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Internationale cobrdinatie van economische politiek
in een twee-regio-twee-sectoren model

door Dr. R.J. de Groof~)

1. Inleiding

Voor de bestudering van de mogelijkheden en beperkingen van cotfrdinatie
van economische politiek binnen het raamwerk van modellen met een be-
perkt aantal landen of regio's, bestaat thans grote belangstelling.l)
Het besef van het essentiéle belang van en daarmee gepaard gaande, de
behoefte aan inzicht in de internationale interdependenties groeit snel.
De onderhavige studie bouwt voort op wat dezerzijds op dit terrein te
berde is gebracht [2J. Daarin ging het om de cotfrdinatie van economische
politiek in een twee-regiomodel, dat gekenmerkt werd door een vraagsitu-
atie. Daarin bepaalt de effectieve vraag de produktie, zonder dat de
produktiecapaciteit een knelpunt vormt.

Thans wordt de vraag aan de orde gesteld, welke perspectieven coifrdina-
tie van economische politiek biedt, wanneer wél met aanbodrestricties
rekening wordt gehouden, wanneer met andere woorden de aanbodmodelsitua-
tie van toepassing is. Bovendien wordt de analyse mede uitgevoerd op een
lager niveau van aggregatie. Behalve twee landenblokken of regio's wor-
den thans twee sectoren onderscheiden. Met behulp daarvan wordt onder-
zocht in hoeverre het bestaan van sectoren, met een typisch eígen econo-
miache structuur, de cobrdinatie van economische politiek bemoeilijkt.
De beperkingen zouden zich kunnen manifesteren in de vorm van een onge-
wenste scheefgroei tussen de sectoren. De andere kant van de medaille is
dat juist de mogelijkheden tot internationaal geco2frdineerde sectorpoli-

~) Ik dank de heer L. Buys voor zijn rekentechnische assistentie en hem
alsook Dr. A. van Schaik voor hun waardevol commentaar.

1) Zo is in 1985 een geheel nummer (28) van de European Economic Review
aan deze problematiek gewíjd. Ten onzent zij in dit verband gewezen op
de recente publicaties van Van Schaik [1], de Groof [2] en van de
Klundert [3].
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tiek, althans met behulp van globaal werkende maatregelen worden bloot-
gelegd.

Er zijn verschillende sectorindelingen denkbaar, Zo opteren Donders en
van Nunen [4] voor de opsplitsing van de economie in een goederen- en
een dienstensector, waarbij diverse kenmerken, zoals relatieve exportge-
richtheid en kapitaalintensiteit als indelingacri[eria fungeren.
In deze studie wordt gekozen voor een stringente verdeling van de econo-
mie in een aector waarin in beginsel exporteerbare goederen en diensten
worden voortgebracht en een aector waarin uitsluitend voor de binnen-
landse markten wordt geproduceerd. In het navolgende zullen in dit ver-
band kortheidshalve hoofdzakelijk de angelsaksische synoniemen "trad-
ables" en "non-tradables" worden gehanteerd. Het is in het licht van de
notie van de duale economie heel wel verdedigbaar, om voor de tradables-
sector de aanbod- en voor de non-tradables-sector de vraagsituatie van
toepassing te verklaren. Wij laten deze complicatie vooralsnog voor wat
ze is en plaatsen beide sectoren in een aanbodsituatie. Gezien de achter
ons liggende wereldwijde diepe economische recessie met vermoedelijk een
gigantische afbraak van produktiecapaciteit over de hele linie lijkt
zulks voor het huidig tijdsgewicht een premisse, die niet van actuali-
teitswaarde ontbloot hoeft te zijn.

In feite ontstaat zodoende de mogelijkheid, om de effecten van een aan-
tal economisch politieke maatregelen op drie niveau's van aggregatie te
traceren: het puur macro-economische in casu mondiale, het regionale en
het sectorale niveau. Daarbij alaat het begrip regio op een groep van
landen met bepaalde, vooralsnog niet nader gespecificeerde, structuur-
kenmerken als indelingscriteríum. Genoemde structuurkenmerken kunnen
later op basis van de globale empirie van nader te onderscheiden landen-
blokken worden aangebracht. Vooralsnog is het de bedoeling de conaequen-
ties van diverse beleidsmaatregelen, al of niet gecoiirdineerd getroffen,
voor de drie hierboven genoemde aggregatienivesus ín kaart te brengen.

In de volgende paragraaf zal een twee-regio-twee-sectoren-model worden
gepresenteerd dat gekenmerkt wordt door een zo groot mogelijke mate van
symmetrie. Aan de hand daarvan zullen in paragraaf 3 de gevolgen van een
aantal gei'soleerd genomen maatregelen op economiech gebied worden verge-
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leken met de tweezijdige toepassing ervan, om zodoende de mogelijkheden
en beperkingen van een co8rdinatie, in de zin van een wederzijdse onder-
steuning van elkaars politíek, te traceren.
In paragraaf 4 wordt volgens he[ beginsel van de afnemende abstractie de
mate van symmetrie verkleind. Meer concreet wordt de veronderatelling
van vrijwel ídentieke kwantitatieve verhoudingen tusaen de sectoren op-
geofferd door rekening te houden met het feit, dat ook de non-tradables
sector goederen en diensten importeert. Paragraaf 5 is gereserveerd voor
conclusies.

2. Het symmetrische model

De desaggregatie per regio geschiedt op de wijze zoals door ponders en
van Nunen [5] voor één volkshuishouding is gedaan. De variabelen van het
gehanteerde model luiden in termen van relatieve afwijkingen van de
waarden die zij aannemen volgens een, niet nader gespecificeerd, pad van
gestage groei. De op deze wijze bewerkstelligde linearisering van een
model wordt ten onzent vooral door Kolnaar en Schouten sinds jaar en dag
systematisch toegepast.2) De onderhavige procedure ia meer dan eens uit-
voerig toegelicht.3) De gevolgen van bepaalde impulsen worden berekend,
door, zoals gezegd de uit die impulsen voortvloeiende niveauveranderin-
gen van de variabelen weer te geven als relatieve afwijkingen, uitge-
drukt in procenten, van hun trendmatige waarden. De variabelen worden
met andere woorden gepresenteerd in de vorm van relatieve trendafwijkin-
gen. De coéfficiénten zijn bijgevolg elasticiteíten, waarvan de waarden
worden bepaald door de corresponderende constante quoten van het gestage
groeipad.

De berekening van deze quoten dient te geschieden op basis van de e~
ploitatierekeningen van de onderscheiden sectoren van het economisch
leven. In een numeriek model dragen deze rekeningen per definitie een

2) Ook in de internationale literatuur is de methode gemeengoed, zie
bijvoorbeeld Taylor [6].

3) Voor het eerst door Schouten c.s. (7], vervolgens door van de
Klundert [8] en laatstelijk nog eens door Kolnaar [9].
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exemplarisch karakter. Deagewenst kan daarbij worden aangesloten bij de
globale empirie. De onderhavige studie heeft die pretentie nog niet,
zodat genoemde exploitatíerekeningen slechts de functie van rekenvoor-
beeld vervullen.

Zoals gezegd, wordt in deze paragraaf ten aanzien van de onderscheiden
bedrijfssectoren de grootat mogelijke mate van symmetrie betracht. De
symmetrie tussen de regio's is ex hypothesi perfect. De navolgende ex-
ploitatierekeningen als ook het model zijn derhalve voor beide regio's
van toepassing.

tradables sector

loonsom 200 particuliere coneumptie 200
bruto winstsom 100 overheidsbestedingen 50
leveringen van de investeringen 50
non-tradables sector 100 leveringen aan de
invoer 200 non-tradables sector 100

uitvoer 200

bruto afzet 600 bruto afzet

non-tradables sector

600

loonaom 200 particuliere consumptie 200
bruto winstsom 100 overheidsbestedingen 50
leveríngen van de investeringen 50
tradablea sector L00 leveringen aan de

tradablea sector 100

bruto afzet 400 bruto afzet

gezinnen

particuliere consumptie 400 loonsom marktsector
belastingen en premies lonen en uitkeringen
op de totale loonsom 400 collectieve sector

400

400

400

800 800
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wínstgerechtigden

investeringen 100 bruto winsten
winstbelasting 100

200

200 200

collectieve sector

lonen en uitkeringen 400 belastingen en premies
overheidabestedingen 100 op de loonsom 400

winst belasting 100

500 500

Zoals de naam al aangeeft, exporteert uitsluitend de tradables sector.
In het onderhavige cijfervoorbeeld onderhoudt de andere sector zelfs
geen enkele betrekking met het buitenland. Deze laatste veronderstelling
laten wij in de volgende paragraaf vallen.

De exploitatierekeningen reveleren voorts de volgende veronderstellin-
gen. Het gehele beachikbare loon- en steuninkomen, inclusief het toege-
rekend looninkomen van zelfstandigen, wordt conaumptief beateed, terwijl
het beschikbare winstinkomen volledig wordt geinvesteerd.
De collectieve lasten drukken ofwel op het loon- en steuninkomen, ofwel
op het winstinkomen. De eerste categorie omvat mede de door de werkge-
vers betaalde premies alsook de indirecte belastingen. De toegevoegde
waardebedragen van de sectoren luiden derhalve tegen factorkosten, ter-
wijl de particuliere consumptie exclusief de indirecte belastingen zijn
opgevoerd. Afgezien van autonome drukmutaties wordt zowel ten aanzien
van het loon- en steuninkomen als ten aanzien van de (bruto) winat ver-
ondersteld, dat de collectieve lastendruk constant en voor beide inko-
menscategorieén gelijk is. Het collectieve loorr en ateuninkomen wordt
als één geheel beschouwd, zonder dat derhalve onderscheid wordt gemaakt
tussen werkenden en niet-werkenden. De overige collectieve uitgaven be-
trefEen de over de aectoren verdeelde materiéle bestedingen van de over-
heid.
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Voor het overige spreekt de gepresenteerde nationale boekhoudíng voor
zich. Op basis daarvan kunnen de definitievergelijkingen worden geformu-
leerd, welke wij thans de revue zullen laten passeren. Zoals gezegd,
geldt elke vergelijking voor de beide onderscheiden regio's, waar nodig
aangeduid met behulp van de superscripten i resp. j: i~ 1,2; j a 1,2.
Volstaan wordt met de formulering van het model voor regio i. De sub-
scripten t en n dienen om aan te geven, of het om de tradables dan wel
de non-tradables sector gaat. Het ontbreken van een subscript betekent
bijgevolg, dat het om variabelen voor de (afzonderlijke) regio's als
geheel gaat.

Ten aanzien van de (relatieve trendafwijkingen van de) importprijzen,
pm, geldt nu (per regio):

(1) Pm a ptt

(2) pm pm t

Deze vergelijkingen symboliseren het feit, dat de non-tradables sectoren
in het geheel niet, dus ook niet door middel van invoer, aan het inter-
nationale handelsverkeer deelnemen.

