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Recessie en herstel in Europa

door Dr. Pieter J.F.G. Meulendijks en Prof.Dr. Dick B.J. Schouten (~`)

Voorwoord

Dit research memorandum is opgesplitst in twee delen. Deel A is een principiële beschou-
wing over de noodzaak van een codrdinatie van de loon-, de fiscale è n de monetaire
politiek, met name voor cen verder herstel in Europa. Deel B is vooral bedceld als een
modelmatige en extra-cijfermatige onderbouwing van hetgeen in deel A wordt beweerd. In
feite kan dit werkstuk worden beschouwd als een gedétailleerde verantwoordíng van de
stcllingen, zoals die werden geponeerd in onze publikatie over 'Hoge lonen, hoge
belastingtarieven èn vatite wisselkcersen' in het Maandschrift Economie, Jaargang 58, april
1994, No 2., blz. 88-112.

Deel A

Een principiële beschouwing over de noodzaak van een coórdinatie van de
lnon-, de , fiscale èn de monetaire politiek

I. Inleiding en probleemstelling

Ons werkstuk legt de nadruk op hoge lonen, hoge belastingtarieven èn vaste wisselkcersen
als oorzaak van grote werkloosheid en beklemtoont de noodzaak van een codrdinatie van
de loon-, de fiscale èn de monetaire politiek. Aanleiding tot het schrijven ervan is de
behcefte aan een kritische beschouwing van het streven naar vaste wisselkcersen en van
de huidigc loonvorming, met name die in Nederland en Duitsland. Ook het in het vorige
jaar verschenen proefschrift over "Kostbare arbeid" van Dr. J. Donders, gaat daarover (1).
Momenteel, bij een voorzichtig herstel, is de rcep om loonmatiging terwille van de
werkgelegenheid -op een enkele merkwaardige uitzondering na- algemeen. De samenhang
met de monetaire politiek is echter vaak nogal duister of geheel afwezig. Een principiële
beschouwing over deze materie is dus op zijn plaats en kan wellicht, zij het achteraf, ook
een nuttige bijdrage zijn aan het 'Nationale Globaliseringsdebat' dat de voormallige
Nederlandse minister van Economische Zaken heeft aangezwengeld (2).
Uiteraard gaun ook wij onze probleemstellingen en conclusies baseren op een macro-
economisch model (in procentuele afwijkingen) en op een natíonale bcekhouding voor de
uitgangssituatie (zie deel B en Tabel 1 hieronder). Onze kwalitatieve conclusies zijn
evenwel nauwelijks of niet gevcelig voor de specifiek door ons gekozen waarden van de
parameters of van de quoten voor de diverse variabelen in de uitgangssituatie ten opzichte
vun het bruto marktinkomcn (3). We hebben daarom lang geaarzeld om onze illustratieve
tabellen van cijfers te voorzien. Slechts de tekens, dus de richting van de mutaties der
diverse variabelen zijn immers van belang voor de kwaliteit van ons betoog. Daarom zijn
deze tekens vet gedrukt (t, o, -). Bijna alle in omloop zijnde macro-economische modellen
geven hetzelfde mutatic-teken voor de variabelen bij de door ons gekozen probleemstellin-
gen, alleen de kH~anriteit van de mutatie zal iets verschillen, gegeven veelal andere
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uitgangsposities en soms andere parameterwaarden.
[)uzc problecrostclling is gcbusu;rd op een notic van 'I'inbcrgur: fornrulccr vicr taocltitcl-
lingen van de economische politiek bij een gegeven wereldhandelsvolume, met name:
1. de mate van de werkgelegenheidsgroei van bedrijven
2. prijsstabiliteit respectievelijk wisselkoersstabiliteit
3. een constant budgettekort van de overheid
4. een bepaalde ontwikkeling van het beschikbare reële loon- èn steuninkomen, bijvoor-
beeld een constant niveau daarvan, bij -let wel- een netto-koppeling van de beide inko-
mensvoeten.
De laatste drie doelstellingen kan men ook randvoorwaarden noemen van de eerste
doelstelling.
Formuleer vervolgens vier instrumenten van economische macro-politiek, met name:
1. de nominale loonmutatie per arbeidsjaaz
2. de loonbelasting- en sociale premiedruk in procenten van het beschikbaar loon- en

steuninkomen, bij een omslagstelsel voor de financiering van de sociale uitkeringen
3. de monetaire politiek met betrekking tot de primaire geldhoeveelheid
4. de reële mutatie van de materiële bestedingen van de overheid
Met deze vier instrumenten kan men in principe de gegeven vier doelstcllingen bereiken,
wat het niveau van het wereldhandelsvolume ook zal zijn.
Vanwege onze hypothese van complementariteit van de produktie van de overheid en die
van bedrijven (zonder elkaar kunnen zij immers niet veel), concretiseren wij het laatstge-
ncemde instrument door de materiële overheidsbestedingen, de loonsom van de overheid
en de loonsom van bedrijven als elkaars complementen te beschouwen en dus procentueel
in dezelfde mate te laten muteren. Daardoor kan de dcelstelling van een bepaalde
ontwikkeling van het beschikbare loon- en steuninkomen niet altijd bereikt worden. Als
men dit laatste wèl wenst te realiseren zal men afbreuk moeten doen aan genoemde
complementariteitshypothese, hetgeen slechts tot op zekere hoogte kan. Als dit niet kan,
dan dient de ontwikkeling van de materiële overheidsbestedingen als een randvoorwaarde
en die van het beschikbare reële loon- en 'steuninkomen als instrument of als restgrootheid
beschouwd te worden. Gemakshalve doen we dit laatste in al onze illustratieve tabellen.
Uiteraard realiseren we ons dat de nominale loonshoogte eigenlijk geen instrument meer is
bij de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Dii instrument impliceert namelijk een centrale
loonin,qreep van overheidswege. Dit zou evenwel de voornaamste functie van de machtige
sociale partners, namelijk het afsluiten van C.A.O:'s, blokkeren cn wordt dus door hen niet
geaccepteerd. De 'wetenschappelijke' argumenten tegen een looningreep vindt men in
voetnoot (4). .
Niettemin blijft het interessant om te weten welke nominale (extra) loonsverhoging onder
de gegeven drie randvoorwaarden verantwoordelijk gesteld kan worden voor een bepaalde
werkgelegenheidsvermindering. Daarvoor behceft men de tekens van Tinbergen's
probleemstelling slechts om te draaien, en wat Tinbergen instrumenten noemde als
oorZaken te betitelen en wat hij doelstellingen noemde als effecten te zien. Dit spel van
'tekens omkeren' zullen we in het onderstaande volhouden bij de analyse van zowel een
gesloten wereld als van een kleine open volkshuishouding, zoals de Nederlandse er een is,
en evenzeer bij de analyse van een meer-landen economie, waarbij relatief grote open
economieën, zoals bijvoorbeeld de Duitsc, een betekenisvollc rol spclen.
In Donders' proefschrift missen wij een dergelijke twee-landen analyse. Bovendien zijn de
daar gebruikte modellen consequent slechts gebaseerd op een zogeheten 'aanbodmodel',
terwijl wij in het onderstaande, op enkele uitzonderingen na, een meer realistisch synthe-
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semodel hanteren, waarbij een onderbezetting van het produktieapparaat vanwege een
tekortschietende vraag tot de mogelijkheden behoort. Tenslotte is in onze modellen gebruik
gemaakt van het uitvcerige monetaire blok, zoals dat beschreven is in Meulendijks' prcef-
schrift (5), wat Donden kennelijk als overbodige ballast beschouwt. Daardoor worden zijn
investerings- en rentevormingsfuncties evenwel uiterst primitief, terwijl wij ons in deze
baseren op de uitgebreide portfolio-theorie van Tobin c.s, (6). Niettemin is ook in onze
modellen, dankzij de hypothese van een constant financieringsstekort van de overheid, het
investeringsvolume negatief afhankelijk van de rentevcet en positief afhankelijk van de
reële winst.
Ook analyseren wij de ongewenste werkgelegenheidseffecten van een daling van het
wereldhandelsvolume bij vaste èn flexibele wisselkcersen om na te kunnen gaan of een
nationale loonpolitiek deze effecten in principe kan neutraliseren. Voor een juist oordeel
over de noodzaak van een looningreep van overheidswege is een dergelijke analyse
immers noodzakelijk. Bij Donders ontbreekt deze analyse.
De cijfers, weergegeven in onze tabellen, kunnen, daar zij gebaseerd zijn op lineaire
modellen, tot op zekerc hoogte vermenigvuldigd worden met eenzelfde getal (groter of
kleiner dan een) wil men een andere werkgelegenheidsmutatie dan we beschreven hebben
realiseren, bijvoorbeeld in elke tabel dezelfde mutatie. Dit hebben we echter welbewust
niet gedaan. Ons uitgangspunt is steeds eenzelfde autonome loonimpuls (van 1,2 procent),
die via consumptieprijsindex- en produktiviteitslonen en via een gedeeltelijke afwenteling
van de loonbelastingdruk leidt tot een bepaalde nominale loonshoogte. Later, vertraagd
dus, zal ook rekening gehouden mceten worden met de spanning op de azbeidsmarkt bij de
vaststelling van de nominale loonshoogte.
De keuze van de autonome daling van het wereldhandelsvolume bij een kleine open
volkshuishouding is zodanig dat inderdaad de door ons gekozen autonome loonsverlaging
in staat is (onder de gegeven drie randvoorwaazden) toch volledige werkgelegenheid te
garanderen. Een van de drie randvoorwaarden is dan echter prijsstabiliteit en zeker geen
wisselkoersstabiliteit. Bij vaste wisselkcersen is volledige werkgelegenheid ons inziens een
onhaalbare zaak.
De hoofdconclusie van dit artikel is dan ook dat het nastreven van vaste wisselkcersen
onder omstandigheden zeer nadelig is voor alle betrokken volkshuishoudingen en in feite
bij het huidige systeem van 'beheerste' flexibele wisselkcersen ook niet houdbaar als
valutaspeculanten hun kans grijpen. Wij hebben dat gezien bij de recente ineenstorting van
het EMS.
De hierna volgende theoretische beschouwingen hebben wellicht ook betekenis om zowel
de economischc recessie in Europa te verklaren als om principiële herstelscenario's op te
stellen, maar deze zijn volgens ons alleen effectief bij flexibele wisselkcersen.
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Nationale bcekhouding in de uitgangssituatie

Tabel 1(Merk op dat zowel in deze tabel als in de daarna volgende tabellen, de streepjes door getallen duiden op
het repeterend karakter ervan!)

Bedcijven

Loonsom 80 Consumptie van loontrek-
kers van bedrijven

35

Netto-winsten na aftrek van
belastingen

6,K Consumptie van ambtenaren
en steuntrekkers

35

Winstbelasting 3,3 Consumptie van kapitaalei-
genaren

10

Materiële bestedingen van
de overheid

10

Afschrijvingen 10 Bruto investeringen 10

Bruto marktinkomen 100 Nationale bestedingen 100

Importen 50 Exporten 50

Totaal middelen 150 Totaal bestedingen 150

Gezinnen

Consumptie van loontrekkers 35 Loonsom van bedrijven 80
van bedrijven

Consumptie van ambtenaren 35 Netto inkomensuitgaven van 35
en steuntrekkers de overheid

C'onsumptie van dc kapitaal- 10 Netto winsten na aftrek van (,,K
eigenaren belastingen

Loonbelasting van loontrek- 10 Netto rente-inkomen na 3.3
kers van bedrijven aftrek van belastingen

Sociale premies van loontrek- 35
kers van bedrijven

Saldo 0

125 125
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Overheid

Netto inkomensuitgaven 35 Loonbelasting van loon-
trekkers van bedrijven

10

Materiële bestedingen 10 Sociale premies van loon-
trekkers van bedrijven

35

Netto rentelasten na aftrek
van belastingen

3,3 Winstbelasting 3,5

Saldo 0

48,3 48,3

II.A De gesloten wereld

II.A.1 Recessie tengevolge van een extra loonsverhoging en een monetaire restrictie

Hoewel erg abstract, is de theorie van de gesloten economie de basis voor de analyse van
zowel de kleine als de grote open volkshuishouding. Heeft men haar eenmaal begrepen,
dan is de rest niet meer dan een variatie op hetzelfde thema. Daarom is het nuttig haar
hier te behandelen.
Als in een gesloten wereld alle betrokken landen simultaan een autonome loonimpuls
realiseren onder de dric randvoorwaarden van prijsstabiliteit, een constant overheidstekort
èn een reële stijging van de materiële overheidsbestedingen overeenkomstig de reële
loonsomverhoging van bedrijven, zal de werkgelegenheid in bedrijven dalen. Een en ander
wardt in tabel 2 geïllustreerd. Zowel de loonbelasting- als de sociale premiedruk zullen
efan nu~cicn stijgcn om hci tckort vun de ovcnc~id constant te kunncn houden. Daardoor
zal het beschikbare rcëlc loon- en steuninkomen per arbeidsjaar slechts weinig kunnen
toenemen ondanks een vrij forse loonsverhoging. Maar, let wel, de monetaire politiek
wordt zoncler uitstel restrictief gevoerd om het prijsniveau te kunnen stabiliseren.

