolde
werknemers sinds het begin van de jaren 70 aan het stijgen is. Dit komt overeen
met het t~jdszip van initiCle adoptic onder geschoolde werknemers. Het
argument om de loonongelijkheid te berklarem is dan dat werkiremers die een
computer gebruiken productiever worden, wat zich vertaalt iia een laogcr loon.
I,c~onongel.jkheid binnen de groep van relatief ongeschoolde werknetnerc ireernt
toe vanaf h61 begin van de jaren 810. Dit komt overeen met hei tijdstip waarop de
eerste ongeschoolde werknemers een con-iputer gingen gebruiken.
Loonongelij~kheidtussen geschoulde en ongeschoolde werknemers daalt echter
tot hei. begin vaia de J~aren80 en neemt daarna pas toe, een tijdstip waarop al
vcle gescl-ioolde werknemers een coinpiuter gebruiken en slechts een marginaal
deel van de iangesclrooilde wesksreiners een computer gebruiken. Wanneer de
coinp~iteriiscrlngvan de arbeidsmarkt leidt tot loonongelijkheid binnen groepen
kan relalief hornogeiae werknemers, waarom gaat de loonongelijkheid tussen de
groepets dan pas sinds begin jaren &O lainhoog'?
De rnceste modellen die in Hoofdstuk 2 woe-deti behandeld, voorspellen
een toename wan de loonoligelijklxid tussen geschoolde en ongeschoolde
werknemers wanneer de eerste geschoolde werknemer eer1 computer krijgt. Dit
is het gevolg wan een veronderstelde cornpleinentaire relatie tussen geschoolde
arbeid en techn-iologle in de productieiknclie: Y -: (ASP i. Ui')' waarbij Y de
productie is, S (U) is de input van geschoolde (ongeschoolde) arbeid en A is de
techrzologue, in dit geval computess. Het model dat in HooiClstuk 5 wordt
1~ntwllkkc1~1,
IS gebaseerd op l.iet experiment in Hoofdstuk 3 en bevai drie
cnteiale iingredlëi~tendie verklaren hoc cotnysuters de loonverdellarg verandcreïu:
(i) I1e.t. besluit cerr werknemer een con-iputer te geven ten ondersteuning van de
wtrkzaar~rhede~a
wordt gedreven door de kasten van de computer (aai~scliaf~
otaclerl-icrud, kecl-iriische assistentie etc.) af ie wegen legen de opbrer-rgsteiïr
(producliviteitswinsi), (ii) geschoolde (ongeschoolde) ~rerki-ilemers
zi-jn vollcdig
te substitueren (ei1 ctus ex ante hornogeen) in l-iet produceren van het gescl-ilocrlde
(ongeschoolde) deel van de procluctie, en (iii) de productiviteit van geschoolde
cri ongesc'8roolde werkrtenners kent zo'n werdelir-ig dat het voor de eerste
ongeschoolde werkriezner eerder rendabel is een cornrputer aan te schaffen dan
voor de laatste gesclaoolde werknemer. Dar wil zeggen dat de productivitelic (ei?
het loon) van de ineest produetiewe ongeschoolde werknemer hoger ligt dan de
proclucliviteit van de ininst produclie\iie geschoolde werknemer (wat in
werkelijkheid ook zo is).
Gebmik n-iakerid van deze drie ing~edientenleidt dit tot het inzicht dat
l~ono~agelijkheid
als gevolg van computergebr.cii~cizowel een tijdelijk als
permai-reizt karakter kan hebbeia, dat afhankelijk is van de proportiulaele

pr~ductiviteitswinst die geboekt wordt door verschillende werknemers a[s
gevolg van ct>rnputergehIak. Slechts wameer relatief geschoolde werknemers
(als groep) productiever zijn Y
n Iret gebruik vaia con1puter.s dan him
ongeschoolde collega's, zaij de diffirsie lira0 CoIrnPuter~ leiden tot eer,
permanente vorm wan loonongelijfieid assen gcschioalde en ongeschoolde
werhemers. Wanneer de proportionele pro$uctivilteits\vinst gelijk is voor
iedere u e r h e i n e r za1 de ~oonorngeBiijWIeidtijdelijk zijn en het gevolg zijn wan1
alt: \rersehilliende tijdstippen wraarop de computer rendebel wordt voor
verschillende werknemers. Dii hangt af van de hoogte van hun loon, zoals
verklaard in Hoofdstuk 3 en 4. Loonongelijkheid tusser-i de groepen van
geschoolde en ongeschoolde werknemers zal dalen op het inonmeni dat de
diffusie een bepaald punt bereikt heeft. Dit moment hangt af van de verdeling
van productiviteit binnen en tussen de groepen werknemers. In het
hypothetische geval dal de kosten van de computer zo laag zijn dat alle
werknemers een coinputer gebruiken, zal de loonongelijkheid tussen
geschoolde en ongesch~oldewerknemers zijn verdwenen cn wcer teisug zijn op
het niveau van voor dc intrede van de con~puter.P,oonongelijkheid bilmet?