Voor de prijzen van de produktie, py, in de onderscheiden sectoren als-
ook ín de economie als geheel noteren we:

(3)

(4)

2 1
pyt a 2pt - 3 pmt - 3 pn

4 1
pyn s 3 pn - 3 Pt

(S) Py ~ 2 Py f~ Pyt n

Ook uit betrekking (4) blijkt het puur inheemse karakter van de non-
tradablea sectoren. Donders en van Nunen [5] wijzen er terecht op, dat
aan relaties als (4) en (5) de aannamen ten grondslag liggen, dat de
verschillende afzetcategorieën van de desbetreffende sectoren een uni-
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forme ontwikkeling in de afzetprijs kennen en de prijspeilen in de uit-
gangssituatie gelijk zijn. De vergelijkingen voor de macro prijsindices
van de afzet, p, enerzijds en van de particuliere consumptie, pc, ander-
zijds, zijn simpel:

(6)
p- 5 pt } 5 pn

(~) pc x 2 pt } 2 pn

Omdat per defínitie alleen de tradables sectoren exporteren, geldt ten
aanzien van de uitvoerprijzen, pb, respectievelijk de regionale uitvoer-
volumina, b:

(8) pb a pt

(9) b - bt

Omdat de non-tradables sectoren in dit voorbeeld niets uitvoeren, kunnen
voor de regionale invoervolumina, m, worden geschreven:

(10) m ~ mt

Uiteraard geldt in een twee-regio-model:

(11) bi - mj

Zulks vanwege de uiterst simpele sttuctuur van de handelsmatrix, althans
wanneer, zoals hier is gedaan, wordt geabstraheerd van intrahandel met
betrekking tot finale produkten.2)

De definitierelaties voor de produktie, y, van de onderscheiden aectoren
alsmede van de regio's als geheel, volgen rechtstreeks uit de exploita-
tierekeningen voor de sectoren:

2) Voor een uitvoerige beschouwing hierover zie R.J. de Groof [2].
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(12 ) Yt ' 3 cpt f 6 cgt t 6 it t 3 bt - 3 mt t 3 otn - 3 ont

(13) Yn ' 3 cp f 6 cg f 6 in f 3 on - 3 ot
n n t n

(14) 1 1
Y g~Yt }~Yn

waarin: cp: particulier consumptievolume
cg: volume overheidsbestedingen
1 : investeringsvolume
ot : volume van de leverantie van de tradables naar de non-

n tradables sector
on : volume van de leverantiea van de non-tradables naar de

t tradables sector

De formules voor de afzetvolumina van de beide sectoren volgen eveneens
uit de desbetreffende exploitatierekeningen, althans wanneer, zoals wij
doen, wordt uitgegaan van voortdurend uniforme prijzen van de verschil-
lende afzetcategorieén binnen de sectoren:

(15) vt ' 2 Yt f 6 on f 3 mt
t

(16) vn ' 4 Yn t 4 ot
n

Voor de macro-economische volumina van de particuliere consumptie geldt
nu:

(17) c - 1 c t 1 c .
p 2 pt 2 pn

Hetzelfde gaat op voor de volumina van de overheidsbestedingen

(18) cg ~ 2 cg f 2 cg
t n

Niet rechetreeks uit de exploltatierekeningen volgen de definities van
de arbeidsproduktiviteit, h, in de onderscheiden sectoren:
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(19) ht - Yt - Rt

(20) h - y - Rn n n

waarin: 2,: de werkgelegenheld.
De totale werkgelegenheid í n een regio volgt uit definitierelatie (12)
en de aanname van een uniforme arbeidsproduktiviteit in de uitgangssitu-
atie:

(21) R-2 R.t}2 kn

De volgende groep van definitievergelijkingen betreft de inkomensverde-
ling. De arbeidsinkomensquoten, w', zijn genoteerd in mutaties in pro-
centen:

(22) w' - pR f R- Y- pY

waarin: pR: de nominale loon- tevens uitkeríngsvoet

De reële bruto winstinkomens, yr, volgen uit de debetzijden van de sec-
torale exploita[ierekeningen, waarbij is gedefleerd met de prijs van
investeringsgoederen. Verondersteld wordt, dat deze prijs zich ontwik-
kelt overeenkomstig de (fifty-fifty-)verhouding, waarin de sectoren to[
de totale investeringen bijdragen:

(23) yrt a 3(yt f pyt) - 2(Rt f pR) - 2{pt f pn)

(24) Yr ~ 3(Yn f P )- 2(Rn f PR) - Z( Pt f Pn)
n yn

Waar in deze context de afschrijvingen niet expliciet ten tonele worden
gevoerd, vormt de brutowinst de belastinggrondslag, zodat voor de reéle
beschikbare winsten, yr , kan worden geachreven:

b
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(25) 2Yrbt ~ Yrt

(26) yr - 2yr - ~r -
b n --n

waarin: T: de drukmutatie van de winstbelasting in procentpunten van
r
- het beachikbare winstinkomen.

De uitvoeroverschotten, in deze context tevena de saldi op de lopende
rekening van de betalingsbalans, noteren we in procentpunten van het
inkomen van de marktsector:

(27) su s-13-(b t pb) -~m f pm)

De laatste groep van definitierelaties betreft de collectieve sectoren.
Hierin zijn de mutaties van de inkomenssaldi van de overheden, Fg, hier
tevens de financieringssaldi van die overheden, uitgedrukt in procent-
punten van de toegevoegde waarden van de marktaectoren:

(28) Fg - Tn - Gg - Gu
n

waarin: Tn: de drukmutatie, uitgedrukt in procentpunten inkomen van de
marktsector, van de door deze sector betaalde belastingen
en premies

Gg: idem, maar dan van de overheidsbestedingen
G: idem, maar dan van de beschikbare lonen en uitkeringenun

De drie variabelen van he[ rechterlid van relatie (28) volgen weer
rechtstreeks uit de nationale boekhouding, met dien verstande, dat de
collectieve drukmutaties op het loon- en ateuninkomen enerzijds en op
het winstinkomen anderzijds, autonoom verondersteld zíjn. Bovendien is
een volledige koppeling van de collectieve inkomens met de marktsector
verondersteld, zodat de desbetreffende relaties behalve een definito-
risch ook een gedragshypothetisch karakter hebben:
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(29) Tn-3TRf6Tr

(3~) ~g - 6{-12-icgt f Pt) t-21--(cgn f pn) - Y- py}

(31) Gu -~{Rn f pR - TR - y- P{
n - y

waarin: TR: de autonome drukmutatie van de collectieve lasten op het
loon- en steuninkomen, in procentpunten van de beschikbare
component van dit inkomen

Rn: het aantal inkomenstrekkers van de collectieve sector

Evenals bij de defínitievergelijkingen, vindt de bespreking van de ge-
dragsvergelijkingen haar vertrekpunt bij de prijzen. In beide sectoren
ruimen de prijzen zonder vertraging de markten. De afzetprijzen (p) kun-
nen dan ook worden bepaald aan de hand van de condities:

(32) yt s yt

(33) yn i yn

waarin: y': de produktiecapaciteit

Ten aanzien van de invoer veronderstellen we, behalve een volledige com-
plementariteit met de produktíe, een bepaald effect van de concurrentie-
positie op de binnenlandse markt:

(34 ) mt - yt i- 2(pt - pm )
t

De leveringen door de ene sector aan de andere worden verondersteld vol-
strekt gelijk op te lopen met de afzet van de laatstgenoemde sector:

(35) ot ' "nn

(36) on a vtt
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Deze hypothese van volkomen complementariteit kan zonder problemen des-
gewenst worden geamendeerd; input-output-analyse kan een behoefte hier-
toe doen ontstaan.

De macro-economische particuliere consumptie ontwikkelt zich conform het
reéel beschikbare loon- en steuninkomen:

(37) cp ~~T f pR - pc - T~

waarin: fCT: het autonome totaal aantal inkomenstrekkers

Ten aanzien van de verdeling van dit particulier consumptievolume veron-
derstellen we constante bestedingsaandelen:

(38) cP } pt i cP } pnt n

De componenten van de overheidsbestedingen daarentegen zijn volkomen
autonoom bepaald:

(39) c ~ c
gt ~t

(40) c - c
gn ~n

Voor wat betreft de investeringen volgen we grosso modo de proposítie
van Van de Klundert [8]. Dit betekent, dat de investeringen, in ons ge-
val met anderhalve periode, vertraagd reageren op het reëel beschikbare
winstinkomen als indicator voor de winatverwachtingen. Daarnaast wordt
aan het algemeen prijsniveau (p) een negatieve invloed toegekend, zulks
vanwege de ínvloed van prijsbewegingen op de liquiditeitspositíe. Impli-
ciet veronderstellen we daarmee een monetaire politiek, díe slechts ac-
comoderend is voor zover het de reéle afeer betreft en zich derhalve
niet naar prijsveranderingen voegt. In deze studie zullen wij de mone-
taire sector niet expliciet ten tonele voeren; deze zal in een vervolg
hierop voor het voetlicht worden gehaald.
Een en ander impliceert voor het investeringsvolume in de sectoren:
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(41) it - ~(Yr t Yr ) - p
tb-1 tb-2

(4Z) in - Z`yr } yr ) - p
nb-1 nb-2

De uniforme loonvoet kent een volledige zij het vertraagde indexering
ten aanzien van prijs- en arbeidsproduktiviteitsmutaties, waarbij voor
wat betreft de laatste uítsluitend op de ontwikkelingen in de tradables
sector, wage-leader, gelet wordt. Bovendien is in het loonvormingspro-
ces, eveneens vertraagd, het Phillipscurve-mechanisme, zowel in zijn
sterke als zwakke vorm en voor de beíde sectoren op uniforme wijze werk-
zaam. Tenslotte ís ex hypothesi sprake van volledige afwenteling van
mutaties in de collectieve druk op het looninkomen. De loonvormingsfunc-
ties luiden nu:

(43) epR - ~pc-~ f ~ht-~ ~- ~k-~ ~- k-~ f ~pR t OTR

Dat de hier gehanteerde werkgelegenheidsvariabele tevens de in het
Phillipscurve-mechanisme bedoelde werkloosheid weergeeft wordt duide-
lijk, mede in het licht van de veronderatelling, dat het totaal aantal
inkomenstrekkers alsook het totaal aantal ambtenaren zich trendmatig
ontwikkelt. Gemakshalve is in de uitgangssituatie uitgegaan van een fif-
ty-fifty verdeling van de constant veronderstelde beroepsbevolking, over
de collectieve respectievelijk de markt-sector. Eenieder die geen werk
vindt in de laatstgenoemde sector, komt in de eerstgenoemde terecht,
hetzij als ambtenaar hetzij als uitkeringsgerechtigde. Een en ander
heeft als consequentie, dat

(44) Ru - -R

Dit, samen met de eerder gemaakte veronderstelling van een trendmatige
ontwikkeling van het aantal ambtenaren, betekent, dat elke meer dan nor-
male werkgelegenheid moet worden opgevat als een evenzo grote minder dan
normale werkloosheid.
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De laatste vergelijkingen van het model betreffen het capacitei[sblok,
het aantal arbeidsplaatsen en de werkgelegenheid. Ten aanzien van de
accumulatiefuncties gelden de veronderstellingen van een trendmatige
bruto groeívoet van tien procent, een procentueel constante technische
aEschrijving en een vertraging van een half jaar met betrekking tot het
operationeel worden van de investeringen:

