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In het tweede deel van deze minireeks over inflatie, staan we stil bij wat er gaande 
is op de arbeidsmarkten binnen de ontwikkelde wereld. De problemen in de 
toeleveringsketen die zijn besproken in deel 1, kunnen nog enkele maanden 
aanhouden, maar of dit uitmondt in een blijvend inflatieprobleem, hangt af van 
de arbeidsmarkt. Als werknemers te maken hebben met stijgende kosten van 
levensonderhoud en hun onderhandelingspositie sterk genoeg is om hogere lonen 
te bedingen, dan kan dit een loon-prijsspiraal en inflatoire druk op middellange 
termijn in de hand werken.

Een dergelijke onderhandelingspositie ontbrak duidelijk in de vorige cyclus. 
Gedurende meerdere jaren na de financiële crisis, toen de werkloosheid daalde, 
bleef de loonstijging matig. Het leek erop dat de omgekeerde relatie tussen 
werkloosheid en loonstijging was verbroken. Deze situatie duurde lang en er waren 
bijna record-lage werkloosheidsniveaus nodig voordat de lonen begonnen aan te 
trekken.

Wat zo opmerkelijk is aan het recente herstel van de arbeidsmarkt na de diepe, door 
de pandemie veroorzaakte recessie, is de snelheid waarmee we zijn teruggekeerd 
naar het punt waar werknemers weer onderhandelingsmacht hebben. Na de 
financiële crisis duurde het acht jaar voordat de werkloosheid in de Verenigde 
Staten van een piek van 10% daalde tot het huidige niveau. Van de piek tijdens de 
pandemie van bijna 15%, daalde de werkloosheid in de VS in minder dan twee jaar 
tot 3,9%.

Het werkloosheidscijfer is niet altijd een perfecte maatstaf voor de krapte op de 
arbeidsmarkt, maar er zijn meerdere tekenen dat de vraag naar arbeid momenteel 
groot is in verhouding tot het beschikbare aanbod van werknemers. Om te beginnen 
is de kloof tussen het aantal Amerikanen dat van mening is dat er volop banen zijn 
en het aantal dat vindt dat die moeilijk te vinden zijn, nog nooit zo groot geweest als 
nu. Ze profiteren van de overvloedige arbeidskansen en het feit dat mensen die van 
baan wisselen over het algemeen grotere loonsverhogingen krijgen dan degenen 
die in dienst blijven bij hun bestaande werkgever. Het aantal mensen dat hun baan 
opzegt, heeft een recordhoogte bereikt.

Bedrijven maken ook melding van een zeer krappe arbeidsmarkt. Uit de enquête van 
de National Federation of Independent Business blijkt dat het aantal kleine bedrijven 
dat moeite heeft om het nodige personeel te vinden historisch gezien zeer hoog 
is. Ook blijkt dat het aantal bedrijven dat de lonen in de afgelopen zes maanden 
heeft verhoogd of van plan is dat in de komende tijd te doen, in beide gevallen een 
recordhoogte heeft bereikt. Verder is het aantal ontslagen tot bijna het laagste 
niveau ooit gedaald, omdat bedrijven werknemers graag in dienst houden, dit in de 
wetenschap dat het moeilijk is om ze te vervangen.

Een eenvoudige manier om de krapte op de arbeidsmarkt te bekijken is door 
het aantal werklozen te vergelijken met het aantal geadverteerde/openstaande 
vacatures. Gedurende het grootste deel van de afgelopen 20 jaar waren er meer 
werklozen dan er vacatures waren. Hoewel de werkloosheid nog steeds iets hoger 
ligt dan vóór de pandemie, is het aantal vacatures sterk gestegen en ligt het ver 
boven het aantal werklozen (Figuur 1).
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Figuur 1: Werklozen en vacatures in de VS
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Bronnen: BLS, JOLTS, J.P. Morgan Asset Management. Bij het herstel van de arbeidsparticipatie wordt ervan uitgegaan dat de participatiegraad 
terugkeert naar het niveau van februari 2020 en dat de betreffende personen als werklozen worden geregistreerd. Guide to the Markets - UK & Europe. 
Gegevens per 7 januari 2022.

Maar om in de werkloosheidscijfers te worden meegerekend 
moet je werk zoeken en het percentage Amerikanen dat 
werkt of werk zoekt (de participatiegraad) is sinds het begin 
van de pandemie gedaald. Dus zal een stijging van de 
participatiegraad, als meer mensen werk gaan zoeken, leiden 
tot een minder krappe arbeidsmarkt?

Sinds het begin van de pandemie is de groei van het aantal 
Amerikanen dat niet tot de beroepsbevolking behoort 
(degenen die niet werken en ook niet naar werk zoeken) 
voornamelijk toe te schrijven aan 55-plussers. Aangenomen 
mag worden dat de meeste van de 55-plussers die voor de 
pandemie werkten, uiteindelijk weer aan het werk zullen 
gaan. Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat veel 
55-plussers definitief met werken zijn gestopt.

