België moet de loonvorming regionaliseren
OESO: ''Grotere loonverschillen tussen regio's
stimuleren jobcreatie''
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Grotere loonverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen helpen om de hoge
werkloosheid in Wallonië terug te dringen. Dat zegt de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
In twee nieuwe rapporten over de arbeidsmarkt evalueert de OESO haar Jobs Strategie van
1994 en beoordeelt zij het werkgelegenheidsbeleid van de dertig lidstaten. Voorts formuleert
de economische denktank van de rijke landen aanbevelingen voor de komende jaren.
De OESO merkt op dat sommige regio's veel beter presteren dan andere regio's uit hetzelfde
land.
"De verschillen zijn groot in Duitsland en Italië, maar ook in België en Turkije." Sinds
verscheidene jaren is de werkloosheid in Brussel en Wallonië ten minste dubbel zo hoog
als in Vlaanderen.
"Een decentralisering van de loonvorming maakt het mogelijk de regionale lonen meer in
overeenstemming te brengen met de regionale productiviteit", zegt de OESO. "Grotere
loonverschillen tussen regio's kunnen de prikkels vergroten om te investeren in zwakke
regio's en om de jobcreatie te stimuleren."
In België onderhandelen de sectoren over de lonen voor het hele land.
Aangezien Wallonië zwakkere bedrijfstakken heeft, is het gemiddelde loon er wat lager dan in
Vlaanderen. Maar de productiviteit is in het zuiden van het land duidelijk lager dan in het
noorden. Daardoor zijn de loonkosten per eenheid product in Wallonië hoger dan in
Vlaanderen.
Ook een grotere arbeidsmobiliteit kan volgens de OESO helpen de regionale
werkloosheidsverschillen te verminderen. "Huiseigenaars die verhuizen, worden dikwijls
geconfronteerd met hoge transactiekosten. De zegelrechten(registratierechten) zijn bijzonder
hoog in België en Griekenland."

Boodschap
"De OESO-landen moeten dringend meer mensen aan het werk helpen als zij de
levensstandaard willen verhogen en de welvaartsstaat overeind willen houden.
Dat is de boodschap van de nieuwe editie van de Employment Outlook en het rapport
Boosting Jobs and Income."
Twee groepen landen boeken volgens de OESO succes. De Angelsaksische landen kiezen
voor lage sociale uitkeringen, maar worstelen met hoge inkomensongelijkheid.
Scandinavië betaalt hoge uitkeringen aan wie actief naar een baan zoekt, maar daardoor
zijn de uitgaven en belastingen hoog.
"Enkele basisvoorwaarden zijn noodzakelijk", besluit de OESO. Ze vermeldt macroeconomische stabiliteit, sterke concurrentie op de goederen- en dienstenmarkten en steun
aan werkzoekenden in combinatie met de plicht een job te aanvaarden.
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