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Bekijk macht op de 
arbeids- en productmarkt 
in samenhang

I n een wereld van perfecte concurrentie zijn 
lonen gelijk aan de marginale arbeidsproducti-
viteit en zijn productprijzen gelijk aan de mar-
ginale kosten. Markten zijn echter nooit perfect. 

De meeste economen zijn dan ook afgestapt van het 
standaard model van de neo-klassieke micro-economie 
dat bouwt voort op de klassieke evenwichtstheorie van 
Léon  Walras. Marktmacht op zowel de arbeidsmarkt als 
de productmarkt heeft een prominente rol gekregen in 
het debat rond de oorzaken van marktfalen. 

Het samen bestuderen van arbeids- en product-
marktmacht is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de 
onderliggende mechanismen van de macro-economi-
sche trends, zoals een dalend aandeel van de beloning 
van de productiefactor arbeid in het nationaal inkomen 
(Autor et al., 2020) en de stijgende prijs-kostenmarges 
(De Loecker en Eeckhout, 2018). 

Dit artikel geeft een overzicht van de recente ont-
wikkelingen op dit gebied van de economische weten-
schap. 

Marktmacht op de arbeidsmarkt
Arbeidseconomen hebben de laatste decennia het idee 
omarmd dat werknemers en werkgevers bij de loonvor-
ming een zekere marktmacht uitoefenen. In de breedste 
zin van het woord kan een imperfecte concurrentie op 
de arbeidsmarkt worden gezien als een situatie waarin 
de arbeidsrelatie een aanzienlijk surplus (ofwel econo-
mische rente) oplevert voor werknemers en/of werk-
gevers (Manning, 2011). Dit surplus ontstaat omdat – 
vanuit het perspectief van de werknemer – het tijd en/
of geld kost om een andere werkgever te vinden die een 
perfect substituut kan zijn voor de huidige, en dat – van-
uit het perspectief van de werkgever – het duur is om 
een andere werknemer te vinden die een perfect substi-
tuut is voor de huidige. 

Het bestaan van een dergelijk surplus doet de vraag 
rijzen hoe dit surplus verdeeld wordt tussen werknemers 
en werkgevers, met andere woorden: welk loon tot stand 
komt in een situatie waarin beide partijen marktmacht 
bezitten. De twee uiterste, en tevens dominante, manie-
ren van loonvorming onder imperfecte concurrentie 
in de literatuur zijn wage-markdown pricing en wage- 
markup pricing (Booth, 2014;  Manning, 2021). 

Onder wage-markdown pricing stelt de monopso-
nie  macht (loonzettingsmacht) van werkgevers hen 
in staat om reële lonen te zetten onder de  marginale 
productiviteit van werknemers. De mate waarin het 
arbeidsaanbod reageert op stijgende of dalende lonen – 
de loonelasticiteit van het arbeidsaanbod van een bedrijf 
– is in dat geval de relevante maatstaf van arbeidsmarkt-
macht. 
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Tot voor kort werden marktmacht op de arbeidsmarkt en 
marktmacht op de productmarkt afzonderlijk van elkaar bestu-
deerd. Om te begrijpen hoe de lonen en productprijzen tot stand 
komen, moeten we juist expliciet de onderlinge afhankelijkheid 
van arbeids- en productmarktmacht bestuderen.

IN HET KORT

 ● De winstgevendheid van bedrijven is bepalend voor het uit-
oefenen van onderhandelingsmacht door werknemers.

 ● Trends als de toenemende buitenlandse concurrentie verschui-
ven de arbeidsmarktmacht van werknemers naar werkgevers.

 ● Met nieuwe modellen kunnen we ook de invloed van instituti-
onele veranderingen op de arbeidsmarktmacht analyseren. 
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Een situatie van wage-markup pricing bevoordeelt 
werknemers die, via hun onderhandelingsmacht, werk-
gevers dwingen om een reëel loon boven de marginale 
arbeidsproductiviteit te betalen. Arbeidsmarktmacht 
wordt dan gemeten door het deel van het surplus dat 
werknemers zich toe-eigenen, of door hun macht aan de 
onderhandelingstafel.