homogene groepen van werhemers zal van permanente aard zijn indien er
binnen deze groepen.
verschillen zijn in de proportionele producilliviteitswi~~st
Wanneer de meest productieve geschoolde werknemer een, hogere
prod~iictiviteitswinstboekt dm de minst pretductiewe geschoolde werknera~er,zal
er een permanent niveau van loonongelij~kheidtussen hen ontstaan dat hoger ligt
dan v60r computerisering. Zo" situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer
een complementaire relatie tussen technologie en scholing bestaai. Zoals
empirisch blijkt uit Hoofdstuk 4 is dit niet erg waarschijnlijk wammeer het olm
coi17putergebruik gaat. Vandaar dat loonongelijkheid binnen de grloepen van
geschoolde en ongeschoolde wei-ktiesrrers zal s;tijgen, totdat alle wcrhcrners
binnen eerr groep de computer zijn gaan gebruiken. Vanaf dat inomenl zal dc
loonongelijkheid terugkeren naar het oorsproi~kehjke nivcau van hel lmcnmputesl.ijdperk. Wanneer de voorspellingen van het model worden
~econfronteerdmet de data, waarbij gebruik wordt geinaakt van de Marenia
,DsrnqOgraphicSupplernents of rhe Current Populatio~Survei:v (CISS) blijken cr
geen significante verschillen te bestaan In de prodwctiwfteitswinst~ei?voor
geschoolde en ongeschoolde werknemers in de periode 1963-2000 in clc
Verenigde Staten. Dit komt dus overeen met een slechts tijdelijke stijging van
de loonongel~kheid.die weer zal verdwijnen als de meeste '~verknemerseen
cornprites zijn gaan gebruiken.
Een tweede woonspelling wan l?et model is dat het een verklaring geeft
voor de verSchillen.rde timing wan loonongelijkheid tussen en biaizen groepen.
Het model laat zien dat drie verschillende effecten wan cainputeradoptie op de
timing van loonongelijkheid kunnen worden onderscheiden. I . 1 ~ 1 model
voorspelt h e
patroon. Op het tijdstip &O besluit de meest productieve
werknemer een compriter te gaan gebruiken, omdat dit win%cvend

is. Op dit lijdstip is hij indifferent tussen het wenken met of zonder een
computer, omdat hij een productiwiteisswinst boekt door het gebruik vani de
eornpuler, maar tegelijkenijd inoel betalen voor het gebmik wan de computer.
Oi-iidat de werknemer een produlctiviteYtswincI boekt, produccerl hij nleer wat
leidt tot een verhoging van het aantal efficiency eenheden ges~honldearbeid.
Deze toename van het aanbod verlaagt het loon per efficiency eenheid wan
geschoolde arbeid. Met model laat zien dat dit verhoogde aanbod in~tieelleidt
tot een lager loon, omdat hel aanbodeffect groker is dan het productiviteitseffect.
Dit heeft een negatief effect op het relatieve loon van alle geschooide
wcrkncrnerc dar groter is dan het ei'fect dat wordt ervaren door de werknciner
die reeds mek! een computer werkt (hij prolìteert wan de toegenomen
productiviteit, terwijl de anderteil slechts last hebben van her toegenomen
aanbod). Dit effect houdt aan totdat de eerslte ongeschoolde werknemer een
claimpuler auanscl~ai't op @ l . Vanaf dit moment is er een derde effect van
computergebruik op de loonverdelir~g (naast her produictiviteirs- en
aaiibodcffect), oi-ndal hel aanbod van cff>ciency eenheden ongeschoolde arlacid
ttoetieernt. Hel model voorspelt dat - op eenzelfde wijzc als het geval was voor
geschoolde werknemers - vanaf f=1 looi~ongelijkhelidrontstaat binnen de groep
van ol-igeschoolde werknerncrs. Wat echter interessanter is, 1s dat de
looniongelijkheid tussen gescl-ioolde cn ongcsc11oo1de werknemers gaaf
toeireinen als gevolg van het extra aanbod van eficiency eenheden van
ongeschoolde arbeid. 1 - 1 tiiodel
~~
Iaat zien dat dit leidt tot een verhoging van het
relafieve loon en dus tol looilongelijkheid. Samenvattend voorspelt het model
dat de timing van loonongelijkheid binnen groepen zal toesremeti op het
inlarneilt dat werknemers binnen zo'n groep een coinputer gaan gebruiken.