Tabel 2 Recessie tengevolge van een extre loonsverhoging è n een monetaire restrictie

Oorraken Effecten

1 Nominale loonvcet t 2,2 I Werkgelegenheid

Produktievolume

- I,0

- 0,8

2 L.onnbelastingdruk

Scx;íale premiedruk

t 1,14

t I,0

2 Pmduktieprijs o 0,0

3 Primair geldvolume - 0,8 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen t 1,2 4 Beschikbaar reéel loon t 0,06
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II.A.2 De monetaire politiek bq een dreigende overbezetting van het produktieappa-
raat

Zonder een restrictieve monetaire politiek zou de nominale loonsverhoging nog veel groter
zijn dan in tabel 2 is vermeld, maaz zou ook geen prijsstabiliteit gegarandeerd kunnen
worden. Een autonome loonimpuls bewerkstelligt namelijk in een gesloten wereld een
vraagoverschot. Deze spanning op de goederenmazkt lokt een prijsstijging uit totdat vraag
en aanbod weer in evenwicht zijn. Als een overbezetting van het produktieappazaat
mogelijk is zal een meer beperkte prijsstijging denkbaar zijn. Wij veronderstellen evenwel
dat een overbezetting onmogelijk is, zodat de príjsstijging evenwicht-scheppend mcet zijn.
Om een dergelijke inflatie te voorkomen nemen wij vervolgens aan dat de monetaire
autoriteiten een simultane politiek van geldrestrictie zullen toepassen. Deze heeft onder de
gegeven omstandigheden geen reële effecten. Alleen de nominale grootheden, zowel
prijzen als nominale lonen zullen minder hoog uitvallen. Een en ander wordt in tabel 3
geïllustreerd. Zou de bedcelde geldrestrictiepolitiek echter te laat worden uitgevoerd, dus
nadat de prijzen al gestegen zijn, dan heeft zij alsnog negaticve reële effectcn. Deze
zouden dan gelijk zijn aan de tegengestelde resultaten van een monetaire expansiepolitiek
zoals die in tabel 6 worden weergegeven. De werkloosheid zou dan nog groter worden via
een tcenemende onderbezetting van het produktieapparaat. Dit geldt temeer omdat bij
uitstel de monetaire restrictie het dubbele zou moeten bedragen van die bij een simultane
tcepassing om het prijsniveau weer terug te brengen naar het oonpronkelijke peil. Van een
dergelijke vertraging wordt hier evenwel geabstraheerd, zodat allcen arbeidsplaatsen-
werkloosheid wordt gecreëerd.
De conclusie is dat een simultane combinatie van een nominale loonsverhoging, een
lastendrukstijging en een monetaire restrictie tot een recessie in de werkgelegenheidsont-
wikkeling van bedrijven zal leiden. Bovendien is de beschikbare reële loonontwikkeling
slechts matig positief en later zelfs negatief.

Tabel 3 Monetaire restrictie (simultaan) biJ dreigende overbezetting van het produktieapparaat

Oorzaken Effecten

I Nominale loonvcet - 0,8 1 Werkgelegenheid

Produktievolume

o 0,0

o 0,0

2 I.oonbelastingdruk

Soc:iale premiedruk

o 0,0

o 0,0

2 Produktieprijs - 0,8

3 Primair geldvolume - 0,8 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen o 0,0 4 Beschikbaar reëel loon o 0,0

II.A.3 De looncyclus bij een monetaire politiek gericht op prijsstabiliteit

Indien vervolgens wordt aangenomen dat de sterke variant van het Phillipsmechanisme op
de arbeidsmazkt werkt, zij het vertraagd, dan zal in de volgende periode een nominale
loonmatiging èn een flinke daling van het beschikbare reële loon plaats vinden (7).
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Onze, overigens niet onrealistische, waardekeuze van gencemde elasticiteitscoëfficiënten is
zodanig dat een vrije trilling met een lengte van zes perioden ontstaat. Dit wil zeggen dat
de cyclus weliswaar niet gedempt is, maar dat de gemiddelde mutatie van alle variabelen
over de conjunctuurcyclus genomen, (toch) gelijk is aan nul.
Hadden wij een gewone vertraging verondersteld dan zou de cyclus ongetwijfeld gedempt
zijn geweest. Dit betekent dat uiteindelijk alle mutaties van de variabelen, dus niet alleen
gemiddeld over de conjunctuurcyclus genomen, naaz nu! tenderen. De markt schept dus
uiteindelijk evenwicht, maar veel te laat vanwege de geringe loonflexibiliteit (zie tabel 4).
Zou de arbeidsmarkt star, dus de loonflexibiliteit nul, zijn, dan ontstaat er een negatieve
groei van de wcrkgelegenheid en het produktievolume bij gebrek aan voldcende investe-
ringen. De werkloosheid wordt in dat geval steeds groter en het beschikbare reële loon- en
steuninkomen wordt dan uiteraard steeds lager. Het zceken naar een herstelscenario ligt nu
voor de hand.

Tabel 4 Coqjunctuurcyclus uitRelokt datr cen autonome loonimpuls b~j een monetaire politiek
gcricht op produktiepr~jsstabillteil

Pcriode I 2 3 4 5 6 7- 1 Trend

Oorr.aken

I Nomi- t 2,2 0(1,0 - 2,2 - 2,2 0 0,0 t 2,2 t 2,2 0 0,0
nale
loon-
vcet

2 Lc~onbe- t I, I 4 0 0,0 - I, I 4 - I, I4 0 0,0 t I, I 4 t I, l4 0 0,0
lasting-
druk

Sociale t I,0
Premie- t I,0 t 0,44 - 0,56 - I,0 - 0,44 t 0,56 0 0,0
druk

3 Primair - 0,8 - 0,44 t 0,36 t 0,8 t 0,44 - 0,36 - 0,8 0 0,0
Geldvo-
lume

4 Materi- t 1,2 - 0,44 - 1,64 - 1,2 t 0,44 t 1,64 t 1,2 0 0,0
ele
over-
heids-
beste-
dingen
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Periode I 2 3 4 5 6 7- I Trend

rrre~ten

I Werk- - 1,0 - 0,44 t 0,56 t 1,0 t 0,44 - 0,56 - 1,0 0 0,0
gelegen-
heid

Produk-
tievolu- - 0,8 - 0,44 t 0,36 t 0,8 t 0,44 - 0,36 - 0,8 0 0,0
me

2 Produk- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
tieprijs

3 Budget- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
tekort
van de
over-
heid

4 Bes- t 0,06 - 0,44 - 0,50 - n,06 t 0,44 t 0,50 t o 0,0
chikbaar 0,(Ki
reëel
loon

II.A.4 Herstel tengevolge van een loonmatiging èn een monetaire expansie

Bekijkt men de herstelperiode 4 van de conjunctuurcyclus (tabel 4) dan ziet men de
tegengestelde tekens (en mutaties) ten opzichte van die welke in periode I werden
waargenomen, toen de neergang door een autonome loonimpuls werd geïnduceerd. Het lig[
dus voor de hand om bij een welbewuste codrdinatie van de loon-, budget- en monetaire
politiek, terwille van het herstel, het omgekeerde te dcen van wat wij als oorzaak van de
rccessie hebben beschouwd. Dit wordt in tabel 5, wellicht ten overvlcede, geïllustreerd.
Hel is tot op zekere hoogte het 'Hollands Glorie'-scenario (8). Het reële loon- en
steuninkomen is in tabel 5 nog niet constant gehouden zoals in het oorspronkelijke 'Plan'
wel het geval was, maar vertoont nog een kleine negatieve mutatie. Het zal evenwel
weinig moeite kosten om, via extra bezuinigingen op de materiële overheidsbestedingen,
dit schoonheidsfoutje van het hier weergegeven herstelscenario weg te werken. Men
bc;denke daarbij eveneens dat wij in de onderhavige beschouwingen gcwcrkt hebben met
een wel zeer lage (negatieve) waarde van de elasticiteitscoëfficiënt van de produktie(capa-
citeit) ten opz.ichte van de reële arbeidskosten (-0,4I1,1). Bij een iets hogere waarde van
dcze coëftïciënt verdwijnt bedceld schoonheidsfoutje vanzelf, zonder dat er extra bezuini-
gingen van de overheid noodzakelijk zijn, maar -let wel- bezuinigingen blijven nodig
gezien de daling van de reële loonsom van bedrijven en onze complementariteitshypothese.
Interessanter nog is de notie dat het herstelscenario, naast een nominale loonsverlaging,
ook een politiek van monetaire verruimíng impliceert. Dat zonder een looningreep van de
overheid en een monetaire expansie een dergelijk herstel niet onmiddellijk plaatsvindt
spreekt voor zichzelf. Dat we moeten wachten, omdat de sociale partners om redenen van
eigenbelang willen dat de mazkt het werk doet, spreekt niet zo voor zichzelf, maar is wel
heden ten dage de praktijk.
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Tabel 5 Herstel tengevolge van loonmatiging è n monetaire expansie

Instrumenten Doelstellingen

I Nominale locmvcet - 2,2 I Werkgelegenheid - t 1,0
arbeidsplaatsen t t 0,6
vntagwerkgelegenheid t 0,4

Produktievolume - t 0,8
produktiecapaciteit t ~ 0,4
bezettingsgraad t 0,4

2 l,ocmbela.ctingdruk - 1,14 2 Produktieprijs o 0,0

Scx:iale premiedruk - I,0

3 Primair geldvolume t 0,8 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

~ Maicriëlc overheidsbestedingen - 1,2 4 Beschikbaar reëel 7od,n - 0,0(,

II.A.S De monetaire expansie, uitgaande van een onderbezet produktieapparaat

Zonder verandering van de monetaire politiek zou de nominale loonsverlaging nog veel
groter zijn dan uit tabel 5 blijkt, maar zou wellicht ook een onderbezetting van de
produktiecapaciteit, gepaard gaande met een prijsdaling, tot stand komen. Een autonome
loonsverlaging verootzuakt namelijk in een gesloten wereld een vraagtekort, daarmee
waarschijnlijk ook een onderbezetting van het produktieapparaat bij gebrek aan een
voldoende grote prijsdaling. De onvoldcende prijsdaling is dus de wezenlijke oorzaak van
een onderbezetting. We bc:schouwen dit als een realistische hypothese
Het effect van de monetaire expansiepolitiek wordt geïsoleerd weergegeven in tabel 6.

Trekt men de cijfers in de tabel(en 5 en 6 van elkaar af, dan verkrijgt men het resultaat
van de autonome loonimpuls zonder monetaire expansie. Men zal dan zien dat een
nominale loonmatiging 'sec' slechts een beperkt werkgelegenheidseffect heeft, ondanks de
groei van het arbeidsplautscnbestand, vanwege een lagere aanwerving van arbeidskrachten
als gevolg van de tcencmende onderbezetting. De híer bedoelde vraagwerkloosheid wordt
door ons gelijkgesteld aan de onderbezettingsgraad van de produktiecapaciteit. De
produktiestijging is in dat gcval onvoídoende ten opzichte van de stijgende produktiecapa-
citeit.
In feite zou de nominale loonmatiging wellicht zelfs helemaal geen positieve werkgelegen-
heids- en produkticëffecten sorteren als niet tegelijkertijd een flinke daling van de
belasting- en sociale prcmiedruk zou worden verondersteld, gezien onze derde rand-
voorwaarde van een constant overheids[ekort. ~
Vele in omloop zijnde spoorbcekjes over de effecten van een loonmatiging gaan inderdaad
uit van een constante belastingdruk en een ongewijzigde monetaíre politiek. Dan, maar
ook dan alleen, is het resultaat van een loonmatiging te verwaarlozen en spreekt men over
beleidsresistentie.
Bij cen welbewuste coórdinatie echter van ecn politiek van loonsverlaging, simultaan
gevoerd met een belasting- en sociale premiedrukverlaging èn een monetaire expansie ziet
het resultaat er heel anders uit. De economische politiek blijkt dan wel degelijk effectief.

Dan is het economisch model niet beleidsresistent. Toegegeven moet worden dat niet
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alleen de loonmatiging, maar evenzeer de monetaire expansiepolitiek tot de gunstige
werkgelegenheids- en produktieëffecten leidt, zoals uit tabel 6, waarin de monetaire
expansie geïsoleerd wordt beschouwd, moge blijken.
Het spoorbcekje van deze tabel is echter niet het negatieve spiegelbeeld van het spoor-
bcekje van tabel 3 met betrekking tot een monetaire restrictie, omdat de omstandigheden
nu anders zijn. In tabel 6 is de produktiecapaciteit waarvan wordt uitgegaan wel onderbe-
zet; in tabel 3 is -r.ij daarentegen niet ovcrbezet, maar wordt de volledige bezetting slechts
gehandhaafd.