(45) kt - 0,9 kt-1 f 0,05 it f 0,05 it-1

(46) kn a 0,9 kn-1 f 0,05 in t 0,05 in-1

waarín: k: kapitaalgoederenvoorraad

Met betrekking tot de produktiecapaciteit y' en het daarmee corresponde-
rende aantal arbeidsplaatsen, R', hanteren we het traditionele clay-clay
jaargangenmodel, waarin het effect van een bepaalde ontwikkeling in de
reéle arbeidskosten zich gedurende drie jaar doet gevoelen:3)

(47)

(48)

(49)

yC ' kt - 6{(PR - Pyt) f(PR - Pyt)-1 f(pR - Pyt)-2}

yn ' kn - 6{(PR - Pyn) f(PR - Pyn)-1 }(pR - Pyn)-2}

R~ ~ 0,7 kt - 4{(pR - pyt) f(PR - Pyt)-1 f(PR - Pyt)-Z}

(50) Rn ~ 0,7 kn -~{(pR - pyn) f(PR ' Pyn)-1 f(PR - Pyn)-2}

De werkgelegenheid tenslotte, volgt in he[ aanbodmodel het aantal ar-
beidsplaatsen:

(51) Rt ~ R~

(S2) Rn : Rn

3) Voor een uitvoeriger toelichting zij verwezen naar ponders~v. Nunen
[5].
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Het onderhavige model is stabiel en genereert derhalve trends. Donders
en van Nunen [9] merken in dit verband terecht op, dat het realiteitsge-
halte van deze resultaten voor de lange termijn gevoegelijk in twijfel
kunnen worden getrokken. Zulks is hec gevolg van het ontbreken van een
monetair blok en een daarmee samenhangende wisselkoersmechanisme ter
mitigering van duurzame betalingsbalans onevenwichtigheden. Bovendien
zijn de relaties met betrekking tot het aantal arbeidsplaatsen strikt
genomen niet geschikt om voor de lange termijn te worden gehanteerd.4)
De navolgende excercities op het stuk van de coardinatie van economische
politiek hebben bijgevolg vooral betekenis voor de korte (één resp. twee
jaar) en míddellange (vier jaar) termijn. Nochthans kunnen de lange ter-
mijn-, de trenduitkomsten ons iets leren over het onderliggende funda-
mentele gedrag van het gehanteerde model, alsook de eigen aard van de
impulsen. Om deze reden zullen we ook deze uitkomsten vermelden.

3. Geisoleerde versus gecoórdineerde economische politiek in het symme-
trische model

Welke zijn nu de kansen voor co6rdinatie van economische politiek in de
symmetrische wereld zoals in paragraaf 2 is voorgesteld?
Een antwoord wordt verkregen door het onderzoek naar de wijziging van de
economische ontwikkeling onder invloed van bepaalde impulsen, op de wij-
ze als in de inleidende paragraaf is beschreven.
In elk van de navolgende tabellen worden steeds de effecten van eenzij-
dig genomen maatregelen vergeleken met de gecotlrdineerde, tweezijdige
toepassing ervan (PR1 versus ~R12). Zodoende ontetaat inzicht in de
mate waarin codrdinatie tussen regio's, van in beginsel macro-economisch
ge0riénteerde economische politiek gemakkelijker tot een bepaald beoogd
resultaat leidt, dan wanneer die politiek aan ëén initiatiefnemer wordt
overgelaten. Tegelijkertijd echter krijgen we antwoord op de vraag in
hoeverre de onderzochte maatregelen to[ reallocatie of zo men wil tot
een bepaalde mate van scheefgroei tussen de sectoren leidt. De keerzijde
van deze medaille is dat zichtbaar wordt, in welke mate onder de ge-

4) Zie hiervoor A. Kolnaar [9] p. 184 e.v.
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schetste omstandigheden, zelfs met globale maatregelen, sectorpolitiek
kan worden gevoerd.

De vormen van macrmeconomische politiek, welke zowel in geval van één-
als tweezijdige toepasaing aan de orde worden gesteld zijn de loonmati-
ging, de belasting- en premieverlaging, de bezuiniging op de overheids-
bestedingen, de balanced budget-politiek in neerwaartae richting en de
simultane, consumptieneutrale loonmatiging annex belastingverlaging.
Met belastingverlaging poogt men de particuliere bestedingen meer arm-
slag te geven, zulks door middel van het doen terugtreden van de collec-
tieve sector als geheel. De overige vier maatregelen zijn elders5) als
volgt gemotiveerd.
"De geisoleerde en gecoSrdineerde loonmatiging weerspíegelt het streven,
om via het terugdringen van de arbeidakoaten 'het bedrijfsleven meer
ruimte' te geven. De bezuinigingen zijn erop gericht, het financierings-
saldo een be[er aanzien te geven. De balanced budget-politiek in neer-
waartse richting geeft uitdrukking aan de wens de collectieve sector
terug te dringen. De gecombineerde loon- en belastingverlaging tenslot-
te, is het op nationaal respectíevelijk ínternationaal niveau uitgevoer-
de 'plan-Schouten', waarin de nadelige effecten "(voor de particuliere
bestedingen)" van een loonmatiging worden (over)-gecompenaeerd, zulks
met beperkte consequenties voor het financieringstekort.
In de aldus geformuleerde doelstellingen ligt de veronderstelling beslo-
ten, dat de overheden het oog ateeds vast op het partiële doel gericht
houden, zonder zich [e bekommeren om de eventuele neveneffecten van de
te volgen polítiek. Het gaat hier dus nie[ om overheden die met volledig
inzicht in de omstandigheden waarin de onderscheiden economieën verke-
ren, primair uit zijn op het voeren van een verstandige werkgelegen-
heidspolitiek. Het gaat veeleer om policymakers, die zich in een onge-
wísse wereld op grond van welke (ideologische) motieven dan ook bepaalde
doeleinden hebben gesteld."
Nochtans is het, zoals zal blijken, heel wel mogelijk, om aan de hand
van de gepresenteerde analyse uitapraken te doen over de mogelijkheden
van co~rdinatie van werkgelegenheidspolitiek.

5) R.J. de Groof, art. cit. [2] pp. 34~5.
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In eerste instantie echter, zijn de conclusies, behalve aan de in het
model vervatte veronderstellingen, gebonden aan de assumptie betreffende
de beperktheid van de gestelde economisch-politieke doeleinden. Dit be-
tekent niet, dat het aldus gepostuleerde gedrag door ons steeds als ver-
standig wordt beoordeeld. Zoals gezegd verschijnen hier, o.i. niet ge-
heel in strijd met de realiteit, overheden ten tonele die ofwel onkundig
zijn van de situatie rond de capacíteitsbenutting, ofwel zich op ideolo-
gische gronden op de desbetreffende doelen fixeren. Een en ander belet
ons daarbij niet, om de consequenties van een dergelijk gedrag voor de
prduktie en werkgelegenheid in ogenschouw te nemen.
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Tabel 1. Loonmatiging.

regio
variabele 1 2 4

periode

sector

Piipm

Y

trend
~lz-1 ~123-1 ~la-1 ~12~-1 p~l~-1 ~12--1 ~R~--1 ~12--I

1 -0.20 0 -0.29 0 -0.25 0 0 0

1 U.10 0.10 U.28 0.32 0.50 0.68 etc. etc.
t 0.16 0.41 0.70
n 0.05 i dem 0.15 0.31
2 0.00 0.03 idem 0.18 idem
t -0.05 -0.10 -0.02
n 0.05 0.17 0.37

R 1 0,11 O,lU 0,27 0,27 0,35 0,44
t 0,20 0,45 0,51
n 0,03 idem 0,10 idem 0,19 idem
2 -0,02 -0,01 0,09
t -0,10 -0,18 -0,07
n O,U7 0,17 0,25
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1 1 0,99 1,41 1,24 2,48 1,29 2,57
t 0,99 2,27 2,27
n 0,99 idem 0,21 idem U,31 idem
2 0,41 1,24 1,29
t 0,41 1,29 0,94
n 0,41 1,19 1,64

b 1 0,34 0,10 0,49 0,32 0,48 0,68
2 -0,24 U,10 -0,18 u,32 0,20 0,68

cp 1 -0,39 -0,20 -0,36 -0,15 0,21 0,38
2 0,19 -0,20 0,21 -0,15 0,17 0,38

rg 1 0,19 0,15 U,30 0,30 U,26 0,36
2 -U,04 0,15 -0,01 0,30 0,10 0,36

Su 1 0,13 0 0,12 0 0,01 0
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Tabel 1 toont aldus de consequenties van een loonmatiging. Zoals het een
goed aanbodmodel betaamt, leid[ dit op puur macro-economisch, dus mondi-
aal niveau aanvankelijk tot een s[ijging van de produktie, investeringen
en werkgelegenheid. Echter uitsluitend bij de gecoSrdineerd genomen
loonmaatregel komt het van meet af aan [ot uitbreiding van werkgelegen-
heid in beide regio's. Matigt alleen regio 1 de lonen, dan loopt de pas-
sieve regio 2 een verslechtering van de concurrentiepositie op, waarvan
uiteraard juist de tradables sector aldaar de repercussies ondervindt.
De non-tradables sector ontspringt daarbij de dans, omdat de dankzij de
deflatoire druk toegenomen ínvesteringen niet, zoals in de exportsector
het geval is, door teruglopende uitvoer worden overgecompenseerd.
De consumptie in de passieve regio neemt toe, terwijl deze bestedingsca-
tegorie het in de ac[ieve regio, waar van een reële loondaling aprake
is, het juist moet ontgelden.

Gesteld kan worden, dat een zo globale maatregel als de loonmatiging,
mits eenzijdig genomen, op korte en middellange termijn tot een gediffe-
rentieerde ontwikkeling in de sectoren leidt. De actieve regio stimu-
leert in termen van produktie en werkgelegenheid relatief zijn tradables
sector, terwijl de passieve regio om de eerder genoemde reden juíst een
expansie van de non-tradables sector ziet optreden. Van een scheefgroei
op lange termijn is echter geen sprake, omdat de loonimpuls in de gege-
ven omstandigheden, waarin de arbeidsmarkt niet volkomen verstard is,
geen atructurele veranderingen tot stand kan brengen.6) De actieve regio
ziet voor de korte en middellange termijn kans, dankzij een geringer
aantal uitkeringsgerechtigden en een grotere economische groei, een ver-
betering van het financieringssaldo van de overheid te realiseren. Voor
de passieve regio tekent zich dit verschíjnsel eerst op middellange ter-
mijn af. Het eveneens door de actieve ten koste van de passieve regio
bewerkstelligde uitvoeroverschot wordt snel afgebouwd; in periode 4 is
er vrijwel niets meer van over.

Vanzelfsprekend is er van een uitvoersaldo ingeval van een gecobrdineer-
de loonmatiging geen sprake.

6) Zie hiervoor bijvoorbeeld A. Kolnaar [9], deel 2, p. 21 en pp. 79-81.
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Genoemde cotirdinatie, waarbij ruilvoetmutaties achterwege blijven, heeft
voor beide regio's dezelfde positieve effecten op het stuk van produktie
en werkgelegenheid. Van een zich verscherpende dualiteit in de onder-
scheiden economíeën is eveneens geen sprake; de sectoren ontwikkelen
zich dank zij de veronderstelde symmetrie op volatrekt identieke wijze.
Regio 2 ontwijkt, dank zij het gecoárdineerde optreden thans ook de ne-
gatieve repercussies op het vlak van de overheidafinancién. Daar tegen-
over staat uiteraard dit thans ook dáár van meet af aan een coneumptie-
offer moet worden gebracht, dat pas op míddellange termijn in een con-
sumptievoordeel verkeert.

