Arbeidsmarkt op drift

uit een krant (november 2009):
Het Economisch Analyse Bureau (EAB) van een land heeft de arbeidsmarkt
onderzocht.
Uit dit onderzoek blijkt dat:
– als gevolg van de mondiale kredietcrisis en de daaropvolgende
laagconjunctuur, bij ongewijzigd overheidsbeleid, de onvrijwillige
werkloosheid toeneemt;
– er op de arbeidsmarkt sprake is van loonstarheid. Het gaat hierbij om een
jaarloon van € 24.000 per persoon per jaar.
De onderstaande figuur komt uit dit onderzoek.
arbeidsmarkt voor en na de kredietcrisis

Toelichting:
Het aanbod van arbeid bedraagt maximaal 8,1 miljoen personen.

Het EAB adviseert de overheid van dit land voor een periode van maximaal
één jaar deeltijd-WW in te voeren. Bij deeltijd-WW moeten bedrijven
werknemers die ontslagen dreigen te worden, maar die voor het bedrijf
onmisbaar zijn als de economie weer aantrekt, voor 50% van de contracttijd
in dienst houden, terwijl die werknemers voor de overige 50% tijdelijk een
werkloosheidsuitkering (WW- uitkering) krijgen. In de tijd dat er geen werk is
moeten de betrokken werknemers zich om-, bij- of herscholen. Het EAB
schat dat voor deeltijd-WW maximaal een bedrag van € 950 miljoen nodig is.
Deeltijd-WW maakt wel een verhoging van de, door de werkgever te betalen,
WW-premie nodig. Het EAB denkt dat de deeltijd-WW niet langer dan één
jaar hoeft te gelden. Het bureau verwacht dat de loonstarheid zal verdwijnen,
omdat de markt corrigerend zal gaan werken.
a

Hoe blijkt uit de grafiek dat de kredietcrisis volgens het EAB leidt tot een
toename van de onvrijwillige werkloosheid?

b

Geef een verklaring voor de verwachting van het EAB dat de loonstarheid zal
verdwijnen:
– via het gedrag van de aanbieders op de arbeidsmarkt;
– via het gedrag van de vragers op de arbeidsmarkt.

c

Een analist geeft commentaar op de voorgestelde deeltijd-WW. Hij stelt dat de
economie van dit land sterker uit de crisis tevoorschijn zou kunnen komen als
de deeltijd-WW naar verwachting zou werken. Maar hij heeft daar grote twijfels
bij.
Volgens hem is er bij de deeltijd-WW sprake van asymmetrische informatie,
die zal leiden tot averechtse selectie en risico op moreel wangedrag (moral
hazard).
Daardoor zal de regeling niet het beoogde resultaat opleveren.
Schrijf het commentaar van de analist. Beschrijf hoe de economie van dit land
sterker uit de crisis zou kunnen komen als de deeltijd-WW naar verwachting
zou werken en hoe asymmetrische informatie, averechtse selectie en het
risico van moreel wangedrag dat belemmeren. Het commentaar moet passen
in de gegeven context. Gebruik ongeveer 75 woorden.