Tabel 6 Monetaire expansie (gèisoleerd) bij onderbezetting van het produktieapparaat

Instrumenten Dcelstellingen

I Nominale locmvoet t 0,4 I Werkgelegenhcid - t 0,4
arbeidsplaatsen t o 0,0
vraagwerkgelegenheid t 0,4

Produktievolume - t 0,4
produktiecapaciteit t o 0,0
bezettingsgraad t 0,4

2 L.oonbelastingdruk o 0,0 2 Produktieprijs t 0,4

Sociale premiedruk - 0,4

3 Primair geldvolume t 0,8 3 Budgettckort van dc ovcnc~id o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen t 0,4 4 Beschikbaaz reëel loon t 0,4

II.B De kleine open volkshuishouding

ILB.1 Recessie tengevolge van een extra-loonsverhoging bij vaste wisselkoer-
sen

[n een kleine open volkshuishouding is de ruilvcet evenwichtscheppend op de goederen-
markt en zijn de dcelstellingen van prijs- èn wisselkcersstabiliteit derhalve met elkaar
strijdig. Men kan ze niet tegelijkertijd realiseren en moet dus kiezen voor het een of het
ander. Wij kiezen in eerste instantie voor wisselkoersstabiliteit, niet omdat dit onze
voorkeur heeft, maar juist om het 'nadelige' van een dergelijke doelstelling in het daglicht
te plaatsen. Voor de rest is onze probleemstelling voor de kleine open volkshuishouding
dezelfde als hierboven voor de gesloten volkshuishouding werd aangegeven, name-
Iijk:,,Wat zijn de effecten van een extra nominale loonsverhoging onder de genoemde drie
randvoorwaarden?".
Het resultaat van een dergelijke loonexpansie wordt in tabel 7 geïllustreerd, wederom
onder de veronderstelling dat een overbezetting van het produktieapparaat technisch
onmogelijk is. Vergelijkt men de resultaten van tabel 7 met die van tabel 2, dan ziet men
overal dezelfde tekens bij de mutaties van de variabelen, met uitzondering van die van de
tnonctairc polilick cn van het produktieprijspeil. Om de nominalc wissclkoers tc stabilise-
rcn behoren dc monetaire autoriteiten namelijk, in tegenstclling tot wat men zou kunnen
verwachten, geen restrictiepolitiek van het primaire geldaanbod toe te passen. (Bij de door
ons gekozen lage parameterwaarden van met name de invoer- en uitvoerprijselasticiteiten
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kan dc hierbe:docldc rostrictie achtcrwege blijven). Omdat de monetaire politiek niet
restrictief is zullen thans de produktieprijzen uiteraard stijgen.
Ongetwijfeld leidt dit tot een negatieve mutatie van het exportsaldo (in constante prijzen),
maar ook tot een ruilvoetverbetering. Vanwege het invceroverschot is zonder een
monetaire restrictie de prijsstijging in een open economie evenwel geringer dan in een
gesloten economie.
De verslechtering van de concurrentiepositie, en daardoor van het exportsaldo, weerspie-
gelt zich in de verbetering van de ruilvcet.
Gegeven het feit dat de consumentenprijzen en daarmee de lonen gemiddeld minder
stijgcn dan de produktieprijzen zullen de negatieve werkgelegenheids- en produktieëffecten
van de reële arbeidskostenstijging geringer zijn dan in een gesloten wereld. Bovendien
heeft het positieve ruilvoeteffect een extra gunstige invlced op het beschikbare reële loon-
en steuninkomen, vergeleken met wat we gezien hebben bij een gesloten volkshuishou-
ding.
Kwantitatief gezien is er dus een verschil tussen de effecten van een autonome loonimpuls
zondcr een monetaire restrictie van een gesloten wereldhuishouding vergeleken met die
van ecn klcine open volkshuishouding, kwalitatief echter niet. In een open economie zijn
de effecten slechts geringcr, de tekens blijven echter hetzelfde.
Een loonontploffing blijft een drcevige zaak, vooral wanneer bij gebrek aan voldcende
monetaire restrictie ook de prijzen zullen stijgen.

Tubel 7 Recessie tengevolge van loonexpansie bij vaste wisselkcecsen

Oorr:rken Effecten

1 Nominale la~nvoct t2,25 I Werkgelegenheid

Produktievolume

- 0,75

- 0,6

2 Loonbelastingdruk

Soc,iale premiedruk

t 0,86

t 0,75

2 Produktieprijs t 0,6

3 Primair geldvolume o 0,0 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4
Materiële uvenc~idsbestedingen t 1,2 4 Heschikbaar reëel loon t 0,34

II.B.2 Revaluatie via een monetaire restrictiepolitiek terwille van een produk-
tieprijsstabiliteit

Evenals in tabel 3 de cffecten van een monetaire restrictie geïsoleerd worden weergegeven
in een gesloten wereldhuishouding, worden in tabel 8 deze effecten geïllustreerd in een
kleine open volkshuishouding indien de volledige bezetting van het produktieapparaat
wordt gehandhaafd. Men zict geen verschil, behalve dat er nu sprake is van een revaluatie
van de munt. In beide gevallen dalen alleen de nominale grootheden overeenkomstig het
primaire geldvolume, zoals de nominale lonen, de produktie- èn consumptieprijzen. Dit
laatste is in een gesloten wereld vanzelfsprekend. In een kleine open volkshuishouding is
een gelijke daling van de produktie en consumptieprijzen slechts mogelijk bij een
dienovereenkomstige revaluatie van de nationale munt. Dit is dan ook mede het effect van
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de monetaire restrictie in een kleine open volkshuishouding onder de omstandigheid van
van het handhaven van een volledige bezetting van de produktiecapaciteit.
Reëel gezien verandert er door een dergelijke revaluatiepolitiek ook hier niets als men ze
simultaan tcepast bij een loonontploffing. Zij is dus nuttig omdat zij de inflatietendenzen
van een loonontploffing neutraliseert. Een optelling van dc cijfcrs uit tabel 7 en tabel 8
geeft het resultaat van een autonome loonimpuls onder de randvoorwaarde van produktie-
prijsstabiliteit bij flexibele kcersen.
Zou de bedcelde revaluatiepolitiek te laat worden uitgevcerd, dus nadat de prijzen al
gestegen zijn vanwege de loonexpansie, dan heeft zij uiteraard wel negatieve reële
effecten. Deze zouden dan gelijk zijn aan een veelvoud van de tegengestelde resultaten
van een devaluatiepolitiek zoals die in tabel 10 worden weergegeven. De werkloosheid zou
nog groter worden via een tceneming van de onderbezetting van het produktieappazaat. Dit
geldt temeer daar uitstel van de monetaire restrictie een grotere inspanning vereist om het
dcel van prijsstabiliteit te bereiken dan bij een simultane tcepassing het geval is.

Tabel 8 Revaluatie ( met 0,6~Yo) via monetaire restrictie, terwille van prijsstabiliteit

Oorzaken Effecten

1 Nominale loonvcet - 0,6 1 Werkgelegenheid

Produktievolume

o 0,0

o 0,0

2 Loonbelastingdruk

Sociale premiedruk

o 0,0

o 0,0

2 Produktieprijs - 0,6

3 Primair geldvolume - 0,6 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen o 0,0 4 Beschikhaar rcëcl in,~n o ~),0

II.B.3 Herstel tengevolge van een loonmatiging bij vaste wisselkcersen

Laat men het sterke Phillipsmechanisme werken, na een autonomc loonimpuls, dan
ontstaat een soortgelijke conjunctuurcyclus als werd beschreven in paragraaf I1.A.3 voor
een gesloten wereld, met dien verstande dat de cyclus nu in een kleine open volkshuishou-
ding, vanwege ruilvceteffecten, meer gedempt is. Uiteindelijk wordt dus weer volledige
wcrkgelegenheid bereikt, maar dit duurt wel enige tijd. Het herstel komt dus te laat, ook
als de arbeidsmarkt enigszins flexibel is.
Erger wordt de situatie bij een starre arbeidsmarkt. Dan treedt er een negatieve grcei op
van de werkgelegenheid en het produktievolume. In een kleine open volkshuishouding
zullen echter, in tegenstelling tot een gesloten wereldhuishouding, de variabelen zich
uiteindelijk stabiliseren op een onevenwichtig laag niveau, maar dit duurt dan wel heel
lang.
Ook hier ligt een welbewuste herstelpolitiek voor de hand. Deze is weer soortgelijk aan
die van dc gesloten wereld. Zonder monetaire expansie kan de wisselkoers in eerste
instantie constant worden gehouden bij een welbewuste politiek van loonmatiging en
belastingverlaging. Er treedt dan echter, volgens tabel 9, een onderbezetting van het
produktieapparaat op, waardoor het effect van de herstelpolitiek op de werkgelegenheid en
de produktie nog betrekkelijk gering is. Nog geringer zou dit effect zijn als de belasting-
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drukverlaging achterwege zou blijven. Het model zou dan wederom beleidsresistent

gencemd kunnen worden. Dergelijke modellen hanteren wij evenwel niet.

Tabel 9 Herstel tengevolge van loonmatiging bU vsste wisselkcetsen

Instrumenten Doelstellingen

1 Nominale loonvcet - 2,23 I Werkgelegenheid

Produktievolume

t 0,51

t 0,34

2 l.oonbelastingdruk

Sixiale premiedruk

- 0,98

- U,51

2 Produktieprijs - 0,34

3 Primair geldvolume o 0,0 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedin-
gen

- 1,54 4 Beschikbaar reëel loon - 0,56

II.B.4 Devaluatie via een monetaire expansie ter voorkoming van een onderbe-

zetting van het produktieapparaat

Wanncer men nu wederom de loonmatiging combineert met een monetaire expansie (èn,

zoals gezegd, met een belasting- en premiedrukverlaging) wordt de situatie anders. Het

geïsoleerd effect van een monetaire expansie wordt in tabel 10 geïllustreerd.

Wat het teken van de mutaties betreft is er wederom geen verschil met de overeenkomsti-

ge tubcl 6 van een gesloten wereld. De monetaire politiek heeft een positief effect op de

werkgclegenheid en het produktievolume omdat zij de onderbezetting van het produktieap-

paraat, die anders zonder monetaire expansie zou optreden, wegwerkt. Er treedt nu

evenwcl een devaluatic van de nationale munt op. Dit gaat gepaard met een tvilvcetver-

1ies.
Via de consumptieprijs-indexloonvorming nemen de reële arbeidskosten nu iets toe,

waardoor, op zict)zelf genotnen, arbeidsplaatsen worden afgebroken. Per saldo is echter de

totale werkgelegenheidsmutatie ook hier tengevolge van de tcenemende bezettingsgraad

positief. Wel is zij in cen kleine open volkshuishouding iets minder gunstig dan in de

gesloten wereldhuishouding, omdat het negatieve arbeidsplaatseneffect in een gesloten

wereld niet optreedt bij gebrek aan ruilvcetverlies, en in een open economie -zoals gezegd-

wel.
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Tabel 10 Devaluatie (met 0,63ó) via monetaire expansie, terwille van prijsstabiliteit en om onderbe-
zetting weg te werken

Instrumenten Doelstcllingen

I Nominale loonvcet t 0,58 I Werkgelegenheid

Produktíevolume

f 0,24

t 0,26

2 Lcxmbelastingdruk

Sa;iale premiedruk

t 0,12

- 0,24

2 Praiuktieprijs t 0,34

3 Primair geldvolume t 0,6 3 Budgettekort van de over-
heid

0 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen t 0,34 4 Beschikbaar reëel loon t 0,22

II.B.S Herstel tengevolge van loonmatiging èn monetaire expansie bij tlexibele
wisselkoersen

In tabel 11 zijn wellicht ten overvlcede de resultaten weergegeven van het totale herstel-
plan, dus van: loonmatiging, belastingdrukverlaging èn devaluatie via monctaire expansie
(tabel I 1- tabel 9 f tabel 10). Het zal geen verwondering wekken dat een en ander, qua
teken, in overeenstemming is met wat we reeds zeiden over de gesloten wereld in
paragraaf II.A.4. Alle effecten zijn gunstig. Hooguit zal het beschikbare reële loon nu wat
extra gedrukt worden door optredende ruilvcetverliezen in een kleine open volkshuishou-
ding. Daur kan cvcnwel icts aan geduan worden via extra bczuinigingcn op dc matcriëlc
overheidsbestedingen. Zoals gezegd, kan ook een iets hogere waarde van de elasticiteit van
dc produktie(capaciteit) ten opzichte van de reële arbeidskosten worden verondersteld,
zodat dit negatieve effect van het herstelplan nogal mee zal vallen.
Uiteraard zullen de bekende bezwaren tegen dit plan naar voren kunnen worden gebracht,
met name het bezwaar tegen de vereiste looningreep en de aversie tegen het verlaten van
het vaste wisselkcerssysteem.