Een eenzijdige verlaging van de druk van de loonbelasting heeft, zoals
tabel 2 laat zien, beduidend andere gevolgen dan de eenzijdige loonmati-
ging. Ook hier treedt voor de actieve regio in periode één, een dit keer
door het afwentelingsmechanisme veroorzaakte, ruilvoetverslechtering
annex verbetering van de concurrentiepositie op. Deze is echter aanmer-
kelijk geringer, o.a. wegens het consumptiestimulerend effect van de
belastingverlaging met alle prijsconsequenties van dien. Een andere re-
den is gelegen in het feit, dat thans ook de nominale lonen een geringe-
re daling ondergaan. De passieve regio ziet ditmaal de daling van de
exportmogelijkheden op grond van de verslech[ering van de concurrentie-
positie meer dan gecompenseerd door de stijging ervan op grond van de
bestedingsverruiming van de actieve regio.
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Tabel 2. Verlaging van de loonbelasting

periode

regio
Variabele 1 2 4

sector

pb pm

Tk1--1 TR12--1 TR1~-1 Tk12--1 TR1--1 TR12--1
trend

Tk1--1 TR~

1 -0.03 0 0.00 0 U.28 0 0.52 0

y 1 0.14 0.14 0.26 0.27 0.19 0.15 -0.75 -1.39
t 0.14 0.24 0.00 -1.10
n 0.13 idem 0.28 idem 0.38 idem -0.40
2 0.00 0.01 -0.05 -0.64 -1.39
t 0.00 0.03 0.14 -0.29
n 0.00 -0.01 -0.23 -0.99

R 1 0,20 0,20 0,37 0,35 0,26 0,29 -0,00 0
t 0,20 idem 0,34 idem 0,02 idem -0,22 idem
n 0,20 0,40 0,51 p~22
2 O,UO 0,01 0,03 -0,00
t O,OU 0,04 0,27 0,22
n 0,00 -0,02 -0,29 -0,22
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1 1 0,05 0,05 0,48 0,31
t U,05 idem 0,48 idem
n 0,05 0,47
2 -0,00 -0,18
t -U,00 -0,18
n -0,00 -0,17

b 1 0,07 U,14 0,01 0,27
2 0,07 0,14 0,26 0,27

-0,98 -2,02 -1,41 -2,61
-1,63 idem -1,80 idem
-0,32 -1,02
-1,05 -1,20
-0,39 -0,81
-1,70 -1,59

-0,42 0,15 -1,33 -1,39
0,56 0,15 -U,06 -1,39

cP 1 0,19 0,19 0,40 0,32 1,02 0,72 -0,14 -1.43
2 0,00 0,19 -0,08 0,32 -0,30 0,72 -1,29 -1,43

Fg 1 -0,27 -0,26 -0,21
2 -0,01 -0,26 0,03

-0,18 -0,44 -0,41 -0,58 -0,55
-0,18 0,04 -0,41 0,02 -0,55

Su 1 -0,01 0 -0,08 0 -0,22 0 -0,25 U
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Laatstgenoemde regio ziet in eerste en ook latere instantie de produk-
tie(capaciteit) toenemen; de passieve regio blijft daarvan goeddeels
verstoken. De actieve regio organiseert namelijk via de afwenteling voor
de eerste twee perioden een loondaling ten faveuze van de investeringen.
De eveneens optredende daling van de reële arbeidskosten draagt via het
sparen van oude jaargangen tevens bij tot een relatief hoge capaciteit.
In het vierde jaar wordt echter voor de actieve regio de kentering
zíchtbaar: de inflatie tast de liquiditeitapositie van het bedrijfsleven
en daarmee de investeringen aan. De opbouw van de capaciteit gaat, dank-
zij de vertraagde invloed van de reéle arbeidskosten nog even door. Op
lange termijn domineert het negatieve effect dat de inflatie op de in-
vesteringen en daarmee op de produktie(capaciteit) heeft. Met de belas-
tingverlaging loopt de actieve regio een financieringstekort alsook een
tekort op de lopende rekeníng van de betalingsbalans op.
Let men op de ontwikkeling van de werkgelegenheid, dan valt de scheef-
groei tussen aectoren op, welke zich vanaf de vierde periode tot en met
de lange termijn doorzet. De beatedingsinflatie doet allengs de ruilvoet
van de actieve regio van een verslechtering in een verbetering verkeren,
waardoor de tradables sector in een slechte concurrentiepositie komt te
verkeren. Aan de aanbodzijde weerspiegelt zich dit in de investeringen,
welke door een relatief ongunstige winstontwikkeling in de tradables
sector, juist daar het grootste verval vertonen. In de non-tradables
sector dalen de investeringen ook wel, maar daar is de ontwikkeling in
het aantal arbeidsplaataen relatief gunstig door een andere ontwikkeling
in de reéle arbeidskosten.
Ook de passieve regio krijgt een gedifferentieerde sectorale ontwikke-
ling te verwerken. Deze wordt haar echter opgedrongen en in het spiegel-
beeld van die van de actieve regio.

Bij een gecodrdineerd optreden is van sectordifferentie uiteraard weer
geen sprake en van betalingsbalansonevenwichtigheden evenmin. Voor de
korte en middellange termijn bewerkstelligt deze gecobrdíneerd genomen
maatregel een economische opleving, met een wereldinflatie als begeleí-
dend verschijnsel. Juist voor dit laatate wordt op langere en lange ter-
mijn de rekening gepresenteerd: de investeringen en daarmee de produk-
tiecapaciteit worden er door aangetast. Het financieringstekort wordt in
beide regio's substantieel groter.
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Kortom, voor de korte termijn lijkt de onderhavige strategie perspectie-
ven te bieden, voor de iets langere termijn blijkt ze in het licht van
de belangrijkste traditionele doelstellingen van economiache politiek
een gevaarlijke te zijn.

De gevolgen van een bezuinigingaoperatie, gelijkelijk voor de sectoren
verdeeld, zijn weergegeven in tabel 3.



Tabel 3. Bezuiniging.

periode

26

regío
Variabele 1

pb pm

2 4 trend

sector c~t1--1 c~t12--1 c~tl~-1 c~t12~-1 c~tl--1 c~t12z-1 c~tl~-1 c~t12a-1

cg.n1--1 c~n12a-1 cgnl~-1 c~n12--1 c~nl~-1 c~n12s-1 c~n1--1 c~n12~-1

1 -0.04 0 -0.08 0 -0.13 0 -0.13 0

y 1 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.08 0.13 0.19 0.35
t 0.01 idem 0.04 0.17 0.28
n -0.02 -0.03 -0.02 0.10 idem
2 -O.UO 0.01 0.06 0.16
t -0.01 -0.03 -0.04 0.07
n 0.01 0.05 0.15 0.25

R 1 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 0,02 0,04 0 0
t -U,00 0,03 0,12 0,05 0
n -0,04 idem -0,08 idem -0,08 idem -0,05 0
2 -0,00 -0,01 0,02 0 0
t -0,02 -0,06 -0,09 -0,05 0
n 0,02 0,05 0,12 0,05 0
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i 1 0,24 0,34 0,33 0,54
t 0,24 0,45
n 0,24 idem 0,21 idem
2 0,10 0,22
t 0,10 0,10
n 0,10 0,34

b 1 0,07 -0,01 0,12
'L -0,08 -0,01 -0,11

0,65 1,15 0,35 0,65
0,98 0,45
0,31 idem 0,25 idem
0,50 0,30
0,17 0,20
0,83 0,40

U,O1 0,23 0,13 0,33 0,35
0,01 -0,09 0,13 0,02 0,35

cp 1 U,11 0,15 0,06 0,13 0,05 0,16 0,29 0,61
2 0,05 0,15 0,01 0,13 0,12 0,16 0,32 0,61

Fg 1 0,11 0,10 0,13 0,12
2 -0,01 0,10 -0,01 0,12

0,18 0,19 0,14 0,14
0,02 0,19 -0,01 0,14

Su 1 0,04 0 U,05 0 0,06 0 U,06 0
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Het doel van deze politiek: een verbetering van de staat van 's Rijks
Financiën wordt zowel voor de korte, middellange als lange termijn be-
reikt.

Bij de eenzijdige toepassing moet de passieve regio de elders gevolgde
beleidslijn met een lichte verslechtering van de overheidsfinanciën be-
kopen, waaraan de deflatoire ontwikkeling debet i s. Deze zorgt voor een
negatieve noemerontwikkeling; Fg luidt immers in procentpunten van de
toegevoegde waarde van de marktsector.
De actieve regio bereikt het beoogde doel, ondanks een ínitieel produk-
tie- en een wat langduriger werkgelegenheidsverlies met, voor wat dit
laatste betreft, alle gevolgen voor de uitkeringen van dien. De bezuini-
gingsmaatregel zelf domineert de opgeroepen neveneffecten.

De werkgelegenheid in de actieve regio daalt in de eerste perioden onder
invloed van de door de bezuinigingen geinduceerde prijsdaling, waardoor
de reële arbeidskosten in de non-tradables sector stijgen. Deze sector
ontmoet niet, zoals de tradables sector, een compenserende exportvraag,
zodat juist hier de prijsdaling zo scherp is, dat de genoemde reële ar-
beidskostenstijging optreedt. De compenserende exportvraag ontstaat
uiteraard door de door de deflatie in regio 1 veroorzaakte blijvende
verbetering van de concurrentiepositie. Een en ander leidt tot een blij-
vende verbetering van het saldo op de lopende rekening van de betalings-
balans.

De bezuinigingen in regio 1 scheppen de ruimte voor een toeneming van de
particuliere bestedingen. De inveateringen floreren onder invloed van de
verbeterde liquiditeitapoaitie van het bedrijfsleven; de particuliere
consumptie wordt geatimuleerd door de via de prijadaling geinduceerde
reële loonatijging. Op middellange en lange termijn domineert dít posi-
tieve effect op de particuliere bestedingen het negatieve effect van de
bezuinigingen op de produktie; de produktie(capaciteit) neemt toe. Het-
zelfde geldt voor de werkgelegenheid, althans op middellange termijn.

Voor wat de sectorale conaequenties van een en ander betreft, beide re-
gio's zien een zekere scheefgroei in termen van produktie en werkgele-
genheid optreden. In de initíatiefnemende regio krijgt de non-tradables
sector de bezuinigingsmaatregel onverdund te verwerken. De exportsector
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daarentegen compenseert de door de overheíd bewerkatelligde vraaguitval
met extra uitvoer.
De passieve regio krijgt een scheefgroei in de sectorale produktie- en
werkgelegenheidastructuur opgedrongen, welke vrijwel het epiegelbeeld
vormt van de hierboven vermelde.
Ook hier zorgt de deflatie voor een opleving van de particuliere beste-
díngen, welke ook hier op termijn voor gunstige produktieresultaten
zorgt. Wel kampt men voortdurend met een betalingsbalana- en een finan-
cieringstekort; het buitenland en de overheid financieren het geindu-
ceerde particuliere apaartekort.