Marktmacht op de productmarkt
Sinds het eind van de jaren zeventig wordt er in indus-
triële organisatiemodellen en internationale handelsmo-
dellen uitgegaan van een imperfecte concurrentie op de 
productmarkt. In het afgelopen decennium domineert 
de productiefunctiebenadering ter beoordeling van de 
markmacht in de productmarkt (De Loecker en Van 
 Biesebroeck, 2018). Deze benadering bouwt voort op het 
werk van Hall (1988), en meet de productmarktmacht 
van een bedrijf door de mate waarin het bedrijf zijn prijs 
boven de marginale kosten zet (price-markup pricing). 

Samenspel arbeids- en productmarktmacht
Hoe ontwikkelen prijzen op de arbeids- en product-
markt zich? Om deze vraag te beantwoorden, moeten 
beide markten gezamenlijk bestudeerd worden. Denk 
bijvoorbeeld aan de impact van productmarktmacht op 
loonvorming. Bedrijven die productmarktmacht bezit-
ten, realiseren immers een hoog surplus. Alleen als er 
een surplus is, zouden werknemers macht kunnen uit-
oefenen aan de onderhandelingstafel, want anders is er 
geen geld te verdelen. Op die manier beïnvloedt pro-
ductmarktmacht de loonvorming. 

Dergelijke onderlinge afhankelijkheid tussen pro-
duct- en arbeidsmarktmacht vergt een theoretisch 
denkkader dat imperfecties modelleert op zowel de 
arbeids- als de productmarkt. Opvallend in het afgelo-
pen decennium is dan ook de ontwikkeling van dergelij-
ke denkkaders. Dobbelaere en Mairesse (2013) ontwik-
kelden zo’n model door de twee loonvormingsprocessen 
(wage-markup en wage-markdown pricing) te integreren 
in het productiviteitsmodel van Hall (1988) met imper-
fecte productmarkten.  

Dobbelaere en Kiyota (2018) maken het theore-
tisch model van Dobbelaere en Mairesse (2013) empi-
risch implementeerbaar op bedrijfsniveau. Via het schat-
ten van productiefuncties op microniveau stellen zij het 
bestaan en ook de intensiteit vast van zowel de arbeids- 
als productmarktmacht van een bedrijf. Dit model houdt 
expliciet rekening met de onderlinge afhankelijkheid van 
prijsvorming op de arbeids- en de productmarkt. 

In de lijn van de verwachtingen bevestigt recent 
empirisch onderzoek dat wage-markup pricing en price- 
markup pricing hand in hand gaan (In Nederland en 
België (Dobbelaere et al., 2021), Frankrijk (Caselli et 
al., 2021) en Japan (Dobbelaere en Kiyota, 2018). 

Onderzoeksagenda
Door toenemende digitalisering en veranderde bedrijfs-
modellen, zullen ontwrichtende trends – zoals automa-
tisering, fragmentatie van productieketens, decentralisa-
tie van sociaal overleg en hogere marktconcentratie door 
fusies en overnames – zich wellicht blijven doorzetten. 
Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen 
voor de bedrijfs- en werknemersdynamiek: lonen van 
verschillende typen werknemers veranderen, creatie en 
destructie van banen, regio’s winnen en verliezen omdat 
sommige bedrijven krimpen en verdwijnen, terwijl de 
meest productieve bedrijven juist snel groeien. 

Micro-economisch onderzoek naar de impact 
van deze ontwikkelingen op het te verdelen surplus, de 
marktmacht, banen en inkomens, en de productiviteit 
is dan ook essentieel om een beeld te schetsen van de 
winnaars en verliezers. Dit is op haar beurt een cruciale 
input voor optimale beleidsvorming. Wat leren we van 
nieuw empirisch onderzoek over de invloed van globa-
lisering en institutionele veranderingen op marktmacht, 
waarbij zowel arbeids- als productmarktmacht gemo-
delleerd zijn?

Globalisering en machtsevenwicht 
Caselli et al. (2021) en Dobbelaere et al. (2021) tonen 
dat blootstelling aan sterke buitenlandse concurrentie – 
in het bijzonder via Chinese import – het machtseven-
wicht tussen werkgevers en werknemers kan verstoren. 