Tabel 11 (') Herstel tengevolge van loonmatiging èn monetaire expansie bij flexibele wisselkcersen
(devaluatie van 0,ó010)

Inslrumenten Ikielstcl lingen

1 Nominale loonvcet - 1,65 1 Werkgelegenheid

Produktievolume

t U,75

f 0,6

2 Loonbelastingdruk

Siwialc prcmiedruk

- 0,86

- 0,75

2 Produktieprijs o 0,0

3 Primair geldvolume t 0,6 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen - 1,2 4 Beschikbaar rci.cl I~x~n -(1.~~3
som van ta e en ta e
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ILB.6 Recessie tengevolge van een daling van het wereldhandelsvolume bij
vaste wisselkcersen

De recessie behceft niet alleen een nationale oorzaak te kennen, maar kan ook van
buitenaf komen via een daling van het wereldhandelsvolume. Dit wordt in tabel 12
geïllustreerd. Men ziet dat er nu een forse monetaire restrictie noodzakelijk is om de vaste
wisselkoersen te kunnen handhaven. Dit leidt dan tot een produktieprijsdaling, maar niet
tot een overeenkomstige nominale loondaling.
De nominale loonshoogte wordt immers mede bepaald door de thans noodzakelijke
belastingdrukstijging. AI met al stijgen de reële arbeidskosten flink. Daardoor treedt er een
vermindering op van de werkgelegenheid tengevolge van een afkalving van azbeids-
plaatsen. Daar bovenop komt dan nog de werkgelegenheidsvermindering als resultaat van
de optredende onderbezetting van het produktieapparaat.
Hct is kommcr en kwel bij ecn daling van het wereldhandelsvolume, vooral onder het
rcgime van vaste wissclkoersen. Ook het beschikbare reële loon- en steuninkomen zal
sterk verminderen. De belasting- en premiedruk stijgt immers behoorlijk om het tekort van
de overheid constant te kunnen houden, terwijl deze druk maar gedeeltelijk kan worden
afgewenteld.

"1'abel I 2 Reccwsie tengevnlgc van een daling van het wereldhandelsvolume (met 2,52~Yo) bi3 vsste
wisselkcersen

(kinaken Effecten

I Nominale lamvixet - 0,09 I Werkgelegenheid

Produktievolume

- I,46

- 1,37

2 (.oonbelastingdruk

Scx:iale premiedruk

t 0,49

t 1,46

2 Produktieprijs - 1,03

3 Primair geldvolume - 1,2 3 Budgettekort van de over-
heid

0 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen - 1,03 4 Beschikbaar reëel loon - 1,52

II.B.7 Devaluatie via monetaire expansie terwille van produktieprUsstabiliteit

Het ligt voor de hand dat onder de beschreven omstandigheden de wisselkcers niet
vastgehouden kan worden. Zowel omwille van het bereiken van een produktieprijsstabili-
teit als omwille van hct wegwerken van de onderbezetting van het produktieapparaat ligt
een devaluatie van de nationale valuta nu in de lijn der verwachtingen. Onder de gegeven
omstandigheden wordt zij veelal ook door de speculanten uitgelokt. Het geïsoleerd effect
van cen dergelijke devaluatie wordt in tabel 13 beschreven. Hier is verder commentaar
overbodig, daar de cijfers in deze tabel niet méér zijn dan het veelvoud van wat reeds in
tabel 10 werd geïllustreerd.
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Tabel 13 Devaluatie (met 1,89'0) via monetaire expansie, terwille van prl1sstabiliteit en om onderbe-
zetting weg te werken

Instrumenten Doelstellingen

1 Nominale loonvcet t 1,74 I Werkgelegenheid

Produktievolume

t 0,71

t 0,77

2 I.oonbelastingdruk

Sociale premiedruk

t 0,37

- 0,71

2 Produktieprijs t 1,03

3 Primair geldvolume t 1,8 3 Budgettekort van de over-
heid

0 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen t 1,03 4 Beschikbaar reëel loon t 0,66

II.B.8 Recessie tengevolge van een daling van het wereldhandelsvolume bij
flexibele kcersen en een constant produktieprijsniveau

Wellicht ten overvlcede wordt in tabel 14(- tabel 12 t tabel 13) weergegeven wat het
resultaat is van een bepaalde daling van het wereldhandelsvolume indien de wisselkcersen
flexibel zijn en er een stabiel produktieprijsniveau wordt nagestreefd.
Men ziet dat de werkloosheid niet kan worden opgeheven door de gevcerde monetaire
expansiepolitiek vanwege het gebrek aan voldcende arbeidsplaatsen. Wel valt alles veel
minder slecht uit dan in het geval van vaste wisselkcersen omdat er nu geen onderbezet-
ting van het produktieapparaat optreedt. (Een en ander is vergelijkbaar met de situatie van
land B dat geconfronteerd wordt met een daling van zijn 'wereld'-handelsvolume als land
A een politiek van hoge lonen vcert. Hierop komen we nader terug bij de behandeling van
het meer-landenmodel).
Hoogst interessant -en door de geschiedenis ook bewezen- is het om ,bij de optelling van
tabel 11 en tabel 14, op te merken dat in principe de kwalijke effecten van een daling van
het wereldhandelsvolume voor de werkgelegenheid en produktie door een nationale
herstelpolitiek kan worden geneutraliseerd. Volledige werkgelegenheid is dus geen illusie,
maar maakbaar door de politiek.
Een natie kan een werkgelegenheidspolitiek vceren die effectief is en behceft niet het
slachtoffer te worden van de 'boze buiten'-wereld. Wel zal zij dan niet moeten vasthouden
aan een vaste wisselkcers, maar flink mceten devalueren èn desondanks een nominale
l~~uitsl~~p nxx~icn acrcptcrcn. Hct woord 'desondanks' duidt hicr op dc ronsumpticprijsstij-
ging als consequentie van de devaluatie, waardoor de particuliere consumptie van de loon-
en steuntrekkers flink wordt beperkt.
Het negatieve effect van een daling van het wereldhandelsvolume op het beschikbare reële
loon- en steuninkomen zal onder de beschreven omstandigheden slechts door flinke extra
bezuinigingen op de materiële overheidsbestedingen gecompenseerd kunnen worden.
Tijdens de Koreacrisis van 1952 werd de particuliere consumptiedaling geaccepteerd,
daardoor herstelde de werkgelegenheid zich zeer snel.
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Tabel 14 (") Rea.ssie tengevolge van een deling van het weretdhandelsvolume met 2,SZ96 8o monetaire
expansie bU flexibele wfsselkcersen ( devsluatte van 1,896)

Oorí.akenltnstrumenten EffectenlDoelstellingen

I Nominale loonvcet t 1,65 1 Werkgelegenheid

Produktievolume

- 0,75

- 0,6

2 L.oonbelastingdruk

Scx:iale premiedruk

f 0,86

t 0,75

2 Produktieprijs o 0,0

3 Primair geldvolume t 0,6 3 Budgettekort van de overheid o 0,0

4 Materiële overheidsbestedingen o 0,0 4 Beschikbaaz reëel loon - 0,86

(") Dere tabel is de som van tabel 12 en tabel 13

ILC De twee-landen volkshuishouding

iLC.l 'Wereld'-recessie tengevolge van een loonexpansie in een groot open land A bU
vaste wisselkcersen

Een van de meest interessante probleemstellingen van dit artikel is het geval van twee
grote open volkshuishoudingen die in principe een gelijksoortige economische structuur
bezitten, maar qua politiek van elkaaz verschillen: in de eerste plaats treed[ in het ene land
A een autonome loonstoot op, terwijl in het andere land B de loonvorming nog normaal is.
De normale lonen worden bepaald door consumptieprijs- en azbeidproductiviteitsindexering
en door een gedeeltelijke afwenteling van de loonbelastingdrukmutatie. In de tweede plaats
streeft land A via een monetaire restrictiepolitiek een stabiel produktieprijsniveau na,
terwijl in land B in eerste instantie een stabiele wisselkcers prioriteit heeft.
Het zal duidelijk zijn dat we tot deze probleemstelling zijn geïnspireerd door wat
recentelijk in de EG onder het regime van het EMS heeft plaatsgevonden. Duitsland (land
A) werd immers door zijn hereniging geconfronteerd met een te grote loonstijging,
waarvan de inflatoirc cffccten door zijn monetaire autoriteit werden gepareerd via een
monetaire restrictie. Zijn Europese partners (land B) trachtten in eerste instantie wissel-
koersstabiliteit te realiseren via het navolgen van de Duitse monetaire restrictiepolitiek.
Het resultaat van een en ander wordt in tabel 15 geïllustreerd. Er ontstaat een recessie in
geheel Europa, niet alleen in Duitsland maar ook in zijn partnerlanden.
Het commentaar over de ontwikkelingen in Duitsland kan hier gevceglijk achterwege
blijven, want het is praktisch hetzelfde als wij reeds in de paragrafen ILB.I en ILB2 over
de kleine open volkshuishouding hebben gezegd. Alleen is er nu sprake van het handhaven
van de vaste wisselkoersen niet door Duitsland maar, althans in eerste instantie, door de
Europese partners van Duitsland via hun monetaire restrictiepolitiek.
Het commcntaar over de ontwikkelingen in de Duitse partnerlanden kan hier eveneens
achterwege blijven, want het is hetzelfde, althans kwalitatief gesproken, als wij reeds in

paragraaf II.B.6 over de kleine open volkshuishouding hebben gegeven, indien daar een
daling van het wereldhandelsvolume optreedt en een vaste wisselkoers wordt nagestreefd
omdat zij zich daartoe binnen het EMS verbonden hebben.
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Tabel 15 Recessie tengevolge van een loonexpaasie in land A bU vaste wisselkcersen via een
simultane monetaire restrictie

Oorzaken Land A Land B Wereld Effecten Land A Land B Wereld

1 Nomi- t 1,925 - 0,025 t 0,95 1 Werk- - 0,875 - 0,425 - 0,65
nale gelegen-
loon- heid
vcet

Produk-
tievolu- - 0,7 - 0,4 - 0,55
me

2 Loon- t 1,0 t 0,14 t 0,57 2 Produk- 0 0,0 - 0,3 - 0,15
belas- tieprijs
ting-
druk

Con-
Sociale sump-
pre- t 0,875 t 0,425 t 0,65 tieprijs - 0,15 - 0,15 - 0,15
mie-
druk

3 Primair - 0,7 - 0,7 - 0,7 3 Budget- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
geldvo- tekort
lume van de

over-
heid

4 Materi- t 1,2 - 0,3 t 0,45 4 Bes- t 0,2 - 0,44 - 0,12
ele chikbaar
over- reëel
heids- loon
beste-
dingen

II.C.2 Een devaluatie van land B om de onderbezetting van het produktieapparaat
weg te werken

Het spreekt vanzelf dat de Europese partners van Duitsland ongelukkig waren tcen zij
gcdwongen werden de Duitse monetaire restrictiepolitiek na tc volgen, mcdc omdat de
Duitse mark als ankervaluta fungeerde. Een zinloze onderbezetting van hun produktieappa-
raat was daarvan het gevolg. Valutaspeculanten begrepen dat deze 'duur geld'-politiek niet
vol te houden was en forceerden een depreciatie van de munten van de Duitse handelspart-
ners voorzover de monetaíre autoriteiten van die landen dat niet welbewust zelf deden via
een devaluatie van hun munt. Het effect daarvan wordt in tabel 16 geïllustreerd.
Het commentaar over de ontwikkelingen in deze partnerlanden (land B) kan weer
gevceglijk achterwege blijven want het is hetzelfde, althans kwalitatief gesproken, a1s wij
reeds in paragraaf II.B.7 over de kleine open volkshuishouding hebben gegeven. Een
devaluatie is onder de geschetste omstandigheden gunstig voor de betrokken landen. Het
Duitse partnerland dat niet meedeed aan deze devaluatietendensen (zoals Nederland
bijvoorbeeld) bleef dientengevolge achter bij de landen die dat wcl deden.
Zelfs voor Duitsland waren de bedoelde devaluaties van zijn partnerlanden gunstig, want
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het kon daardoor ruilvcetwinsten incasseren. Wel werd het Duitse exportsaldo (zeker in
constante prijzen) negatief beïnvlced, maar het Duitse werkgelegenheids- en produktieni-
vcau niet. Het ptniticvc ruilvceteffect voor Duitsland is op zichzelf beschouwd immers
arbeidsplaatsenscheppend. Ondanks een verslechtering van zijn concurrentiepositie
vanwege een effectieve appreciatie van de DM, kon ook Duitsland profiteren van de
opleving die de depreciatie in zijn partnerlanden teweeg bracht. Duitsland kon dus
eigcnlijk geen bczwaar muken tegen de wclbewuste devaluaties van de munten van zijn
partnerlanden teneinde onderbezettingssituaties weg te werken.
In de recente werkelijkheid hebben we inderdaad gezien dat het EMS na de Duitse
hereniging mcest worden afgebroken en het ideaal van wisselkcersstabiliteit een illusie is
gebleken, en wel onder soortgelijke omstandigheden als hier zijn geschetst.
Interessant, en volkomen logisch overigens, is het feit dat voor de EG als geheel (onze
iictieve gesloten wereld) na de besproken devaluaties de helft van het kwantitatieve
resultaat wordt verkregen zoals dat voor de gesloten wereld (in tabel 2) werd geïllustreerd.
Dit laatste is het gevalg van de veronderstelling dat in onze fictieve gesloten wereld van
het twee-landenmodel, land A slechts de helft hiervan uitmaakt. Andere, meer realistische,
verhoudingen zijn dcnkbaar, maar doen geen afbreuk aan de kwa[iteit van ons betoog.