Bij een tweezijdige toepassing is er geen aprake van ruilvoetmutaties en
dus van compenserende exportvraag ten gunste van de tradables sector.
Dit elimineert de differentiatie in zowel de regionale als sectorale
ontwikkeling. Ook betalíngsbalanaonevenwichtigheden blijven uit, evenals
trouwens tekorten op de begroting. Voor wat dit laatste betreft integen-
deel: de bezuinigingen domineren vanaf het begin en in beide regio's het
beeld en overcompenseren de initiële negatieve invloeden, voortvloeiend
ui[ produktie-(belastingopbrengaten) en werkgelegenheids-(uitkeringen)-
verlies. Dít verlies verkeert op middellange termijn overigens in een
winst, welke zich op alle fronten manifesteert. Op lange termijn blijft
die relatieve winst, met uitzondering van die op het werkgelegenheids-
front, bestaan.

Geconcludeerd kan worden, dat co~rdinatie van de bezuíniging, nu even
gelet op het werkgelegenheidsaspect, alleen lonend is wanneer de poli-
tieke speelruimte van de beleidsmakers zo groot is, dat de reaultaten op
middellange termijn kunnen worden afgewacht. Als de (groepen van) volka-
huishoudingen dat geduld kunnen opbrengen, dan resulteert een grotere
produktie- en werkgelegenheídawinst dan wanneer de maatregel aan één
initiatiefnemer wordt overgelaten. Andera gezegd: bij co~rdinatie zou
met een relatief geringe dosering van veelal impopulaire bezuinigings-
maatregelen kunnen worden volstaan. Een ander aspect is, dat door cotfr-
dinatie hinderlijke nevenverechijnselen als een tekort op de betalinga-
balans en de begroting, kunnen worden voorkomen; een land kan zich op
deze punten verdedigen, door het voeren van dezelfde politiek als de
initíatiefnemer.
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Dat, zoals werd geconstateerd, bij cobrdinatie scheefgroei achterwege
blijft, ie uiteraard het gevolg van de veronderstelde ponds-pondsgewijze
verdeling van de bezuiniging over de sectoren. Een al of niet bewust
gekozen andere verdeling leidt uiteraard tot andere sectorale ontwikke-
lingen.

Het model waarin permanent de conditie van een balanced budget is opge-
legd, met als vast punt een eenmalige maar definitieve verlaging van de
overheidsuitgaven van één procent in beide sectoren en zich aanpassende
belasting- en premiedruk, bleek niet stabiel te z~jn.
Een aldus volgehouden balanced budget politiek, waarbij de geëndogeni-
seerde belastingimpuls binnen redelíjke grenzen gehouden wordt, behoort
met andere woorden níet tot de mogelijkheden. Zoals gezegd, gaat onze
belangstelling om andere redenen toch al hoofdzakelijk uit naar de ge-
beurteniasen binnen een tijdspanne van vier perioden. Het is dan ook
verantwoord te veronderstellen, dat de onderhavige politíek slechts zo-
lang wordt volgehouden.
Het structurele pad is, bij ontstentenis van impulsen voorbij voornoemde
tijdshorizon, derhalve geen andere dan het momentele.
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Tabel 4. Neerwaartse balanced budget politiek.

periode

Variabele
regio

1 2 4 trend

sector cgtl~-1 cgt12~-1 cgt1--1 cgtl2a-1 cgt1L-1
cgnl--1 cgnl2s-1 cgnl~-1 cgnl2a-1 cgnla-1

cgt 3-1 cgt --1 cgt --1
cgn12--1 cgn12--lcgn12--1

TR"a-0.4223 T2-`s-0.3932 TR`--0.5684 TR "~-0.5773 Tk`~-0.4055 Tk "--0.6169 TR-~0 TR "-0

pb pm

Y

R

1 -0.06 0 -0.08 0 0.01 0 0 0

1 0.05 0.05 0.13 0.14 0.19 0.28 etc. etc.
t 0.06 0.16 0.20
n 0.04 idem 0.11 idem 0.19 idem
2 0.00 0.01 0.04
t -0.01 -0.02 0.03
n 0.01 0.04 0.04

1 0.06 0.05 0.16 0.16 0.18 0.28
t 0.08 0.20 0.16
n 0.04 idem 0.12 idem 0.20 idem
2 0.00 0.00 0.03
t -0.02 -0.04 0.05
n 0.02 0.04 0.01
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1 1 0.26 0.36 0.54 0.67 0.30 0.36
t 0.26 0.66 0.33
n 0.26 idem 0.41 idem 0.27 idem
2 0.10 0.15 -0.03
t 0.10 0.02 -0.05
n 0.10 0.27 0.00

b 1 0.10 0.05 0.13 0.14 0.01 0.28
2 -0.05 0.05 0.01 0.14 0.22 0.28

c~ 1 0.19 0.23 0.26 0.30 0.57 0.58
2 0.05 0.23 0.04 0.30 -0.04 0.58

Fg 1 0
2 -0.01 0 0.00 0 0.04 0

0 0 0 0 0

Su 1 0.03 0 0.02 0 -0.06 0
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Op korte en middellange [ermijn worden de ontwikkelingen voor de initia-
tiefnemende regio blijkens tabel 4 gekenmerkt door een oplevende produk-
tie en werkgelegenheid in beide sectoren. De toegenomen koopkracht van
de loontrekkers domineren, samen met de toegenomen exportvraag, het ta-
fereel. Tot goed begrip zij er thans op gewezen, dat het hier gaat om
een samengestelde maatregel, waarvan de effecten lineaire combinaties
zijn van reeds in het voorgaande besproken enkelvoudige maatregelen.

Op sectoraal nivesu tekent zich in beide regio's een gedifferentieerde
ontwikkeling af. Voor zowel de produktie als de werkgelegenheid evenals
trouwens de investeringen, vormen deze ontwikkelingen in de regio's kwa-
litatief gezien elkaars spiegelbeeld. Het lijkt in het licht van de uit-
voerige bespreking van de eerder genoemde enkelvoudige maatregelen,
waaruit de balanced budget politiek is samengesteld overbodig, om voor
alle variabelen nog eens de gang van zaken te verklaren.
Er zij derhalve volstaan met het signaleren van de belangrijkste gebeur-
tenissen.

Door codrdinatie, zo blijkt wederom, kan scheefgroei desgewenat worden
vermeden. Anders gezegd: regio 2 hoeft zich niet een gedifferentieerde
ontwikkeling van de sectoren te laten opdringen.
De co8rdinatie levert voor de wereld als geheel binnen het relevante
tijdsbestek bovendien winat op in termen van produktie en werkgelegen-
heid. De desbetreffende macro-resultaten worden er voor de ín beginsel
initiatiefnemende regio aanvankelijk niet, maar op middellange termijn
wél substantieel beter op. De in beginsel passieve regio vaart vanaf het
begin beter bij een twee- dan bij een eenzijdige toepassing van de on-
derhavige politiek.

Het laatste te bespreken samenstel van maatregelen is de consumptieneu-
trale loon- en belastingverlaging, van oudsher het "plan Schouten" ge-
noemd.
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Tabel 5. Consumptieneutrale loon- en belastingverlaging.

periode

regio
Variabele 1 2 4

pb pm

trend

sector TR13-1 TR12~-1 TR1--1 TR12z-1 TR1~-1 TR~ --I TR -0 TR -0

PR1--0.4987 PR12m-0.9833 PR1--1.0673 PR12--1.8893 PR1--3.9178 PR~2--8.4507 PR~-O PR~2-0

1 -0.13 0 -0.25 0 -0.72 0 0 0

y 1 0.19 0.24 0.46 0.67 1.22 2.53 etc, etc.
t 0.21 0.54 1.50
n 0.16 idem 0.38 idem 0.94 idem
2 0.00 0.02 0.14
t -0.03 -0.05 -0.14
n 0.03 0.10 0.42

R 1 0.26 0.30 0.57 0.74 1.19 2.17
t 0.30 0.68 1.52
n 0.22 idem 0.47 i dem 0.86 idem
2 -U.O1 0.00 0.05
t -0.05 -0.10 -0.28
n 0.04 0.11 0.38
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1 1 0.54 1.43 1.93 4.02 4.87 15.18
t 0.54 2.18 5.72
n 0.54 idem 1.68 idem 4.01 idem
2 0.21 0.42 1.47
t 0.21 0.16 0.62
n 0.21 0.67 2.32

b 1 0.24 0.24 0.45 0.67 1.30 2.53
2 -0.05 0.24 0.03 0.67 0.06 2.53

cP 1 0
2 0.10

0

0
0 0 0 0

0.14 0 0.46 0

Fg 1 -0.18 -0.11 0.05 0.25 0.55 1.66
2 -0.01 -0.11 0.01 0.25 0.05 1.66

Su 1 0.05 0 0.05 0 0.17 0
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In tabel 5 zijn de resultaten samengevat van een variant daarvan, waar-
bij als vast punt een eenmalíge maar defínítieve verlaging van de belas-
ting- en premiedruk op het looninkomen wordt doorgevoerd, zodat de auto-
nome loonontwikkeling is geéndogeniseerd.

Ook hier geldt, dat een voortdurende economische politiek van deze snit
tot instabiele verhoudingen leidt, zodat ook in dit geval voor de be-
perkte tijdshorizon van vier perioden ís gekozen. Voor de lange termijn
zijn derhalve wederom geen conclusies te trekken.

De initiatiefnemende regio profiteert bij de eenzijdige toepasaing in de
eerste periode vrijwel op alle fronten van de hier aan de orde zijnde
economisch politieke maatregelen. Alleen het financieringssaldo krijgt
het in eerste instantie te verduren. In latere perioden echter zorgen de
inverdieneffecten, plus het feit dat de opgelegde consumptieneutraliteit
steeds grotere nominale loonoffers vergt, voor een betere positie ook op
dat terrein. Dat er hier inderdaad steeds grotere nominale loonoffers
nodig zijn kan worden begrepen door de bestudering van de consumptie-
effecten van de afzonderlijke maatregelen waaruit de onderhavige econo-
mische politiek is samengeateld. Op íets langere en middellange termijn
stijgt de particuliere consumptie namelijk onder invloed van een loonma-
tiging, terwijl de belastingverlaging van meet af aan een consumptie-
stijging teweegbrengt, die overigens in latere perioden nog eens fors
toeneemt.
De aldus aannemelijk gemaakte noodzaak tot stapeling van nominale loon-
offers, zal wellicht om politieke redenen op problemen bij de implemen-
tatie stuiten.

De passieve regio profiteert op het stuk van produktie en werkgelegen-
heid van de maatregelen die in de actieve regio zijn genomen. De in pe-
riode één opgelopen begrotingstekort is in periode 2 alweer ruímschoots
tenietgedaan. Datzelfde kan overigens niet gesteld worden van de beta-
lingsbalans. De gevolgde politiek is geenszins neutraal ten opzichte van
de sectorale ontwikkeling.
De actíeve regio beoordeelt haar tradables sector, zowel in termen van
produktie(capaciteit) als van werkgelegenheid. De loonmatiging domineert
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in dít opzicht het tafereel, hetgeen aan de hand van een vergelijking
van de tabellen 1 en 2 kan worden geverifieerd.
De passieve regio moet zich een scheefgroei i n tegenovergestelde rich-
ting laten welgevallen.