Velen zouden in de afgelopen twee jaar toch al met pensioen 
zijn gegaan. Maar we vermoeden dat er ook mensen zijn die 
eerder met pensioen zijn gegaan dan anders vanwege de 
enorme winsten op de Amerikaanse aandelenmarkt sinds 
het begin van 2020. De S&P 500 eindigde 2021 47% hoger dan 
aan het begin van 2020. Dat zal de waarde van pensioenen en 
andere beleggingen hebben opgestuwd. De huizenprijzen zijn 
ook met 28% gestegen, wat ten goede komt aan iedereen die 
vermogen aan zijn huis wil onttrekken of kleiner gaat wonen  
om zo zijn pensioen te kunnen financieren. Van de 55-plussers 
die de beroepsbevolking hebben verlaten, zegt 95% dat ze 
geen baan meer willen.  

Het belangrijkste punt is dat zelfs als de participatiegraad 
stijgt, het aantal beschikbare werknemers waarschijnlijk laag 
zal blijven in verhouding tot het aantal vacatures. 

Kan Omikron de vraag naar werknemers doen afnemen? 
Ons basisscenario is dat elke economische verstoring door 
Omikron waarschijnlijk van betrekkelijk korte duur zal zijn, 
gezien de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt en het 
feit dat het percentage ziekenhuisopnames lager lijkt te zijn 
dan bij vorige golven. De aangekondigde antivirale pillen, 
die zullen zorgen voor minder ziekenhuisopnames onder 
besmettingsgevallen, zouden ook moeten helpen om de duur 
van wezenlijke economische verstoringen te beperken.

Nu bedrijven weten hoe snel de vraag weer kan aantrekken en 
gezien de moeite die ze momenteel hebben om personeel te 
vinden, zullen bedrijven werknemers volgens ons veel minder 
snel ontslaan dan aan het begin van de pandemie, als ze 
geloven dat een economische verstoring waarschijnlijk maar 
kort zal duren. Wij verwachten dan ook dat een eventuele 
vermindering van de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van 
Omikron waarschijnlijk slechts tijdelijk zal zijn.

Niet alleen in de VS oogt de arbeidsmarkt krap. In het 
Verenigd Koninkrijk heeft de verlofregeling op spectaculaire 
wijze bijgedragen aan het behoud van de werkgelegenheid. 
Op een bepaald ogenblik in 2020 was ongeveer een derde 
van de Britse werknemers in de private sector met verlof, 
maar nu de verlofregeling is afgelopen, is de werkloosheid 
slechts zeer lichtjes hoger dan vóór de pandemie. 
Verschillende bedrijfsenquêtes (Figuur 2 en 3) wijzen op 
een krappe arbeidsmarkt. Van belang hierbij is ook dat de 
immigratiecontroles na de Brexit het vermogen van bedrijven 
kunnen beperken om Europese werknemers aan te trekken 
voor openstaande vacatures.
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Figuur 2: Enquête Bank of England Agents’ - wervingsmoeilijkheden
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Bronnen: Bank of England, J.P. Morgan Asset Management. 
Guide to the Markets - UK & Europe. Gegevens per 31 december 2022.

In continentaal Europa zijn de lonen meestal minder 
beweeglijk, omdat loonafspraken er meestal voor meerdere 
jaren worden gemaakt. In vergelijking met de VS en het VK 
beschikken wij ook over minder gedetailleerde en actuele 
gegevens om de situatie te volgen. De risico’s zijn echter 
duidelijk: bedrijven melden moeilijkheden bij het werven van 
de werknemers die ze nodig hebben (Figuur 4).

Politici lijken, onder druk van de stijgende kosten van 
levensonderhoud, voorstander te zijn van hogere 
loonstijgingen. Het Europees Parlement heeft in november 
een ontwerp-richtlijn over het minimumloon uitgebracht, 
die minimumeisen wil vastleggen om werknemers en hun 
gezinnen een inkomen te garanderen dat een fatsoenlijke 
levensstandaard mogelijk maakt. Dit kan gebeuren via een 
wettelijk minimumloon of door werknemers toe te staan 
via collectieve onderhandelingen met hun werkgevers over 
hun loon te onderhandelen. De nieuwe Duitse regering 
heeft al een voorstel ingediend voor een verhoging van het 
Duitse minimumloon met 22%, wat rechtstreeks van invloed 
zou zijn op de lonen van ongeveer een vijfde van de Duitse 
beroepsbevolking.

Figuur 3: Britse CBI-enquête - Factoren die de productie beperken
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Bronnen: CBI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management.
Guide to the Markets - UK & Europe. Gegevens per 31 december 2022.

Figuur 4: Conjunctuurenquêtes eurozone - Arbeid beperkt productie
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Bronnen: Europese Commissie, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset 
Management. Guide to the Markets - UK & Europe.  
Gegevens per 31 december 2022.
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Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat de 
arbeidsmarkten slechts twee jaar na het begin van de 
pandemie opmerkelijk krap lijken, vooral in de VS en het 
VK. Krapte op de arbeidsmarkten kan leiden tot hogere 
en langer aanhoudende loonstijgingen dan in de vorige 
cyclus het geval was. Tenzij ze gepaard gaan met betere 
productiviteitswinsten, zal hogere looninflatie ertoe 
leiden dat de kerninflatie langer boven de doelstelling 
blijft dan beleggers en centrale banken op dit moment 
verwachten. In deel 3 van volgende week zullen we in 
het hele activaspectrum nagaan wat de beste opties 
zijn voor beleggers om hun kapitaal te beschermen.