'fabcl I6 Devaluatic van land B (met 0,4896) om dc eigen onderbezetting weg te werken via
monetaire expansie

Oorr~kcn land A Land B Wereld Effecten L,and A land B Wereld

I Nomi- - 0,165 t 0,465 t 0,15 I Werk- t0,075 t0,225 t0, I S
nale gelegen-
Icx,nvoet heid

Produk-
tievolu- t 0,06 t 0,24 tO,IS
me

2 [.cxmbe- - 0,09 t 0,09 0 0,0 2 Produk- 0 0,0 t 0,3 t 0,15
lasting- tieprijs
druk

Con-
Sociale sump- t 0,15
premíe- - 0,075 - 0,225 - 0,15 tieprijs - 0,09 t 0,39
druk

3 Primair t 0,06 t 0,54 t 0,3 3 Budget- o O,U o 0,0 0 0,0
gcldvo- tekort
lume van de

over-
heid

4 Materi- 0 0.0 t 0,3 t 0,15 4 Bes- t 0,09 t 0,21 t 0,15
ele over- chikbaar
heidsbe- reéel
stedin- loon
gen

II.C.3 Herstel tengevolge van loonmatiging in land A bij vaste wisselkcersen
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We keren nu weer het teken van de loonimpuls om voor Duitsland ( land A) en kijken naar
tabel 17 voor het resultaat, als tegelijkertijd een monetaire expansiepolitiek door Duitsland
terwille van zijn eigen produktieprijsstabiliteit wordt gevcerd. Voorts wordt, in analogie
met het voorafgaande, in eerste instantie verondersteld dat de partnerlanden van Duitsland,
terwille van een vaste wisselkcers, eenzelfde monetaire politiek van geldverruiming
vceren.
Het resultaat is voor land B niet het (negatieve) spiegelbecld van de cijfers die in tabel IS
vermeld zijn. Een overbezetting van het produktieapparaat is immers ex hypothesi
technisch onmogelijk, terwijl een onderbezehing wel mogelijk is.
Voor een commentaar op de ontwikkelingen, zowel in Duitsland als in zijn Europese
partnerlanden, kan tot op zekere hoogte verwezen worden naar datgene wat we zeiden in
paragraaf ILA.4 over het 'Hentelscenario' in een gesloten wereld. Dit 'Plan' werkt gunstig
voor iedereen, niet alleen voor Duitsland, maar ook voor zijn handelspartners, omdat zij
meeprofiteren van de Duitse herstelpolitiek.
Slechts één zaak is voor deze partners vervelend: hun dcelstelling van prijsstabiliteit zal
niet gerealiseerd kunnen worden bij vaste wisselkcersen onder de gegeven omstandigheden
van een volledige bezetting van hun produktieapparaat. Dat wij van deze omstandigheden
uitgaan komt omdat zij in het verleden zozeer hun munten hebben gedevalueerd dat zij
hun onderbezetting hebben kunnen wegwerken.

Tabel 17 Herstel tengevolge van een loonmatiging in land A bij vaste wisselkcersen via een
simultane monetaire expansie

Instrumenten Land A Land B Wereld Doelstellingen Land A Land B Wereld

1 Nomi- - 1,76 t 0,04 - 0,86 1 Werk- f 0,8 t 0,2 t 0,5
nale gelegen-
loonvcet heid

Produk-
tievolu- t 0,64 t 0,16 t 0,4
me

2 Loonbe- - 0,91 - 0,23 - 0,57 2 Produk- 0 0,0 t 0,48 t 0,24
Iasting- tieprijs
druk

Con-
Soc:iale sump-
premie- - 0,8 - 0,2 - 0,5 tieprijs f 0,24 t 0,24 t 0,24
druk

3 Primair t 0,64 t 0,64 t 0,64 3 Budget- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
geldvo- tekort
lume van de

over-
heid

4 Materi- - 1,2 0 0,0 - 0,6 4 Bes- - 0,29 t 0,23 - 0,03
ele over- chikbaar
heidsbe- reëel
stedin- loon
gen
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II.C.4 Revaluatie van land B om de eigen inflatie weg te werken

Het ligt nu voor dc hand dat de partnerlanden van Duitsland hun munten ten opzichte van
de Duitse mark onmiddellijk revalueren als zij prioriteit geven aan hun eigen prijsstabili-
teit. Het reële effect van deze revaluatie is immers nihil als zij simultaan met de Duitse
herstelpolitiek wordt bedreven door het achterwege laten van een monetaire verruiming
(Zie tabel 18). Zou de hier bedcelde revaluatiepolitiek te laat worden uitgevcerd, dus
nadat de prijzen al gestegen zijn door de in eerste instantie uitgevcerde monetaire
expansiepolitiek, dan heeft zij uiteraard wel negatieve reële effecten. Deze zouden dan 1,6
keer zo groot mceten zijn als de tegengestelde resultaten van een devaluatiepolitiek, zoals
die in tabel 16 worden weergegeven. Dit zou werkloosheid veroorzaken.
Na deze revaluaties zal voor de Europese Gemeenschap als gesloten 'wereld' hetzelfde
resultaat worden verkregen als in tabel 5, voor de gesloten wereld, werd berekend (Met
dien verstande dat de kwantitatieve mutaties van de vaziabelen half zo groot zíjn, omdat
Duitsland slechts half zo groot is als onze fictieve wereldhuishouding).
Alle betrokken landcn hebben zodoende voordelen van de Duitse loonmatiging, zonder dat
er uiteindelijk deflatie of inflatie optreedt, waar dan ook. Men dient daarvoor de desbe-
treffende prijsmutaties, weergegeven in de tabellen 15, 16, 17 en 18 bij elkaar op te tellen.
Mcn ral nu kunncn vragcn of dit hcrstel nict door de markt zelf tot stand kan wordcn
gebracht, zodat de voor ecn effectief herstel vereiste looningreep in Duitsland achterwege
kan blijven? Het antwoord is uiteraard 'ja' als de arbeidsmarkt flexibel is, maar dan moet
men veel langer wachten op het herstel dan het geval is bij een snelle welbewuste
coórdinatie van de loon-, budget- en monetaire politiek, in de geest van het plan. Is dat
verantwoord?, zo kan men zich wederom afvragen. Het antwoord ís uiteraard 'neen'.
Desondanks wordt het 'Plan' vanwege de bekende bezwazen niet tcegepast, ook in
Duitsland niet.
Daarbij is het tenslotte interessant om op te merken dat de conjunctuurcyclus, gegenereerd
door een eenzijdige loonimpuls, in een twee-landen model niet uitsterft -zoals wel het
geval was bij een kleine open volkshuishouding- maar zich langzaam maar zeker uitspreidt
over alle betrokken landen.
Hetzelfde kan gezegd worden als de arbeidsmarkten in alle betrokken landen star zijn. Dan
treedt na een eenzijdige autonome loonimpuls een groeivermindering op van de werkgele-
genheid en de produktievolumina in alle betrokken landen, welke niet uitsterft op een lager
niveau -zoals dat wel het gcval was in kleine open economie- maar welke zich langzaam
muar zeker uitspreidt met eenzelfde negatief grceiritme over alle betrokken landen.

21



Tabel 18 Revaluatie van land B ( met 0,4896) om de eigen inflatie weg te werken via een monetaire
restrictie

Instrumenten Land A Land B Wereld Doelstellingen Land A Land B Wereld

1 Nomi- 0 0,0 - 0,48 - 0,24 1 Werk- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
nale gelegen-
loonvcet heid

Produk-
tievolu- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
me

2 Loonbe- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 Produk- 0 0,0 - 0,48 - 0,24
lasting- tieprijs
druk

Con-
5iwiale sump-
premie- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 tieprijs o 0,(1 - 0,48 - 0,24
druk

3 Primair o 0,0 - 0,48 - 0,24 3 Budget- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
geldvo- tekort
lume van de

over-
heid

4 Materi- 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 Bes- 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ele over- chikbaar
heidsbe- reëel
stedin- loon
gen

Samenvatting en voornaamste conclusies

De neerRanR van de economie wordt in dit artikel zowel voor de gesloten wereld als voor
dc kleine opcn volkshuishouding en lenslotte voor een mccr-lanclen ccunutuic lex;geschrc-
ven aan een eenzijdige autonome loonimpuls (in een bepaald groot land) onder de drie
randvoorwaarden van een prijs- respectievelijk wisselkcersstabiliteit, een constant
budgettekort van de overheid en een -complementair met de loonsom van bedrijven
muterend- uitgavenniveau van de materiële bestedingen van de overheid.
Omgekeerd wordt het herstelscenario gebaseerd op een combinatie van een nominale
loons- ,loonbelasting- en premiedruk-verlaging èn een expansieve monetaire politiek,
gegeven de drie randvoorwaarden. Daarbij is voor de open economieën de randvoorwaarde
van wisselkoersstabiliteit sterk bekritiseerd -als welvaartsverlagend- en daarom vervangen
door de randvoorwaarde van produktieprijsstabiliteit, zoals die ook geldt voor de gesloten
economie. Dit betekent dat het herstelscenario zowel voor de kleine als voor de grote open
volkshuishouding een devaluatie van de nationale munt impliceerl.
De hoofdconclusie is dat de huidige recessie in Europa èn de ineenstorting van het EMS
kan worden toegeschreven aan de eenzijdige hoge loonvorming, met name in Duitsland.
Voorts dat het herstel er wel ooit zal komen door de werking van de marktkrachten, maar
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dat ecn tijdige welbewustc codrdinatie van de loon-, budget- en monetaire politiek in
principe veel sneller het hentel tot stand kan brengen. Kennelijk wordt een dergelijk
herstclplan echter gesaboteerd door machtige instituties die alleen hun kortzichtig
eigenbelang nastrevcn. Zij zijn immers zowel tegen een centrale looningreep als tegen een
flexibele wisselkcers. Daar de politiek het primaat van de beslissingen terzake uit handen
heeft gegeven rest voor haar slechts de keuze voor het 'second best'-plan, namelijk die
van een achterstelling van zowel de ambtenarensalarissen als van de sociale uitkeringen bij
de loonontwikkeling van het bedrijfsleven, terwille van de zo broodnodige loonmatiging.
Zonder flexibele wisselkcersen is echter ook di[ betrekkelijk a-sociale plan weinig
effectief. Het probleem van de te grote werkloosheid zal er niet door worden opgelost (4).
Sommige respectabele economen zullen bovenstaande conclusies cynisch ncemen. Terecht,
wij zijn immers cynisch ten opzichte van het nobele streven naar stabiele wisselkoersen.
Dit vlceit voort uit onze veronderstelling van een beperkte prijsflexibiliteit.
Bovendien zijn wij cynisch met betrekking tot een voldcende grote loonmatiging bij een
loonbelastingvermindering omdat wij uitgaan van een beperkte belastingafwenteling.
Idealiter is de hier bedoelde prijsflexibiliteitscoëfficient oneindig groot en de bedcelde
belastingafwentelingscoëffient gelijk aan I. Onder deze ideale omstandigheden zijn
derhalve zowel devaluaties van de munt als, wellicht ook, centrale looningrepen onzinnige
instrumenten om een herstel te bewerkstelligen. Belastingverlaging bij vaste wisselkcersen
is dan eventueel voldocnde om een herstel te bewerkstelligen.
Dc vraug is allccn of' het idcaal mcer in overeenstemming is met de realiteit dan het door
ons gepostuleerde 'cynisme' met betrekking tot de gencemde twee coëffiecienten. Wij
denken van niet.

Noten:
(~`) Pieter J.F.G. Meulendijks is verbonden aan de vakgrcep Algemene Economie van

de Katholieke Universiteit Brabant. Dick B.J. Schouten is emeritus-hoogleraar van
dezelfde vakgrcep.

(1) Donders, J.H.M.,'Kostbare Arbeid', Gouda, 1993.

(2) Zie ook Meulendijks, P.J.F.G.,'Globalisering: noodzaak van een coórdinatie van de
loon-, de fiscale èn de monetaire politiek', Maandschrift Economie, Jrg 58, 1994,
no. 1, blz. I-4.

(3) Het model en de specifiek door ons gekozen waarden van de parameters of quoten
voor de divene variabelen in de uitgangssituatie ten opzichte van het bruto
marktinkomen, waarop de huidige resultaten zijn gebaseerd, kan men terugvinden
in een binnenkort te verschijnen research memorandum. Het is op aanvraag te
verkrijgen bij eerstgencemde auteur per adres: Economische Faculteit, Katholieke
Universiteit Brabant, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.
In de appendix van dit artikel worden de resultaten besproken van een sensitivi-
teitsonderzcek met betrekking tot de waarden van de invcer- en uitvcerelasticitei-
ten.

(4) Een 'vrijwillige' loonmatiging op grond van een loonbelasting- en sociale premie-
drukverlaging, welke gefinancierd wordt door middel van een achterstelling zowel
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van de ambtenarensalarissen als van de sociale uitkeringen bij de loonontwikkeling
van het bedrijfsleven ncemen wij een afbraak van de verzorgingsstaat.
De 'wetenschappelijke' argumenten tegen een centrale looningreep, waarbij de
gencemde achterstelling niet noodzakelijk is, zijn overigens grotendeels schijnargu-
menten, zoals: gebrek aan loondifferentiatie, ontwijking en tenslotte inhaalmanceu-
vres. Als de looningreep, die gemakkelijk gecontroleerd kan worden, betrekking
heeft op een voorgeschreven gemiddelde loonsom per werknemer in een bepaald
bedrijf, kan binnen dat bedrijf nog voldcende gedifferentieerd worden. De loondif-
ferentiatie tussen bedrijfstakken is daazentegen minder noodzakelijk daar zij reeds
bestaat. Bovendien bestaan inhaaleffecten slechts als door een te straffe looningreep
een minder grote dan de natuurlijke werkloosheid wordt bereikt.