Hiertegen kan zij zich verweren door het toepassen van dezelfde maatre-
gel als de in beginsel actieve regio. Vanzelfsprekend ontwijkt zíj daar-
mee tevens betalingsbalansproblemen. De prije bestaat uit een initieel
begrotingstekort alsook het feit, dat dit keer de dosering van de maat-
regelen forser dient te zijn. Anders gezegd: coSrdinatie met als vast
punt een daling van één procent van de collectieve druk op het looninko-
men, vergt zwaardere loonofEers. Ook dit kan worden begrepen door verge-
lijking van de tabellen 1 en 2.

Hiermee zijn alle aangekondigde vormen van economische politiek aan de
orde geweest. Zoals gezegd zijn ze doorgerekend met behulp van een model
dat werd gekenmerkt door een zo groot mogelijke mate van symmetrie. De
vraag rijst in hoeverre deze veronderstelling de algemeenheid van de
conclusies in kwalitatieve zin aantast. Om dit te onderzoeken wordt in
de nationale boekhouding een asymmetrie aangebracht. Zulks kan natuur-
lijk op een oneindig aantal maníeren. De casuíatiek kan bij het ontwik-
kelen van simulatiemodellen belangrijk worden ingeperkt, door het inzet-
ten van coëfficiënten en dus het hanteren van nationale rekeningen, in
globaal sporen met de feitelijke verhouding. Waar het hier vooralsnog om
de theorie gaat, wordt bij het aanbrengen van asymmetrie het accent ge-
legd op het grootteverschil tussen de tradables en de non-tradables sec-
tor. De vraag is dan, in hoeverre dit grootteverschil, welke als maat-
staf zou kunnen worden beschouwd voor de openheid van een economie, de
resultaten beínvloed. Deze kwestíe kan interessant zijn in verband met
de vraag in hoeverre open volkshuiahoudingen, zoals de Europese en de
Japanse, geneigd zijn tot een ander type van economische politiek dan de
relatief gesloten volkshuishoudingen als de Amerikaanse.
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4. GeTsoleerde versus gecobrdineerde economische politiek i n het asymme-
trísche model

Er zijn in beglnsel twee mogelijkheden om, met handhaving van de rela-
tieve omvang van de collectieve sector en de sector buitenland, een ver-
schil in omvang van de toegevoegde waarde van de onderscheiden sectoren
aan te brengen.
De ene is, om de onderlinge leveringen anders te kwantificeren en de
andere is om met betrekking tot de non-tradables sector te veronderstel-
len, dat deze sector weliswaar niet exporteert maar dan toch wel impor
teert.
Omdat beide opties in kwalitatief opzicht niet tot andere conclusies
blijken te voeren, kan vrijelijk worden gekozen. In deze studíe is dat
gedaan voor de niet onrealistische verondetstellíng dat de non-tradables
ook goederen en dienaten invoert.
Deze veronderstelling leidt tot de volgende gewijzigde exploitatiereke-
ningen van de beide marktsectoren.

tradables sector

loonsom 200 particuliere consumptie 200
bruto winstsom 150 overheídsbestedingen 50
leveringen van de investeringen 50
non-tradables sector 100 leveringen aan de
invoer 200 non-tradables sector 100

uitvoer 250

bruto afzet 650 bruto afzet

non-tradables sector

loonsom 200 particuliere consumptie 200
bruto winstsom 50 overheidsbestedingen 50
leveringen van de investeringen 50
tradables sector 100 leveringen aan de
invoer 50 tradablea sector 100
bruto afzet 400 bruto afzet 400
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De aldus gewijzigde rekeningen van de bedrijfssectoren, laat de overige
rekeningen van het stelsel onverlet. Een en ander noodzaakt uiteraard
tot een aantal modelaanpassingen; deze betreffen de volgende.

De vergelíjkingen met betrekking tot de invoerprijzen worden uitgebreid
met die van de non-tradables sectoren:

(la) 1 j
pm ~ ptn

Voor de produktprijzen noteren we thans andere, bij de nieuwe boekhou-
ding behorende gewichten:

(3~) pyt : 17 Pt - 7 pmt -~ Pn

(4') 8 1 2
pyn ' S Pn - 5 pmn - S pt

, ~ } 5(5 ) Py ' 12 pyt 12 pyn

Omdat thans de non-tradable sectoren ook importeren dient de definitie-
relatie met betrekking tot de regionale invoer te worden gewijzigd in:

(l0a) m' S mt } 5 mn

De definities voor de produktie luiden thans:

(12') Yt'~cptt~cgtf~ itf~bt-~mtt~ otn-~ ont

(13')
Yn'Scp }5 cg }51n-5mn}5 on -5 otn n t n

(14')
YL12yt}12Yn

en die van de afzetvolumina:

(15') 2 7 4
~t sl3ont}13yt}13mt



40

(16~) vn a 4 ot } S yn } 8 mnn

Met betrekking tot reële bruto wínstinkomens geldt nu:

(23')

(24')

yrt ~ 3(Yt f pyt) -~(kt ~- pt) - 2(Pt f Pn)

yr ~ 5(yn t py) - 4(fCn f pR) - 2(Pt t Pn)
n

terwijl ook de definitíerelatie met betrekking tot het saldo op de lo-
pende rekening van de betalingsbalans wijziging behoeft:

(27~) Su - 12 (b t pb) - 12 (m f pm)

De wijziging in de nationale boekhouding laat ook de belastingcomponent
van het financieringssaldo níet onverlet:

(29 ~) Tn ' 3 TR } 3 Tr

Niermee zijn alle definitietelaties aangepast. De wijziging van de ser
torstructuur heeft echter ook consequenties voor enkele reactievergelij-
kingen. Deze zullen thans onder ogen worden gezien.

Omdat nu ook de non-tradables sectoren goederen en diensten invoeren,
dient het invoerblok te worden uitgebreid met:

(34a) mn ~ yn f 2 (pt - pm )
t

Ten aanzien van de investeringen moet thans rekening worden gehouden met
een andere algemene prijsontwikkeling, zodanig dat:

(41') it ' 2 CYrb } Yrb )- 2i pt - 28 pn
t-1 t- 2

(42') in ~ 2(Yrb f Yrb ) - 21 Pt - 28 Pn
n-1 n-2
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De formules voor het aantal arbeidsplaatsen tenslotte, ondergaan even-
eens wijzigingen:

(49') 1Ct ' 0,7 kt - 24 {pR - py ) } ~pR - py )-1 } ~PfC - py )-2}
t t t

~50') Rn ~ 0.~ kn -~{~PR ' Pyn) f iPR - Pyn)-2 t~PR - Pyn)-2}

Aan het aldus gewijzigde model worden nu dezelfde vragen gesteld als aan
het symmetrische: welke gevolgen hebben de vijf in de vorige paragraaf
besproken economisch politieke maatregelen ingeval van eenzijdige versus
tweezijdige toepassing. Het antwoord op deze vraag is te vinden in de
tabellen 6 tot en met 10.
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Tabel 6. Loonmatiging.

periode

regio
Variabele 1

pb pm

Y

2 4

sector ~1~-1 ~12~-1 ~1--1 ~12~-1 1 1~ s-1 ~ --] ~

trend

~

1 -0.18 0 -0.25 0 -0.17 0 0 0

1 0.11 0.10 0.28 0.32 0.48 0.70 etc. etc.
t 0.14 0.36 0.31 0.56 0.66
n 0.05 idem 0.16 0.33 0.36 0.75
2 -0.00 0.04 0.32 0.22 0.70
t -0.04 -0.05 0.31 0.10 0.66
n 0.05 0.17 0.33 0.39 0.75

k 1 0,12 0,10 0,28 0,27 0,34 0,45
t 0,20 0,11 0,44 0,28 0,42 0,42
n 0,04 0,09 0,11 0,27 0,25 0,49
2 -0,02 0,10 -0,01 0,27 0,12 0,45
t -0,10 0,11 -0,16 0,28 0,00 0,42
n 0,05 0,09 0,15 0,27 0,23 0,49
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i 1 0,92 1,41 1,55 2,56 1,43 2,62
t 0,92 1,41 1,86 2,41 1,64 2,35
n 0,92 1,41 1,24 2,70 1,22 2,89
2 0,49 1,41 1,00 2,56 1,20 2,62
t 0,49 1,41 0,54 2,41 0,71 2,35
n 0,49 1,41 1,46 2,70 1,68 2,89

b 1 U,34 0,10 0,50 0,32 0,50 0,68
2 -0,23 0,10 -0,18 0,32 0,18 0,68

cp 1 -0,43 -0,20 -0,40 -0,16 0,23 0,39
2 0,23 -0,20 0,24 -0,16 0,16 0,39

Fg 1 0,20 0,15 0,31 0,30 0,26 0,37
2 -0,05 0,15 -0,01 0,30 0,11 0,37

Su 1 0,16 0 0,18 0 0,06 0
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Zo bevat tabel 6 de resultaten van de loonmatiging van één procent. Voor

wat de eenzijdige toepassing van deze maatregel betreft zijn de vec~

schillen kwalitatief gezien nihil; zelfs in kwantitatief opzicht lopen

de resultaten níet sterk uiteen. Bij de tweezijdige toepassing echter

blijkt thans niet de volstrekt parallelle ontwikkeling van voornoemde

casus op te treden.

Aanvankelijk treedt, nu uiteraard voor beide regio's, namelijk een wat
sterkere werkgelegenheidsgroei in de tradables sector op. In periode
dríe echter keert in dit opzicht het tij ten gunste van de non-tradables
sector, welke situatie zich tot in de zevende periode zal voortzetten.

Zn termen van produktiegroei zien we een enigazins omgekeerde ontwikke-
ling. Daar heeft, vrijwel van meet af aan, de non-tradables sector de
overhand, totdat in periode zes overigens ook hier het tij keert.
Deze ontwikkelingen in de werkgelegenheid en de produktie kunnen worden
begrepen door de gedifferentieerde prijsontwikkeling gecombineerd met
het verachil in effect dat thans, in het asymmetrische model, een daling
van de reële arbeidskosten op het aantal arbeidaplaatsen in de sectoren
heeft.
Bíj een uniforme loondaling dalen thans de reéle arbeidskosten in de
tradablea sectoren aanvankelijk sterker, terwijl juist daar ook het re-
ele arbeidskosten-effect thans het grootst is. De geschetste gedifferen-
tieerde werkgelegenheids- en prijsontwikkeling in de sectoren tesamen
zorgen voor een dienovereenkomstige ontwikkeling van de reéel beschikba-
re winsten en dus van de investeringen. Deze is er, vanaf periode twee,
een ten gunste van de nocr-tradables sectoren. Gegeven de hieruit voort-
vloeiende relatief snelle opbouw van de capaciteit in deze sectoren
wordt echter het decor voor het bovenvermelde keren van het tij opgezet.