1,oonongelijkheid tussen gesclir@ioldeen ongeslchoolde werknemers, als gevolg
van coanputerisem.ing, neeuni cchier pas toe op 11et moment dat ongeschoolde
werknemers een coinpuier gaan gebruiken. Wanneer cijfers voor dc Venenigde
Stalen warden bekeklen, bli-jkt dar de tiliring van 1csonongeli.jlcheid die word1
voorspeld door het modcl consistent is met een verholgins van de
I t ~ ~ i n g e l kbinnen
e
de giocp geschoolclc (ongeschoolde) werhierners
vanaf het begin van de -jaren 70 (jaren 80) en dat Yoononge1i.jkheid tussen
grael3en taei~eemlvanaf het begin vaai de jaren 80. Waiineer het ~irodelwordt
geschut. inci beliulp van de CPS data, blijkt dal de proportionele
paoductiuitciiswi~~st
als gevolg van cornpiitergebmik lussen 15 en 30 procent
ligt. Nadere analyse wi-jst uit dut een prodr~c~ivlteitswiinst
rond de 20 procent de
rzacest waarschijnlijke schatting is. Uit konml overeen met de schattingen die in
ai~deresevdies worden gerapporteerd.
De tweede ~rilacro-economische vraag die moet worden beantwoord is
mraaroni werkgevers de vraag naar vaardigheden en geschoolde arbeid hebben
verhoogd als gevolg van conlputerisering. Tie analyse in I-Ioofdstuk 5 neemt de
I-iaan als gegeven, terwijl een a~~alysei
van iipgm.ading vercist dat de allocatie van
werkilemcrs ert banen wordt beschouwd in een dynamische omgeving. Het

experimentele llludel in Hoofdstuk 3 voorspelt dal werkgevers geiicigd
de
eisen die ze aan werknemers stellen te verhogen wanneer de conputer zUn
intrede doet, omdat meer aandacht moet worden besteed aan het nietmutjnematige deel .\,m de productie. De reden voor d e ~ e.iierschuiving Knnen
de baan wordt toegeschreven aan her k i t dat een computer veelal hel
ro~linenlatibledeel wan hel werk overneemt en dat de werk_nemer meer lijd, ~ ~ ~ o e t
besteden aan de niet-mutinematige taken. ()lp tnacso-economisch niveau zou
deze tendens moeten wijzen op een verhoging van de vraag naar ges~l~oolde
arbeid, gegeven een bepaalde compositie van banerii. Om te analyseren of
werkgevers hun eisen hebben verhoogd, biedt een "'aissignment" mndcl een
gaede ïrregeli.jkheid omdat iin zo'n model zowel de vraag naar als het aal-ibod
wan arbeid simultaan kunnen wordeili irreegemzameal. Dit is belangrijk, onaidat de
observatie dat de opleidingseisen voor een bepaalde baan zijn toegenomen iriet
per definitie een gevolg hoeft te zijn van upgrading. Hel zou nainelik aak zo
kunnen
dat hen aanbod van mensen met een bepaalde opleiding sterk is
toegenomen, gegeven de vraag, wal leidt tot allocatieproblelrlenIIIn Woolelstiurk G
wordt een "assignment" model voor Nederland geschat, waarbij banen worden
gekarakteriseerd door hun niveau van coi-nplexiteii en werknemers door hun
vawdighedennive6lu1 (een compositie van werkervaring, scholing etc.). De data
die hicwoor worden gebruikt zijn afkomstig va11 l ? e ~ tweejaarlijkse
arbeidsaambodpanel van de Qirgaveisatie voor Simtegisch Arbeidsrna~*kfioj~aderzoek(OSAI voor de periode d 986- 1998.