(5) Meulendijks, Pieter J.F.G.,'De betekenis van reële en financiële internationalisa-
tiegraden voor volkshuishoudingen', Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992.

(6) Brainard, W.C. en Tobin, J.,'Pitfalls in Financial Model Building, American
Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 58, nr 2, 1968, pp 99-122;
Tobin, J.,'A General Equilibrium Approach to Monetary Theory', Journal of
Money, Credit and Banking, 1, 1969, pp 15-29.

(7) Wij veronderstellen hier een Koyckse vertraging met een korte-termijnelasticiteit
van de loonmutatie ten opzichte van de (ont)spanning op de arbeidsmarkt van 1,2
en een lange-termijnelasticiteit van 2,YY.

(8) Schouten, D.B.J.,'Het Plan-Schouten: Een positief oordeel', ESB, Jrg. 67, 27-10-
1982.

Appendix Deel A

Sensitiviteitsonderzcek met betrekking tot de hoogte van de invcer- en
uitvcerprijselasticiteiten

De open economie verschilt in twee opzichten van de gesloten economie. Zij heeft in de
ecrste plaats te maken met ruilvcetwinsten bij een loonontploffing, waardoor dc arbeids-
plaatsenvernietiging wordt beperkt. Bovendien kan ook de prijsstijging tengevolge van het
vraagoverschot beperkt worden via een invceroverschot.
Bij onze berekeningen is de waarde van zowel de invcer- als van de uitvcerprijselasticiteit
op 1,5 gesteld. Indien een hogere waazde voor beide elasticiteiten wordt aangenomen
veranderen de tekens van de berekende mutaties niet, zodat onze kwc~litu~ieve conclusies
gehandhaafd kunnen worden. Voor de liefhebbers van kwantiteiten volgt hieronder een
verschrikkelijk saaie analyse van het verschil in de kwantiteit van de procentuele mutaties.
In het algemeen geldt dat de positieve en negatieve ruilvcetmutaties kleiner zijn naarmate
men van hogere waarden voor de invoer- en uitvcerprijselasticiteiten uitgaat. Het binnen-
land leidt nu meer onder de kwalijke gevolgen van een binnenlands veroorzaakte recessie
en het buitenland minder. Omgekeerd heeft het binnenland meer voordelen van een
binnenlands veroorzaakt herstel en het buitenland minder.
Met betrekking tot de hier in het geding zijnde tabelresultaten leidt het uitgevcerde
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sensitiviteitsonderzcek in concreto tot de volgende verschillen in mutaties van de variabe-
len, uitgaande van hogere waarden voor de invcer- en uitvcerprijselasticiteiten dan 1,5:

1) ad tabel 7(L.oonontploffing bij vaste wisselkcersen)
De positieve ruilvcetmutatie is geringer. De ruilvcetwinst is op zichzelf beschouwd
arbeidsplaatsen-scheppend, omdat, bij de veronderstelde consumptieprijsindexlonen,
daardoor de reële arbeidskosten dalen. Per saldo zijn dus de negatieve volumemutaties van
arbeidsplaatsen en produktie, tengevolge van een loonontploffing, nu groter. Zij liggen
daarmede dichter bij de resultaten van een gesloten economie.
De toename van het beschikbare reële loon is bij een geringere ruilvoetwinst minder groot
en benadert daardoor cvencens het resultaat voor een gesloten economie. Geringer dan in
een gesloten economie is de prijsstijging tengevolge van een vraagoverschot. Deze wordt
immers beperkt door hoge waarden voor de invcer- en uitvcerprijselasticiteiten aan te
nemen.

2) ad tabel 8(Revaluatie terwille van prijsstabiliteit bij volledige bezetting)
De ruilvcetmutatie bij een monetaire restrictie blijft nihil in geval van een volledige
bezetting van het produktieapparaat. Zij is daarmede onafhankelijk van de hoogte van
genoemde elasticiteiten. Dit geldt ook voor de mutaties van de overige vaziabelen. Wel is
de benodigde monetaire restrictie - evenals het benodigde revaluatiepercentage, om
stabiliteit van het produktieprijsniveau te garanderen- nu geringer, omdat ook de prijsstij-
ging bij een loonontploffing thans kleiner is.

3) ad tabel 9(Loonmatiging bij vaste wisselkcersen)
Dc negatieve ruilvcetmutatie is geringer. Dit ruilvcetverlies is op zichzelf beschouwd
arbeidsplaatsen-vernietigend, omdat daardoor de reële arbeidskosten stijgen. Per saldo zijn
dus dc positieve volumemutaties van de werkgelegenheid en de produktie, tengevolge van
cen loonmatiging, thans groter. Dit temeer omdat eveneens de toename van de onderbe-
zetting nu geringer is. Uiteraard is ook de prijsdaling bij een vraagtekort in een open
economie kleiner naarmate de invoer- en uitvcerprijselasticiteiten een hogere waarde
aannemen.

4) ad tabel 10 (Devaluatie terwille van prijsstabiliteit en volledige bezetting van het
produktieapparaat)
Bij cen gegeven devaluatiepercentage is het ruilvcetverlies geringer vanwege een sterkere
toename van het binnenlandse produktieprijspeil. Op zichzelf beschouwd betekent dit,
zoals gezcgd, dat er minder arbeidsplaatsen vernietigd worden. Bovendien zal de bezet-
tingsgraad van de produktiecapaciteit sterker stijgen, zodat zowel meer werkgelegenheid
als meer produktie zal worden geschapen. Het vereiste devaluatiepercentage, om stabiliteit
van het produktieprijsniveau en volledige bezetting van het produktieapparaat te gazande-
ren, is daarom veel klciner, maar ook omdat de prijsdaling èn de gecreëerde onderbezet-
ting van het produktieapparaat door een loonmatiging thans geringer is.

5) ad tabcl 12 (Daling van het wereldhandelsvolume bij vaste wisselkoersen)
De ncgatieve ruilvoetmutatie is wederom geringer. Dit tvilvcetverlies is het gevolg van de
noodzakelijke produktieprijsdaling bij een toenemende onderbezetting van het produktieap-
paraat. Maar een ruilvoetverlies blijft, hoe dan ook, op zichzelf beschouwd arbeidsplaat-
scn-vernietigend. Per saldo zijn dus de negatieve volumemutaties van de werkgelegenheid
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cn de produktic, tcngevolge van een daling van het wereldhandclsvrtlume, klciner. Dit
gcldt temeer omdat ook de toename van de onderbezetting van het produktieapparaat
minder groot is. De daling van het beschikbare reële loon is eveneens kleiner. Daarmee
liggen deze resultaten dichter bij die van een gesloten economie, die geen last heeft van
een daling van het wereldhandelsvolume.

6) ad tabel 13 (Devaluatie terwille van prijsstabiliteit en volledige bezetting van het
produktieapparaat)
Hier geldt het onder 4) gestelde.

7) ad tabel IS (Loonontplofiing in land A bij vaste wisselkcersen en prijsstabiliteit in dat
land)
Voor land A geldt hetzelfde als het onder 1) gestelde. Voor land B geldt hetzelfde als het
onder 5) gestelde.

8) ad tabel 16 (Devaluatie van land B terwille van prijsstabiliteit en volledige bezetting
van het produktieapparaat, ook in dit land)
Voor land A is dc ruilvoetwinst gcringcr en daarmede ook dc stijging van zijn Lxschikba:u~
reëel loon. Voor land B geldt hetzelfde als onder 4) is gesteld.

9) ad tabel 17 (Loonmatiging in land A bij vaste wisselkcersen en prijsstabiliteit in dat
land)
Voor land A is er minder ruilvoetverlies, dus per saldo een hogere arbeidsplaatsen- en
produktiestijging. Voor land B is er minder ruilvcetwinst, dus ook minder grote arbeids-
plaatsen- en produktiestijging alsmede een lagere inflatie.

10) ad tabel 18 (Revaluatie van land B terwille van prijsstabiliteit bij een volledige
bezetting van het produktieapparaat, ook in dit land)
In land A zien wij geen extra-effecten. Voor land B gcldt hetzelfde als het onder 2)
gestelde.

De conclusie mcet zijn dat nergens in de tabellen de tekens van de mutaties veranderen
door van een hogere waarde voor de invoer- en uitvcerprijselasticiteiten uit te gaan dan
~luur ~~ux ix aan~;rn~m~cn. Wcl xij ilc :uuulitcht rmp Nrvcxlig~l ~I:~I hij rrn h„grrr waanlc
een devaluatie wel een exportoverschot in lopende prijzen verocniaakt. Bovendien
veroorzaakt een loonmatiging zonder montaire vetniming in dat geval appreciatietenden-
sen van de valuta. Voor een integraal herstelscenario is echter ook dan een monetaire
verruiming, terwille van een constante wisselkcers, onvoldcende. Een devaluatie is immers
steeds noodzakelijk om de onderbezettingstendensen van een loonmatiging weg te werken.
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Deel B

Het model voor twee landen of een kleine open volkshuishouding

De bovensuffix a van de variabelen voor land A is meestal weggelaten. De variabelen
voor land B(met ecn bovcnsuffix b) zijn voor de kleine open volkshuishouding exogenen;
derhalve geldt in dat geval yb - yW, terwijl verder verondersteld wordt dat alle overige
exogenen niet muteren, dit in tegenstelling tot wat het geval is indien twee gmte landen in
beschouwing worden genomen.

Evenwicht tussen vraag en aanbod op de gcederenmarkt (aanbodmodel); de produktie van
bedrijven is gelijk aan de produktiecapacitei[:

(1) y - y'

Definitie van de effectieve vraag op de gcederenmarkt (synthesemodel); produkGe van
bedrijven:

(l') Y-Y-P.v

Werkgelegenheid van bedrijven:

(2) 1 - - ~~~. l'xw'tk-~ - ~uy - -~11~wY } k-I -uy

Produktiecapaciteit van bedrijven:

als a - í~at 1

(3) Y~ --~ x w t k -- ~ ~ w~ t k-
1 -~, y -~ - 1 -~ 1 -~, ~

Onderbezettingsgraad van de produktiecapaciteit van bedrijven (synthesemodel):

(4) uy - y' - y

Prijsvormingsfunctie ( synthesemodel):

(5' ) OPy - ~(Y - Y')

Definitie van het produktieprijspeil (aanbodmodel); dit is ook het exportprijspeil:
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(s) Py - Y - y

Loonvormingsfunctie bij een enigszins flexibele arbeidsmarkt:

(6) pt - dpt `- el pX t e2 t~ f ej(y -1) - dfE~px-, }~2 tr-i } e.~(Y -1)-I~t
} pk~l-1 } el - dPl-I

Loonvormingsfunctie bij een starre arbeidsmarkt (Rk - 0):

(6') Pl-~1PFte2tt'tE3(y-~)fP~

[3elastingdruk op het beschikbaar loon- en steuninkomen om hct overheidstekort cons[ant
tc houden:

(~) tt - ~ w~ t ~-xg f ~'SQ!u

Definitie van de arbeidsinkomensquote van bedrijven of reële azbeidskosten per eenheid
produkt:

(8) w'-p~-py-yfl

Definitie van het reëel loon -en steuninkomen per man of vrouw:

(9) wa - P! - Px

Definitie van de afzetprijs; dit is de prijs van consumptie -en investeringsgcederen:

(1 ~) PX N Pm ~- (1 -~1)Py

Definitie van het beschikbaar reëel inkomen van loon-(l) en steuntrekkers(lu); dit is bij
koppeling het consumptievolume van loon (ct) en steuntrekkers (cu):

(1 1) wXh - wx f 1-t~- ctu - 1 c~ t 1 cu2 2

waarbij c~ - l f wX - pr' -t~ en
cu - lu t wX - pr -t~ met lrilU f lrzl - 17. - 0

Prcmicdruk op het Icxininkomen bij een omslagstelscl (financiering uilkeringen en
ambtenarensalarissen uit loonsom bedrijven):
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(12) p~' - -!