Dobbelaere et al. (2021) laten zien dat Belgische en 
Nederlandse bedrijven die onderhevig zijn aan invoer-
concurrentie minder wage-markup pricing toepassen 
(extensieve marge) en dat hun werknemers minder 
onderhandelingsmacht hebben (intensieve marge). 
Deze bedrijven hebben een hogere loonzettingsmacht. 
De bevindingen langs de extensieve marge worden 
bepaald door de invoer van eindproducten uit China, 
en zijn het meest uitgesproken in Nederland. 

Ook Caselli et al. (2021) vinden dat invoerconcur-
rentie uit China leidt tot een daling van de onderhan-
delingsmacht van werknemers in Franse bedrijven. Zij 
tonen aan dat, door de toegenomen concurrentie, de 
winstgevendheid van binnenlandse bedrijven daalt, en 
dus ook het surplus dat gedeeld kan worden met werk-



ESB, 106(4795S), 18 maart 2021 73

nemers.  In tegenstelling tot Dobbelaere et al. (2021) 
vinden zij geen effect op de loonzettingsmacht van 
bedrijven. Hun bevindingen suggereren dat invoercon-
currentie alleen een disciplinerend effect uitoefent als 
werknemers marktmacht bezitten. 

Toekomstig onderzoek dat rekening houdt met 
arbeidsheterogeniteit in termen van opleiding, beroeps-
klasse, type arbeidscontract, geslacht of nationaliteit 
moet uitwijzen welke werknemers het meest getroffen 
worden door globalisering. 

Stijgende prijs-kostenmarges 
Met het empirisch onderzoek kunnen we ook de trend 
van stijgende prijs-kostenmarges duiden (De Loecker 
en Eeckhout, 2018; Syverson, 2019). Dobbelaere en 
Wiersma (2020) analyseren hoe China’s toetreding tot 
de Wereldhandelsorganisatie (WHO) de marktmacht 
van Chinese bedrijven heeft beïnvloed. Zij tonen aan 
dat een vermindering in de tarieven van inputgoederen 
enerzijds heeft geleid tot een stijging van de product-
marktmacht, maar anderzijds tot een daling van de loon-
zettingsmacht van Chinese bedrijven. Dit laatste effect 
is uitgesproken in staatsbedrijven (met veel loonzet-
tingsmacht) die op grote schaal werden geprivatiseerd 
als onderdeel van de WHO-toetredingsvoorwaarden.

Vakbondsonmacht
Door het simultaan modelleren van marktmacht op de 
arbeids- en de productmarkt, kunnen we de invloed van 
institutionele veranderingen op de arbeidsmarktmacht 
analyseren. Zo argumenteren Stansbury en  Summers 
(2020) dat de afgenomen vakbondsvorming en de 
bescherming van werknemers aan de basis liggen van de 
verminderde onderhandelingsmacht van werknemers 
in de Verenigde Staten. Dobbelaere et al. (2020) vinden 
eveneens dat de arbeidsmarktmacht van Duitse bedrij-
ven sterk wordt bepaald door arbeidsverhoudingen. Zij 
wijzen op de gedaalde dekkingsgraad van cao’s en op een 
verminderde aanwezigheid van ondernemingsraden als 
een mogelijke oorzaak van het dalend beloningsaandeel 
van de productiefactor arbeid in het nationaal inkomen 
en van de toegenomen loonongelijkheid. 

Andere macro-economische trends 
Modellen waarin marktmacht op de arbeidsmarkt en 
productmarkt zijn geïntegreerd zouden ook een belang-
rijke rol kunnen spelen in het duiden van andere macro-
economische trends zoals zwakke productiviteitsgroei 
(Decker et al., 2017; Akcigit en Ates, 2021), een dalend 

aandeel van arbeid in het inkomen ( Karabarbounis 
en Neiman, 2014; Autor et al., 2020), en toenemende 
product- en arbeidsmarktconcentratie (Grullon et al., 
2019; Azar et al., 2020). 
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