De eerste stap van de analyse is de loonstructuur ie oriderzcacken doos een
onderscheid te nliaken tussen verklaarbare en niet-verklaarbare componetlteni
van de loernstructìiwr. Dil is van belang, omdat het Inzicht geef2 in de
deternliincrnten van verandering van vraag en aanbod over de tijd. De resultalen
vaij deze analyse, waarbliJ gebruik wordt gemaatkt van een eenvoudige
accounting raarnlrverk, zijn dan vercinderiaugcn iir de Nederlandse loonslrucíuwi. in
d;e periode 1986-1998 zijn toe te wijzen aan (i) weirataderirugen i n de verdeling
van het aanbod wan diverse vaardigl.ieden (arbeidsaanbarl component), (ii)
veranderingen in de beloning van verschillende vaardigheden (arbeidsvralag
comporient), en (iii) een residu dar kan worden ge~riu~erpreteerdals
technologische verandering. Wat opvalt aan deze regsessieresu~lateinis dat de
rnecste van, de veranderingcri op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn toa: te wijzen
aan veranderingen
de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. De residuele
coinponent is slechts van secundair belmg in de verklaring van de
luoristlxctiwur.Wat ook opva)t, in ~ergelij~king
met studies die gebruik inaken
kan gegeverus uit bi~voorbeeidde Vcrenigdc Staten en het Verenigd Koninkri~k,
3s dat de liaunonge[ajkheid in Nederland nauwelGks is toegenomen. Als een
initiële verklaring voor de veranderingen Iri. de Nederlandse Eo~nslructuurkan
derhalve
worden d& vraag en aanbod zich hebben aangepast in de meest
recente periode, zonder dat dit heeft geleid tot een toename van de
loanongelijfieid. Vertaling naar computerisering suggereer[ dat hoewel de

vraag naar geschoolde a h e ~ dlijkt te zijn toegenomm, het aanbod voldoende
was om de lonen niet spectaculair te haten stijgen.
De tweede stap is om deze iilfomaitie te gebln~ikrnin een1 "aqsignment"
model. Hel model in Hoofdstuk 6 schat eersi verschillende loonvergelijkingen
voos arbeidsvraag en -aanbod en gebruikr deze informatie om te kijken of vraag
en aanbod zij11 gewijzigd avcr de tijd. Een besairildering van de mapping van
vraag en aanbod kan dan worden toegewezen aan upgrading (vraag) of
veranderingen in de configuratie van het arbeidsaanbod in de periode 19861998. De resultaten van deze analyse stellen dat werkgevers hun
opleidingseisen behoorlijk hebben verhoogd door hoger opgeleide werknemers
ie reknilereri voor banen die voorheen door lager opgeleide werknetnel-s werden
uitgevoerd. Dit heeft niet geleid Lol een stijging van de beloning, omdat de
allocatie van werkr.ten-iers naar banen efficiE~rteris g e ~ o r d e n :de verhoogde
corml?lexileit van cie gelmiddelde baan ging gepaard inei een aanpassil-tg van het
arbeidsaanbod. Deze resultaten suggereren dat hoewel de Nederlandse
arbeidsmarkt te maken heeft gehad (en te maken heeft) met een verhoging vali
de baancompleexiteiit, hei niet heeft geleid tor, een substantiele stijging van de
Ionen.
Die laatste stap vali de "'assignmenk" analyse Is deze bevindingen te
relateren aan hei toenemende computergebruik. PIoewell er geen directe
inforr-natie omtrent ccrmpukcrgebruik in de data aanwezig is, zijn sommige
beroepen en sectoren meer geneigd computers te gebruiken dan andere. Een
analyse van verschillende sectoren en beroepen leidt tot verschillel~de
puntschatiingeti voor 'duaianeoml~lexitejr,maar slechts zelden lot verschillende
piintschattingen voor upgrading. Dit zou her gevolg kunnen zijn van het feit dat
in s o m i ~ ~ i gberoepen
e
de computer reeds relatief lang geleden zijn inti-ede heeft
gccla(u11 eia dat de upgrading rccds heeft plaatsgevonden. De resultaten wijzen
dan ook richting upgrading i11 de low-tech sectoren, waar de comrputer op dit
inornei-~thet pr~3dc1ctieproccsen de vraag naar arbeid aan I-iet veranderen is.
Ijnarnaast lijkt hel patrooi? van iipgraditlg veel geleidelibiker te verloperi in Ilownecl-i sectoren dan In high-tech sectoren. Dit komt overeen met bevindingen voor
de Ve~.enigdeStazen, waarlil wordt gevonden dat high-tech sectoren coonputers
op verschillende tijdstippen zijn gaan gebruiken waï. heeft geleid tot schokken
112 de vrnag naar arbeid, terwijl Blow-tech sectoren op ongeveer hetzelfde tijdstip
de ~ o ~ n p t ~ zijn
t e l - gaan gebruiken. Dit heeft geleid, en leidt nag steeds, tot een
veel geleidelijker patroon van upgraelitig. Ook leidt zo'n adoptiepatroon lot een
aindcrc vraag naar traardiglxden over de tijd: In, de initigle base van
cnïl~piuitergebruik zijn andere vaardigheden van belang dari wannecr de
technologie volwassen en meer gebr~iikersvriendelijkis. Dit zal ook leiden tot
een andere vraag a.raar vaardigheden. OveralP komen deze resultatear overeen
met de voorspelling dat de computer heeft geleid tot upgrading vali de vraag
naar vaardigheden,