Belastingdruk op het beschikbaar winstinkomen om het overheidstekort constant te
houden:

(13) t~ - -~w~ - ~E

Geldaanbod bij constante wisselkoersen ( kleine open volkshuishouding respectievelijk
grote open volkshuishouding):

(14a) E- Yw ~ E" - y" en Eb - Ea
2,1 ~

Geldaanbod bij constant produktieprijspeil (kleine open respectievelijk grote open
volkshuishouding):

(14c) E - y ~ -- YW . H.a - yIa . E6 - yIb .
2, I ~

Matericle overheidsbestedingen inclusief overheidsinvesteringen:

(l5) xK-YfPfw'tx~

Totaal overheidstekort in o~o van evenwichtig marktinkomen van bedrijven (zie submodel
overheidsfinanciën):

(16) -F~ - qb,r~ - 2~,(I -~tt-n)ti - ( R f O)Pt~

r
f ~P O f o f 0,35ptP u

Bruto inves[eringswaarde van bedrijven:

T,RP

1 -tr

~
Y - n t

1 - ~n

(17) Ib - ~R K' ~ I - ~R (k-t ~ PX)
g~b ~~b

Definitie van het investeringsvolume van bedrijven:

(18) ib - jh - pX

Definitie van de accumulatie van kapitaalgcederen in bedrijven:

d~
(19) ~!c - R (ih -k-~)
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Definitie van het marktinkomen van bedrijven of van de afzet van bedrijven (bruto -
netto):

(20) Y- qt(1 tpt fO,S~u -t~) f~~ Cr t qg(xg tpX) f gibjb t Sb-

Y-(I -RS)Yn f RSD; Yn - Y daar D- Y

Eindvergelijking in termen van dit marktinkomen ( kleine open volkshuishouding respectie-
velijk grote open volkshuishouding):

(20a) Y-2E; Y"-E"-yaenYb-Eb~yb
(20c) Y-y'~F„ra-~-yaenY6-E6-y'b

Marktwaarde van de totale kapitaalgcederenvoorraad van bedrijven:

(21) K~ - 1 1 ~ (a(2Ea -Ya) f (1 -u)pW f ~ Y" - I ~~ wa t (1 -a)(2Eb -Yb))
n

- aK`~`a } (1 - a)Kw~a - E" - 4w~a

Nominale wisselkcers (kleine open volkshuishouding respectievelijk grote open volkshuis-
houding):

(22) p - E - Y w ~ pa - Ea - Eb - -pbw 21' w w

Invoerprijs in nationale valuta:

(23) pma - pwa ~pyb

Ruilvoet in qo van het evenwichtig marktinkomen:

í24) Pa - f'1(py -pm) - -Pb

Uitvcervolume:

(25) b a- f~yy b-~16(Py - Pm) - m b

Invoervolumc:

(26) rn a- N~,y a fYl~n(Py - Pm) -[ h
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Exportoverschot in constante prijzen in olo van het evenwichtig marktinkomen:

(27) sb - N(e
0

Exportoverschot in lopende prijzen in 9o van het evenwichtig marktinkomen:

(28) Sb - sb f Pa --Sb --Ya f Yb t pw indien t~m -~ó - 1,5

Langlopende overheidsschuld ( obligaties):

(29) O - - 3Q~ t ~ -F~ - 0

Kortlopende ovenc~idsschuld respectievelijk termijndeposito's:

(30) Q - Qx - 0

Definitic van het aandclenrendement:

(3l) r~R - Y- xn w~ - K~` -- 4w~
r 1 -~,n

Obl igatierendement:
a

(32) r" - (Oa - a{2E" Ya) - (I -a)pw - ( 1 -a)(2E6 -Yb)1 : cp - -Ea
r"

Rente op schatkistpapier respectievelijk termijndeposito's:
a

(33) r`~ - (Q" a(2E" -Ya) -- (1 -a)pw - (1 -a)(2E6 -Yb)) : cp - -Ea
r"

Netto particuliere besparingen in qo van het evenwichtig marktinkomen:
I ` i ~

(34) Snn - ~rin I - Á,,,
fQ~ol~ t ro -tjl tSra }Sra

n ~ k o

Netto investeringen van bedrijven in qo van het evenwichtig marktinkomen:

(35) Binln - diblb - RS D

Belegging in buitenlandsc obligaties door binnenlanders:

br
(36) Ou - 2Ea - Ya t cp ~ - Ea - En

Y - ~" w~ - t~r

: cp
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Belegging in binnenlandse obligaties door buitenlanders:

(37) Ow - Ou t pW - 0

Belegging in buitenlandse termijndeposito's door binnenlanders:
hr

(38) Qu - 2Ea - Ya t cp y- Ea - Eb
?

Belegging in binnenlandse termijndeposito's door buitenlanders:

(39) QW - Qu' a- pW - 0

Belegging in buitenlandse aandelen door binnenlanders:
.br.

(40) Kua- 2Ea - Ya f cp ` - Ea - 4w~
r"

Belegging in binnenlandse aandelen door buitenlanders:

(41) KH a - Kii b} PW - Ea
wIa

Belegging in binnenlandse aandelen door binnenlanders:
.ar.

(42) K;`a - 2Ea - Ya t cp ` - Ea - 4w~a
r

Belegging in binnenlandse obligaties door binnenlanders:
a

r
(43) O~ - 2Ea - Ya t cp o- 0

P

Belegging in binnenlandse termijndeposito's door binnenlanders:
ar

(~) Qi - 2Ee - Ya f~ 9- 0
f

Nctto kapitaalimport viu aandclcnvcrkccr in r~, van hU cvcnwichtig inarktinkotnen
(rekening houdend met het feit dat noch kcersmutaties noch afschrijvingen maar wel de
prijsmutaties invloed hebben):

(45) ,S~Á - ( l ~r)k((t,K~~a [~K`~h) (í~p~ - ~,p~)1 a ( I cr)(cs~~pi' k'Sna)

(I -a)(Bihpd - RSDb) t (1 -u)RSI(KK,a - Kwb ) - (pk - pk )Ii ~ t ~
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waarbij: (I -a)RkOICW" DICWh) t S(Kw`~ - KWb )1 ~
r i

(1 -a)R(AK'a -OK'b f OV t S(K~f - K'd t V-~))-

(1 -a)R(Ok" -~kb t OV f S(ka~ - kbl f V-~)Jt

t(1 --a)R((OPk - ~1pk) f S(Pk-i pk-~)1

en: pk-K'-k

Dus: Skk - ( 1 -a)d~b (( ih -ib) t (pX -pb) - (1 -a)RS(D" -Db) t (I -a)RAV t

(1 -a)RSV -~ -(1 -a) ((ss~„ In - 6~n h) t ROV t RS V-~)

waarbij: V-V" -V''-2u(-2G" f 2Eh t Y"

V"-V~1 -a)( -2E t Y tpW)

Yb t pW) en

Als de hulpvariabelen V respectievelijk V-0 bij een bepaalde keuze voor de waarde van
de invcer- en uitvocrelasticiteit(rlm -r16)kan men de hierbedcelde kapitaalimportquote
interpreteren als aandelen in de netto investeringswaarden:

(45') Skk -(~ -R)d~n(In -In)

h rtSkk - -Ski

Netto kapitaalimport via obligatieverkeer in olo van het evenwichtig mazktinkomen:

(46) Sk - (1 - a)~(DOw - AO~ - (1 - a)O(DOa - 006 t OV)„

n .ra
Skn - -SA.,,

Netto kapitaalimport via termijndeposito-verkeer in 3'o van het evenwichtig mazktinkomen:

(47) Skcc - (1 -a)~(DQW -OQW) - (1 -a)~(OQa -eQb tev)

h aSk4 - -Skv

Netto kapitaalopbrengsten van aandelen in qo van het evenwichtig mazktinkomen:
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(48) Sr - (1 - u)t2Pi ((Kua -KW")k n

~b ru

ri ri t 1~i, IIb 1
p -~ (r r)

~a ~b

--(1 -a)RP. K'a -K'b) f V- pa t ri ri -(t~a ~Ia
in W F ~ r r)

Sb - - Sark rk

Netto kapitaalopbrengsten van obligaties in qo van het evenwichtig marktinkomen:

rb ra
(49) So- (1 -a)QPon (Ou -OK,) t o - o t (tra - t~)

r" P

n b
- -(I -u)OP~, Oa -Ob) f V - pw t r~ - 'o - (tru IrhJn ~ ~

Sb - Snrn rn

Netto kapitaalopbrengsten van termijndeposito's vallen weg tegen netto rentekosten van
bankkredieten.

Betalingsbalanssaldo van de niet-monetaire sectoren in olo van evenwichtig marktinkomen:

(5~) Su - Sk t Sk t Sk t Sr f SQ t Sb
k o q k o

Sb - -Sau u

Uit dc vcrgelijkingen (34) tot en met (SO) en de hieronder gencwmdc controlelunetie volgt
vuor het twcc-landen model de gereduceerde-vorm vergelijking van hct totalc betalings-
balanssaldo:

S„ - (2a -1) Sb - (1 -a) qr (Ya -pW -Yb) t (1 -a) (R t~ t~ -0,1)OV

daar RS - ~r" t t2r". - 0,1Un ~n

zoda[ -( Or"~n tt2Pin)V tRÓV -I - -O,I~V

waarbij: V - 2a (-2Ea t 2E6 f Ya - Yb t P,~

Voor dc klcinc open volkshuishouding, waarbij alle buitenlandse variabelen (xb) op nul
bcstcld zi.jn tx~halve yl' - y"', luidt dc gcrcduceerde-vorm vergclijking:
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Su - ~Sh (I -~)qr (Y-pNJ t ( 1 -u)(R ~4 t~ -0.1)AV

waarhi.j V -( I f~)(-2l; f Y f pW)

De controlefunctic ofwcl de ecrste regel van het monetair overzicht eist dat:

F~ f 81 Ic~ - S~ r Sr t S~ f Sh - 0
n 1n k u

Consumptie van kapitaalcigcnaren:

(51) Cr - Y

Afschri,jvingen van kapitaalgcedercn van bedrijven:

(52) l) - Y

[3ctichikbaar particulicr inkurncn in ~h van hct marktinkomen:

(S3) Yy, -0,7(l ~ p~ l~) ~ Rr"~n(Y 8w~ Ir) ~

Qr"u (() ~ r" !~) ~Sr
n r n

Voor de ,~~e.~~luten wereldhuishnuclin,~~ geldt N - 0 en a - 1 zodat 30 vergelijkingen met 30
onlx;kenden resteren.
Voor de kleine opcn nnikclnri.rhuudin,~~ komen daarbij 23 extru vergelijkingen zodat het
mudcl 53 vergelijkingen tclt met 53 onbekendcn. Dc financiële intemationalisatiegraad
(1 - cr) is hicr op Il~i gcstcld.
Voor he~ ~wee-fcrnclem m~del komen er nog ecns 53 analoge vcrgelijkingen bij met

dicnoverecnkomtitig de S3 unbekenden voor het andere land. De financiële internationalisa-
ticgraad ix hicr dan op I!6 gcstcld.

In onze tabellen zijn dc vergelijkingen icts ~mders gerangschikt terwille van de overzichte-

lijkheid.

Opgemcrkt zij dat bij andcre dan dc gckozcn waarden voor de in- cn uitvcerprijselasticiteit
(r)~~~ - r)~~ - I,S) dc cindvergclijkingcn mct name voor het lopende-rekening saldo, het

marktinkomen van hcdri,jvcn, de wistielkocrs hij constante produktieprijzen (volgt uit S,~ -
0) respcctievelijk het vcrcistc geldaanbod bij constante wisselkocrsen ( volgt eveneens uit

S~~ - 0) aanzienlijk ingcwikkcldcr worden dan in het hovenstaande is aangegeven.

"Lij rijn dan immcrs nog alhankelijk van de ruilvoet (P), zoals hicrna is aangegeven.

Als r)~~~ - r~h - l,i t b dan geldt bij de gekozen waarde voor u - 5~6 respectievelijk 476:
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voor het twee-landen model

Sb - - ya f Yb

Ya - Ea - b

t pw - 2bPa

Pa
2,OS

yb - Eb t b Pa
2,OS

pa - Ea - Eb f 26 Pa
W 2,OS

Eb - Ea t 26
2,OS

Pa bij pH, - 0

Ea - y ~a t b
2, OS

Pa altijd bij py - 0

Eb - y~ - b Pa bij pd - 0
2, OS

voor de kleine open volkshuishou-
ding
Sb--YtyWfpW-2bP

Y- E t YW -?b P
2,1 2,1

- E- Yw f 26 P
p"' 2,1 2,1

E- Yw -?b P bij px, - 0
2,1 2,1

E- y~ - Yw } 2b
bij p- 0

2,1 2,1 y

Men ziet dat bij b~ 0 de liquiditeitsquote ~(E -Y) verandert bij een mutatie van de
ruilvcet.
Overigens is het betalingsbalanssaldo voor de niet-monetaire sectoren (Su) een simpele
functie van met name het lopende rekeningensaldo (Sb) als van een bepaalde, niet onrealis-
tische, waarde van de invcer- en uitvoerelasticiteit wordt uitgegaan. Hct lijkt daarom alsof
in onze modellen het internationaal kapitaalverkeer nauwelijks een rol speelt. Dit is echter
niet het geval.

We krijgen nu voor het twee-landen model:

Su - (2a -1)Sb -(1-a~r(i'a -Yb -pW)

en voor de kleine open volkshuishouding:

Su - aSb - (1 -arQr(Y - pW)

Door de keuze van de waarde voor de invoer- en uitvcerelasticiteit van 1,5 geldt namelijk:
voor het twee-landen model:

V- 2a (-2Ea f 2E6 t Ya - Yb f p~ - 0

en voor de kleine open volkshuishouding:

V-(1 ta)(-2E f Y f pw) - 0
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v.iidat dc la~m ( I u)(ti ~ u~ ~ x f), I)OV restx~cticvclijk

(1 u)(R ~ GJ ~~ 0, I)OV vcrvalt.