Cobrdinatie blijkt, wanneer men let op de macro-economische produktie-
en werkgelegenheidsontwikkelíng, te lonen, althans gemeten over de
[ijdshorizon van vier perioden. Van de in beginsel passieve regio kan
gezegd worden dat deze zich aldus met succes tegen de politiek van regio
één kan verdedigen. Van de in beginsel actieve regio kan gezegd worden,
dat er voor haar aanleiding bestaat, om met regio twee tot afspraken te
komen.
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Tabel 7. Verlaging van de loonbelasting

periode

regio
Variabele 1 2 4

pb pm

trend

sector TR1~-1 TR12a-1 Tk13-1 Tk12--1 TI'1~-1 TR --1 Tk --1 TR --1

1 -0.04 0 -0.00 0 0.28 0 0.37 0

y 1 0.14 0.14 0.28 0.29 0.27 0.21 -0.91 -1.69
t 0.14 0.23 0.25 -0.04 0.08 -1.19 -1.86
n 0.14 idem 0.35 0.33 0.70 0.39 -0.51 -1.46
2 0.00 0.01 0.29 -0.06 0.21 -0.79 -1.69
t 0.00 0.03 0.25 0.12 0.08 -0.67 -1.86
n 0.00 -0.02 0.33 -0.31 0.39 -0.95 -1.46

R 1 0.20 0.20 0.39 0.41 0.34 0.37 0 0
t 0.24 0.24 0.38 0.44 0.04 0.36 0.11 0.50
n 0.17 0.17 0.40 0.38 0.63 0.38 -0.11 -0.50
2 0.00 0.20 0.02 0.41 0.03 0.37 0 0
t 0.00 0.24 0.06 0.44 0.32 0.36 0.39 0.50
n 0.00 0.17 -0.02 0.38 -0.26 0.38 -0.39 -0.50
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i 1 0.06 0.07 0.76 0.58 -0.07 -1.70 -1.53 -2.99
t 0.06 0.07 0.21 0.04 -1.84 -2.69 -2.09 -3.58
n 0.06 0.07 1.30 1.12 1.71 -0.70 -0.96 -2.40
2 U.02 0.07 -0.18 0.58 -1.63 -1.70 -1.47 -2.99
t 0.02 O.U7 -0.17 0.04 -0.85 -2.69 -1.49 -3.58
n 0.02 0.07 -0.18 1.12 -2.40 -0.70 -1.44 -2.40

b 1 0.08 0.14 0.02 0.27 -0.51 0.14 -1.46 -1.78
2 0.06 0.14 0.25 0.27 0.66 0.14 -U.32 -1.78

cp 1 0.18 0.19 0.37 0.28 1.15 0.74 -0.27 -1.79
2 0.01 0.19 -0.08 0.28 -0.41 0.74 -1.52 -1.79

Fg 1 -0.27 -0.26 -0.19 -0.15 -0.41 -0.35 -0.62 -0.58
2 0.01 -0.26 U.04 -0.15 0.06 -U.35 O.U4 -0.58

S~ 1 -0.01 0 -0.09 0 -0.37 0 -0.32 0
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De belangrijkste gevolgen van een eenmalige doch definitieve verlaging
van de collectieve druk op het looninkomen zijn gepresenteerd in tabel
7. Bij de eenzijdíge toepassing van deze maatregel treden voor de eerste
twee perioden geen noemenswaardige kwalitatieve of zelfs maar kwantita-
tieve verschillen op, met de uitkomsten die door het symmetrische model
worden gegenereerd. Voor de middellange termijn geldt hetzelfde voor het
kwalitatieve aspect, maar niet meer voor het kwantitatieve. De investe-
ringen in de non--tradables sector van de actieve regio maken nu een han-
sse in plaats van een geríngere daling in vergelijking tot de tradables
sector door. Een en ander is het gevolg van een relatief uitbundige
winstontwikkeling van de non-tradables sector in de twee voorgaande pe-
rioden, welke op zijn beurt weer kan worden toegeachreven aan een gun-
stige produktie- en daarmee samenhangende produktprijsontwikkeling.
Afgezien van de ínvesteringen echter vertonen de variabelen op de, voor
meest relevante, middellange termijn geen fundamenteel andere ontwikke-
ling als ingeval van symmetrie.

Dat kan niet gezegd worden voor de lange termijn. In termen van werkge-
legenheid namelijk, is de scheefgroei in de actieve regio, in kwalita-
tief opzicht het spiegelbeeld van die welke door het symmetrische model
wordt gegenereerd. Dit moet worden toegeschreven aan de relatief hoge
bijdrage, welke de tradables sector thans aan de inflatie levert, met
als gevolg een voor de reéle arbeidskosten gunatige produktprijsontwik-
keling. Daarbij komt nog het feit, dat thana de reële arbeidskoatenont-
wikkeling in de tradables sector een relatief zwaar gewicht heeft.

Ingeval van coárdinatie doet zich op lange termijn met betrekking tot de
werkgelegenheid hetzelfde verschijnsel voor als hierboven is beschreven;
om dezelfde reden als daar zijn geschetst, resulteert in dat geval der-
halve scheefgroei in de sectorale werkgelegenheidsopbouw. Maar ook in
termen van produktie leidt de aldus uitgevoerde coárdinatie van een zo
algemene maatregel als de verlaging van de loonbelasting tot scheefgroei
tuasen de sectoren. Voor het overige gelden met betrekking tot de onder-
havige optie dezelfde conclusies als bij tabel 2 zijn gemaakt.
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De gevolgen van een eenmalige doch definitieve verlaging van de autonome
overheidsuitgaven zijn weergegeven in tabel 8, welke resultaten vergele-
ken kunnen worden met die van tabel 3.
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Tabel 8. Bezuiniging

periode

regio
Variabele 1

pb pm

2 4 trend

sector c~tl~-1 c~t12a-1 c~t12--1 cgtl2z-1 c~tl~-1

c~nla-1 c~n12a-1 c~nl~-1 c~n12--1 c~nl~-1

1 -0.03 0 -0.06

c~t~~-1 c~t12--1 c~t12--I

c~n~--1 c~n12--1 cg~n12z-1

0 -0.11 0 -0.09 0

y 1 -0.01 -0.01 -0.00 0.01
t 0.00 -0.01 0.03 0.01
n -0.02 -0.01 -0.05 0.00
2 -0.00 -0.01 0.01 0.01
t -0.01 -0.01 -0.02 0.01
n 0.01 -0.01 0.05 0.00

.2 1 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
t -0.01 -0.03 0.02 -0.04
n -0.03 -0.02 -0.07 -0.03
2 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03
t -0.03 -0.03 -0.06 -0.04
n 0.01 -0.02 0.04 -0.03

0.05 0.12 0.23 0.42
0.15 0.14 0.30 0.47

-0.08 0.09 0.13 0.36
0.07 U.12 0.20 0.42

-0.01 0.14 0.17 0.47
0.17 0.09 0.24 0.36

0.00 0.02 0 0
0.10 0.02 -0.03 -0.12

-0.09 0.03 0.03 0.12
U.02 0.02 U 0

-0.08 0.02 -0.10 -0.12
0.12 0.03 0.10 0.12
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1 1 0.22 0.34 0.20 0.49 0.38 1.08 0.38 0.75

t 0.22 0.34 0.41 0.59 0.87 1.26 0.52 0.89
n 0.22 0.34 -0.01 0.39 -0.12 0.90 0.24 0.60

2 0.12 0.34 0.30 0.49 0.71 1.08 0.37 0.75

t 0.12 0.34 0.18 0.59 0.39 1.26 0.37 0.89
n U.12 0.34 0.41 0.39 1.02 0.90 0.36 0.60

b 1 0.06 -0.01 U.12 0.01 0.25 0.13 0.36 0.45

2 -O.U7 -0.01 -0.11 0.01 -0.12 0.13 0.08 0.45

cp 1 0.10 0.15 0.06 0.14 0.00 0.16 0.32 0.70

Fg

Su

2 0.06 0.15 0.08 0.14 0.16 0.16 0.38 0.70

1 0.12 0.10 0.12 0.11 0.17 0.18 0.16 0.15

2 -0.01 0.10 -0.01 0.11 0.01 0.18 -0.01 0.15

1 0.04 0 0.07 0 0.11 0 0.08 0



51

Bij de eenzijdige toepassing verschillen de resultaten voor de korte en
middellange termijn niet substantieel. Op lange termijn vertonen de sec-
torale werkgelegenheidscijfers in de actieve regio weer het hiervoor
gesignaleerde spiegelbeeld met de symmetrische casus. Ook hier kan dat
op het conto worden geschreven van de met de gedifferentieerde prijsont-
wikkeling samenhangende divergatie in de ontwikkeling van de reële ar-
beidskosten. Wederom ook speelt het sectorale verschil in coéfficiënten
van de re~le arbeidskosten een rol. Voor het overige kan verwezen worden
naar het bij tabel 3 gegeven commentaar.

Dat geldt ook voor de resultaten me[ betrekking tot de tweezijdige toe-
passing van de bezuinigingsmaatregel met dien veratande, dat thans we-
derom sectorale scheefgroei niet kan worden vermeden. In termen van pro-
duktie is cobrdinatie al vanaf periode 2 lonend, in termen van werkgele-
genheid geldt zulks pas op middellange termijn.

Híermee zijn alle enkelvoudige impulsen voor de tweede maal aan de orde
geweest. Reaten ona nog de bespreking van de twee vormen van economische
politiek, welke uit voornoemde impulaen zijn samengesteld.
De eerste daarvan ia de in tabel 9 gepresenteerde balanced budgetpoli-
tiek.
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Tabel 9. Neerwaartse balanced budget politiek

periode

regio
Variabele 1 2 4

pb pm

trend

sector c~tl~-1 c~t12~-1 cp~t1--1 cp~t12--1 c~tl~-1 c~t~2--1 c~t~-0 c~t~2-0

c~nla-1 c~n123-1 c~n1--1 c~n12--1 c~nl~-1 c~n12--1 c~n1-0 c~n12-0

TRls-0.4364 TR12e-0.3952 TR1--0.5975 TR12~-0.6043 TR13-0.4610 TR~2--9.754 TR~-O TR~2-0

1 -0.05 U -0.07 0 0.03 0 0 0

y 1 0.05 U.OS 0.14 0.15 0.23 0.34 etc. etc.
t 0.06 O.US 0.15 0.14 0.16 0.28
n 0.04 0.05 0.13 0.16 0.32 0.41
2 -U.00 O.US 0.01 0.15 0.04 0.34
t -0.01 O.US -0.01 U.14 0.06 0.28
n 0.01 0.05 0.04 0.16 0.02 0.41

R 1 0.07 0.05 0.17 0.17 0.22 0.36
t 0.10 0.06 0.22 0.18 0.15 0.35
n 0.04 0.05 0.13 0.16 0.28 0.36
2 -0.01 0.05 0.00 0.17 0.04 0.36
t -0.02 0.06 -0.03 0.18 0.09 0.35
n 0.01 0.05 0.03 0.16 -0.01 0.36
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1 1 0.24 0.36
t 0.24 0.36
n 0.24 0.36
2 0.12 0.36
t 0.12 0.36
n 0.12 0.36

0.54 0.74 0.57 0.60
0.51 0.62 0.02 0.03
0.56 0.85 1.11 1.16
0.22 0.74 -0.14 0.60
0.11 0.62 -0.08 0.03
0.33 0.85 -0.20 1.16

b 1 0.10 0.05 0.14
2 -0.05 0.05 0.01

cP 1 0.18 0.23
2 0.06 0.23

0.15 -0.01 0.31
0.15 0.26 0.31

0.25 0.29 0.62 0.61
0.05 0.29 -0.07 0.61

Fg 1 0 0 0 0 0 0
2 -U.O1 0 0.01 0 0.05 0

S~ 1 U.U4 0 0.03 0 -0.10 0
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Na hetgeen er in het voorgaande over de desbetreffende enkelvoudige im-
pulsen is gezegd kan hier wederom met een aantal constateringen worden
volstaan.
Bij de eenzijdige toepassing blijken de particuliere binnenlandse beste-
dingen van de actieve regio inderdaad te worden gestimuleerd. Dat is
geenszins het geval in de passieve regio, althans níet op middellange
termijn. Bij co8rdinatie wordt voor beide regio's het primair beoogde
doel bereikt.
Gelet op de ontwikkeling in de produktie kan het gecoDrdineerd treffen
van de onderhavige maatregel in het algemeen voor beide regio's lonend
genoemd worden. Hetzelfde geldt per saldo over de vier perioden gere-
kend, met betrekking tot de werkgelegenheid.

