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Opgave 6
De ene arbeidsmarkt is de andere niet
Onderzoek door de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling wijst er op dat de mobiliteit van arbeid in de Verenigde Staten van
Amerika (VS) groter is dan in de Europese Unie (EU). Volgens dit onderzoek
komt dit voor een deel doordat hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering in
de VS en de EU verschillen.
Een econoom heeft voor diverse landen de vervangingsratio berekend. Hierbij
gaat het om de hoogte van de gemiddelde werkloosheidsuitkering in procenten
van de hoogte van het gemiddelde nettoloon van werknemers.
werkloosheid en vervangingsratio
1)

totale werkloosheid
werkloosheid langer dan 3 maanden2)
vervangingsratio
1)
in procenten van de beroepsbevolking
2)
in procenten van de totale werkloosheid

VS
3,8
8,0
59,0

Duitsland
8,1
51,0
70,0

Frankrijk
9,5
42,0
75,0

Nederland
4,1
32,0
81,0

Naar aanleiding van de tabel merkt de econoom het volgende op:
a Het verschil in de gegevens tussen de VS en Nederland kan er op wijzen dat
in de VS sprake is van een andere mate van frictiewerkloosheid dan in
Nederland.
b Het verschil in vervangingsratio verklaart voor een belangrijk deel het
verschil in de omvang van de totale werkloosheid.
c Een lage vervangingsratio kan ten tijde van een recessie veel ongunstiger
uitpakken voor de conjuncturele werkloosheid dan een hoge
vervangingsratio.
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Is de mate van frictiewerkloosheid in de VS hoger of lager dan in Nederland?
Licht het antwoord toe.
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Beschrijf hoe een verhoging van de vervangingsratio, via de ontwikkeling van de
premiedruk, kan leiden tot een toename van de kwantitatieve
structuurwerkloosheid.
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Hoe blijkt uit de tabel dat het verschil in vervangingsratio het verschil in de
omvang van de totale werkloosheid tussen landen niet geheel kan verklaren?
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Leg de laatste opmerking van de econoom uit.
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