De prijs van een en ander is een gedifferentieerde sectorale ontwikke-
ling op het stuk van produktie en werkgelegenheid. Deze is qua richting
niet eenduidíg, heeft een enigszins cyclisch verloop, zodat de kwalifi-
catie "scheefgroei" hier niet op zijn plaats zou zijn. Voor wat de pro-
duktie betreft verschillen de sectorale ontwikkelingen in de gevallen
van eenzijdige en tweezijdige toepassing ook in kwalitatief opzicht van
elkaar, namelijk in període êén en vier. Hiervoor is verantwoordelijk
het feít, dat ingeval van coSrdinatie er geen ruilvoetmutaties zijn.

De pendant van tabel 5 tenslotte is tabel 10, met daarin de consumptie-
neutrale autonome loon- en belastingverlaging.
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Tabel 10. Consumptieneutrale loon- en belastingverlaging

periode

regio
Variabele 1 2 4 trend

sector TR 1~-1 TR 12~-1 TR 1--1 TR 12a-1 T2 1~-1 TR12--1 TR1-0 TR12-U

1 12 1 12 1 12 1 12~ a-0.4231 ~ a-U.9625 ~ --0.8871 ~R a-1.6242 ~ --3.6486 PR --7.9483 PR. -0 Pk ~0

pb pm 1 -0.11 0 -0.19 0 -0.50 0 0 0

y 1 0.18 0.24 0.44 0.66 1.17 2.42 etc, etc.
t 0.20 0.24 0.45 0.62 i.ll 2.22
n 0.16 0.24 0.44 0.72 1.24 2.70
2 0.00 0.24 0.03 0.66 0.14 2.42
t -0.01 0.24 -0.01 0.62 0.03 2.22
n 0.02 U.24 U.08 0.72 0.30 2.70

R 1 0.25 0.30 0.56 0.73 1.18 2.13
t 0.32 0.34 0.66 0.77 1.34 2.13
n 0.19 0.26 0.46 0.69 1.03 2.13
2 -0.01 0.30 0.01 0.73 0.06 21.3
t -0.04 U.34 -0.06 0.77 -0.10 2.13
n 0.02 0.26 0.07 0.69 0.22 2.13
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1 1 0.45 1.43 1.84 3.97 4.65 14.52
t 0.45 1.43 1.42 3.29 3.59 12.69
n 0.45 1.43 2.25 4.65 5.71 16.34
2 0.22 1.43 0.48 3.97 1.45 14.52
t 0.22 1.43 0.29 3.29 1.07 12.69
n 0.22 1.43 0.67 4.65 1.83 16.34

b 1 0.22 0.24 0.39 0.64 1.08 2.31
2 -0.04 0.24 0.06 0.64 0.14 2.31

cP 1 0 0 0 0 0 0
Z 0.11 0 0.12 0 0.44 0

Fg 1 -0.18 -0.11 0.04 0.24 0.54 1.59
2 -0.01 -0.11 0.01 0.24 0.05 1.59

Su 1 0.06 0 0.06 0 0.18 0
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Na hetgeen in het voorgaande hierover, alsook over de afzonderlijke re-
levante impulsen, alsook over de rol van de asymmetrie te berde is ge-
bracht, kunnen we kort zíjn. CoDrdinatie loont in hoge mate, zowel voor
wat de produktie als werkgelegenheid betreft. Een enigszins cyclisch
verlopende sectorale dífferentiatie zou daarvan het gevolg zíjn.

5. Conclusies

In het voorgaande is een meer regiomodel van het aanbodmodeltype gepre-
senteerd, waarbij tevens aandacht ie geschonken aan een desaggregatie
naar twee sectoren, een tradables en een non-tradables sector. De wer
king ervan ís gedemonstreerd aan de hand van een vijftal economisch-po-
litieke opties. De vraag was daarbij enerzijds, in hoeverre een geco~r-
dineerde macro-economiache politiek voordelen biedt boven de geTsoleer-
de. Anderzijds is aandacht besteed aan de vraag, welke de eventuele con-
sequenties zijn van het gevoerde macro-economische beleid, voor de eco-
nomische ontwíkkeling van de onderscheiden aectoren.

De intuTtie zegt, dat het antwoord op deze laatste vraag niet onafhanke-
lijk is van de sectorstructuur in de uitgangseituatie en dus van het
onderliggende structurele pad.
Ter verificatie van dit vermoeden en ter bestudering van de rol van de
initiële sectorstructuur in het economisch proces werden dan ook twee
varianten van het model doorgerekend: één met een volkomen symmetrische
en één met een asymmetriache sectorstructuur.

De uitkomsten maken duidelijk, dat als generiek bedoelde macro-economi-
sche maatregelen invloed uitoefenen op de sectorstructuur. Deze uit-
spraak is in principe niet afhankelijk van etand van de techniek in de
onderscheiden sectoren, gedaan ale ze wordt op basis van de veronder-
stelling van ídentieke technologieën. Of de uitkomsten worden geaccentu-
eerd dan wel gemitigeerd door technologiache verschillen die in het al-
gemeen tussen de sectoren zullen bestaan, hangt juist van die verachil-
len af. Zo bevoordeelt een loonmatiging de tradables sector in de actie-
ve regio en dit geldt a fortiori dan wel in geringere mate naarmate deze
aector een relatief arbeidsintensievere respectievelijk een arbeidsex-
tensievere technologie heeft.



58

Met betrekking tot de richting waarin de sectoren ten opzichte van el-
kaar gaan divergeren is het opsporen van algemene tendenzen veel moei-
lijker.
Gesteld kan worden dat de loonmatiging de dualiteit van de economie ver-
groot, zowel voor wat de produktie ale de werkgelegenheid betreft. Dit
resultaat geldt voor zowel de symmetrische als asymmetrische casus. Voor
alle andere vormen van economiache politiek is zo'n eenduidige uitspraak
niet mogelijk. Nu eena divergeren de aectorale produktievolumina in een-
duidige richting maar vertoont divergentie van de sectorale werkgelegen-
heidsontwikkelingen een cyclisch patroon, d.w.z. is daarin sprake van
een omslag, dan weer ia juist het omgekeerde het geval.

Ook blijken de reaultaten voor het symmetrische model niet identiek met
die voor het asymmetrische. Met name treedt in beide gevallen van policy
mix op middellange termijn een omkering van de divergentie op, althans
in termen van produktie. Dit betekent dat in beginsel de bestaande sec-
torstructuur ín beschouwíng moet worden genomen bij de keuze van de po-
licy mix, althans wanneer bepaalde randvoorwaarden of wensen beataan met
betrekking tot de ontwikkeling van de sectorstructuur.

A1 met al brengt economische politiek de noodzaak van sectorale reallo-
catie met zich mee. Deze kan in zijn algemeenheid niet vermeden worden
door cobrdinatie van deze economische politiek. Alleen in het bijzonde-
re, symmetrische geval immers, kan door middel van een gecoSrdineerd
optreden een door algemeen economische politiek geTnduceerde divergentie
tussen aectoren worden vermeden. Zelfs een minieme asymmetrie brengt,
ook bij cobrdinatie scheefgroei met zich mee.

Wel kan in het algemeen gesteld worden, dat coórdinatie van economische
politíek loont in die zin, dat zowel de eerder geformuleerde primaire
doelstellingen gemakkelijker worden gerealiaeerd, alswel de produktie en
de werkgelegenheid er, over de relevante tijdspanne van vier perioden
gemeten, per saldo gunstig door worden beínvloed. Een uitzondering vormt
de verlaging van de loonbelasting, waarbij trouwens op zich vraagtekens
kunnen worden gezet, zulks in verband met de negatieve repercusaies op
termijn, voor de investeringen.
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Voorts worden door cobrdinatie uiteraard betalingabalansonevenwichtighe-
den vermeden. En tenslotte geldt dat, waar de economiache maatregelen
tot problemen rond de overheidafinancién aanleiding geven, deze zich bij
codrdinatie steeds in mildere vorm presenteren dan bij eenzijdige toe-
passing.
Uiteraard zijn hier, zoals bij alle uitapraken over het effect van coSr-
dinatie, de resultaten voor regio één bij de eenzijdige met de tweezij-
dige toepassing met elkaar vergeleken.

Dat de bovenstaande concluaies gebonden zijn aan de in het model vervat-
te veronderstellingen, behoeft geen betoog. De reikwijdte van de gevolg-
trekkingen is voorts beperkt door de gehanteerde gedragahypothesen van
de beleidsmakers. Economische politiek en dua ook de coSrdínatie daarvan
is doorgaans gericht op een complexer verzameling, veelal met elkaar
strijdig lijkende doelstellingen, dan in de onderhavige atudie is gesug-
gereerd.

Om een en ander in de volle breedte uit te meten, dient het onderhavige
model de nodige verrijkingen te ondergaan. Gedacht kan dan worden aan de
uitbreiding van het aantal regio's en sectoren, alaook aan de introduk-
tie van een monetaire sector. Als dan bovendien met behulp van een syn-
thesemodel waar nodig ruimte wordt gegeven aan de rol van de effectieve
vraag en de coéfficiénten meer in overeenatemming met de globale empirie
worden ingezet, ontataat een proeve van een simulatiemodel voor de we-
reldeconomie. Deze studie is mede bedoeld als een atap in die richting.
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Errata Research Memorandum FEW no. 225 kenmerk 330.II6.177

Pag. 10 vgl. (25) en (26) moeten luiden:

(25) Yr - 2yr - tr
bt t t

(26) yr - 2yr - tr
b n nn

waarin: tr: de reéle opbrengst van de winstbelasting.

Hierna inlassen de volgende vergelijkingen voor tr:

tr 9 yrt t

t r - yrn n

Pag. 11 vgl. (29) moet luiden:

(29) Tn ' 3 TR

Pag. 40 vgl. (29') vervalt.



nI~Y~Í~~mM~~Nm~I~~VIV


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70