N.B. Bij ~„a - r)~, - l, 5, dus i~ - 0, kan u in het twee-landen model willekeurig bepauld
wordcn, hccli dcrc waardc dus gccn invlcx~d op dc modelresultatcn. Vuor een klcinc opcn
volkshuishouding gcldt heVcltdc, althans als hct wcreldhandelsvolume constant gehouden
wordt, dus als yW - 0

De overigens nict onrcalistische kcure voor de waarden rlm- t~b - I,S biedt dus het
voordccl van cen gcmakkcli.jk begrip van in principe zeer ingewikkclde samenhangen. [n
dc appcndix van dccl A wordt nader ingegaan up dc betekenis van een hogere invoer- en
uitvocrclasticitcit. Daar bli.jkl dat dc kwalilcit van ons bctoog hicrdoor niet verandert.

~,Juulen (ric tabcl I van dccl A)

loonbclastingdruk op het primair verdiendc loon- en steunin-
komcn;

2) ft- ~ premiedruk op hct primair verdicndc loon- en steuninkomen;
16

3) t, -;: winstbelastingdruk op het primair verdiende winstinkomen;

4) q~~ - 0,35: netto uitkeringsquote van het marktinkomen;

5) q~ - 0, I: matericle bestedingsquote van het marktinkomen van de
ovcnc~id;

6) ~-~ ncuo rentelastquotc van het marktinkomcn voor de ovenc~id;
{p '

7) ~, -- O,N: loonquotc van hct marktinkomen;

H) ~,,~ - RAI: loonquote van het netto marktinkomen;

~)) r2S - O.l: a~schrijvingsyuotc van het marktinkomcn;

IO) ~~ -(1.7: consumptiequo[e van het marktinkomen van loon- en steun-

trekkers;
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1 1) ~Qr - 0, l: consumptiequote van het marktinkomen van kapitaaleigena-
ren;

12) 6~6 - 0,1:
bedrijven;

bruto investeringsquote van het marktinkomen van

13) N - 0,5: invcer-en uitvcerquote van het marktinkomen van bedrijven
met betrekking tot buitenlandse respectievelijk binnenlandse
eindprodukten;

14) R - 2,0:

15) ~ - 1,0:

16)~- 1
3~

17) r"o - 30 - P:
n

18) r~ -30- r":
n

19) r"qn -30 - r":

20) r"b - r - 0,05:
~ 1 -ir

2 I) I-u -~ resp. 1
(i 3 ~

kapitaalquote van het mazktinkomen van bedrijven;

obligatieschuldquote van het marktinkomcn van de overheid;

primaire geldquote van het marktinkomen;

rentevcei op staatsobligaties na aftrek van belastingen;

aandelenrendement na afttek van belastingen;

rente op termijndeposito's (respectievelijk bankkredieten) na
aftrek van betas[ingen;

rendement op vermogenstitels vóór aftrek van belastingen;

financiële internationalisatiegraad ofwel het aandeel van
buitenlanders en binnenlanders in hct totaul van de tlestx;u~el-
fende binnenlandse respectievelijk buitenlandse lïnanciële
activa.

Submodel van de overherdsfinanciën (druk- of quotemutaties in qo van het evenwichtig
marktinkomen)

(1) DY~ - pg (! tp! t x~)

(2) ~yu - ~u ( -! tPt -P~-f~)n n

( t) ilit z~,It ~ x.l ~ ~ p~)tt

drukmutatie materiële bestedingen (comple-
men tari te i tsh y pothese )

drukmutatie netto sociale uitkeringen
(lu - -l; ~u tl - ~tt)

n

mutatic Fx L~titingihuk hi.j I~rmtrrkkri~ t~. t~ - p~ )
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(a) nn - ~,1,, ~ ~,(1, ~,,)R

(5) n,tro - Q P tr ~ Q ï
1 t, I t,

(fi) ni, - 1R ~ t, r 1~ 2 Y~ ~" , mutatie belastingdruk op winstinkomen
' 1 - x"r r

r
(7) - nQ - Q r O~ ~~ mutatie bruto rentelastendruk

I - tr r'

(8) t~ - I 2-R t! - ~ 1!
I

verband tussen de belastingtariefmutatie

m.b.t het beschikbaar en dat m.b.t. het
primair verdiend loon- en steuninkomen

(9) [~ - 1 1~ tr - I,St,. verband tussen de belastingtariefmutatie

' m.b.t. het beschikbaar en dat m.b.t. het
primair verdiend winstinkomen

(10) ,~~ -- I l~r - I6 hr - 1
I t, ft 7

verband tussen dc promictariemutatic m.b.t.

het beschikbaar en dat m.b.t. het primair

verdiend loon- en steuninkomen

( I I) 1~~-~Y~ ,DY~{ nti! 4tt 4Tr` -Dti,.~a~Q mutatie overheidstekortquote (zie

vergelijking ( 16) van het model)

Elnsficilcilr~n uf cvii~f~irii~nten

~) ~- ~' 1 substitutie-elasticitcit tussen arbeid en kapitaalgoederen
l, l ~

2) tp - I: tiubstitutie-clasticitcit tussen vermogenstitels en voorzorg- en

speculatiegeld

4) r)~- 6(1 -N) - 0,5:

mutatie socialc premicdruk bij loontrekkers

(~, ~ q„ 1' xft ~ ~„ 1n~ n

O~ rl~ r mutatie belastingdruk op rente-inkomen
r"

substitutie-elasticitcit tussen binnen- en buitenlandse eindprodukten

concurrentieprijs-elasticiteit tussen eindprodukten cotresponderend
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met px

5) N~-3:

6) Ny - 1 2~Nx - 2:

~
7) rl - fl - 1,5:

I -2Êcpx

of t)-1,St6

8) S-O,OS

9) ~ - I resp. ~

10) ~ik - l,2 of 0

II) d-0,S6of0

12) e~-1

13) e2 - 0,7

14) sj-1

15) a - 0,8

elasticiteit van ingevcerde eindprodukten t.o.v. de nationale beste-
dingen

elasticiteit van ingevcerde eindproduktcn t.o.v. de nationale pro-
duktie

concutnenticprijs-elasticiteit tussen eindprodukten corresponderend
met Ny
bij een substitutie-elasticiteit groter dan 1(zie 3))

accelerator in de investeringsfunctie: ~!c - S(K' - k-t - px)

prijsflexibiliteit t.o.v. vraagoverschot op de gcederenmarkt (syn-
these- respectievelijk aanbodmodel)

loonflexibiliteit op korte termijn t.o.v. vraagoverschot op arbeids-
markt

Koyckse vertragingscoëfficiënt

elasticiteit van de lonen t.o.v. de consumptieprijs

elasticiteit van de lonen t.o.v. de loonbelastingdruk

elasticiteit van de lonen t.o.v. de arbeidsproduktiviteit

feitelijke uitstoot t.o.v. de efficiënte uitstoot van arbeidskrachten bij
onderbezetting van het produktieapparaat a-0,8 betekent dus
eventueel verborgen werkloosheid doordat overbodig geworden
arbeidskrachten( ~uy) niet volledig worden uitgestoten door het
bedrijfsleven. ~

Ue symbo[en van de variabelen (endogenen) z~jn terug te vinden bij de omschrijving van de
vergelijkingen van het model.

Autonome impulsen (exogenen)

I) p{ - t of - 1,2 nominale loonimpuls
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2) r~ - D rcële bestedingsimpuls van de overheid

3) !i: ~,cldaanlxxl is 1'unctie van Je doelstelling vun Jc monctairc politiuk

4) yW (- yh) wcreldhandelsvolume bij de kleine open volkshuishouding

5) ~-0 cr is gcen venchil in de inkomensontwikkeling van uitkeringtrekkers en

ambtenaren t.o.v. de loonontwikkeling in het bedrijfsleven; de waarde 0
impliccert dus een netto-koppeling

6) l~, - 0 monetaire f-inanciering van het overheidstekori.

?.ie tabellen hierna!
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Tabel 1

Nationale bcekhouding in de uitgangssituatie: Zie tabel 1 van sectie A

Tabellen 2, 3, 5 en 6

Recessie-scenario voor de gesloten volkshuishouding:
constante geldhceveelheid (kolom a); monetaire restrictiepolitiek (kolom b- tabel 3); constant prijsniveau (kolom
tabel 2)

Hcrstcl-scenario voor dc gesloten volkshuishouding:
constante geldhceveelheid (kolom a); monetaire expansiepolitiek (kolom b- tabel 6); constant prijsniveau (kolom
tabel 5)

Recessie-scenario Herstel-scenario

Tabel3 Tabel2 Tabeló Tabel

lnstrumenten ofoorzaken a) b) c) - a) b) c) -
a) t b) a) t E

~a) Ll t1,2 0,0 t1,2 -l,2 0,0 -l,2
I b) .r , , 1 1
2 ~- 4

O,Q
a

0,0 0,~ 0,~ 0,0 0,~
w f-.r ~ ~a)

7 7~ 2 r~
f-

7
0,0 t-

7
-

7 0'0
-

7

2b) pR' --P t1,0 0,0 tI,O -0,6 -0,4 -1,0

i 4 ~ 22c)t -- w E 8
-

1,6
}

6,4 8
}

1,6 6,4
}

r 3 3
3 3 3 3 3 3

3a) F- 0 3c) E is gegeven - y' 0,0 -0,8 -0,8 0,0 t0,8 t0,8
4) .r, - y t w' t x, t1,2 0,0 t1,2 l,6 t0,4 -1,2

DoeLste[linxen of efjecten

la) y- Y- py of y- y' -0,8 0,0 -0,8 t0,4 t0,4 t0,8
Ib) l--0.5 w' t k- J t y- y' -1,0 0,0 -I,0 t0,6 t0,4 t1,0
Ic) r' --0,4w' t k-J -0,8 0,0 -0,8 t0,8 0,0 t0,8
lil) n~. -' )' )~' O.0 0.O (J,II (l,d tll,-1 (l,(J

2a) Op~ - I(y-y') of 2c) pv - Y- y
~ ~ ~

t08
4

-0,8 0,0
0

-04
j

t0,4 0,0
3) w- - w t - w tl-t cr - I-pR x l- l~J

~~ p,0 .-4 -. ,2
t0,4 - -0,4

r,
4) -FA -0,lxs-0,7t~-O,lt~- 0Y-8w~)t

)t(O}
7 7 7 }2-8 73

P30t I), i5~
u

2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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'rr~ri~r~ ruriuhe~h~rr :r) b) cl al b) c)

I pl - pX t 0,7 t(' t(l,lw' t~ t3,0 -0,8 t2,2 - 2,6 t0,4 -2,2

i w~ - pl - p~ - O,lw~ -~,r ,!0 r r 3,5

h~ h~ h~
t2,0 0,0 t2,0 -2,0 0,0 -2,0

i w ux-p~-nA t2,2 0,0 t2,2 -2,2 0,0 -2,2
~ nx - nY to,x -0,8 0.0 -0,4 to,4 0,0
i ll, - K' -8,0 -0,8 -8,8 t8,0 t0,8 t8,8
1) l~, - K` - pr - 8,8 0,0 -8,8 t8,4 t0,4 t8,8
I) Ak - 0,(15 ( i~, - k I) -0,44 0,0 -0,44 t0,42 t0,02 t0,44
?) Y-11,7(Irplr24l' ijrO,lY~ll,l(.i~rp~)~O,lll,- -

- u,yY t u, Il: - l, n,o -n,x -0.8 0,o tn.s to.x
:onetairc variabclcn

t) K~ - 0,5~(2l: - Y) t(Y - 8w')I - F - dw' -8.0 -0.8 - 8.8 8,0 t0,8 t8,8

G) (J- ~~, ~l-À (I,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

i) Q-~, - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4

i) rp - Y - 8w~ - K' --4w~ -8,0 0,0 -8,0 t8,0 0,0 t8,0

~) ~' - O - (2G - Y) - -E 0,0 t0,8 t0,8 0,0 -0,8 -0,8

~) r~t - Q (2l; Y) - l: 0,0 to,8 t0,8 0,0 -0,8 -0,8
P

~) St~ -11,8Y 0,1i(1 rp~) O.Ix ~0,71~ - 11,4w~ -0,8 0,0 -0,8 to,8 0,0 t0,8~

!) Qr~l,r-0,lll,-0,1Y- 0,4w~ -(1,8 0,0 - 0,8 t0,8 0,0 t0,8

inlrcilc-I~unctic: - I:F rdi In Sp, -11 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

) C, -Y 0,0 -0,8 -0,8 0,0 t0,8 t0,8

'J D-Y 0,0 -0,8 - 0,8 0,0 t0,8 t0,8
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Tabel 4 Coqjunctuurcydus

Bij a): uy - 0 dus E t 0; (ik - l,2; k-2 of bij b): E- 0, dusuy~0;~k~2;R-2,1

Perirxle I 2 3 4 5 6

Ceval a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a)
Instrumenten of oorzaken

la) p4 - gegeven !,2 1,2 l,2 I,2 l,2 l,2 ' l,2 l,2 l,2 l,2 l,2
lb) xs - gegeven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

i 4 i Iw . ~2a) t1- 8 8 0,0 0,0 8- 8- 8- 8- 0,0 0,0 8~~ ; ~ ; ? ; ~ ?

2b) p~' -- ! 1,0 0,6 0,44 0,4 -0,56 -0,2 -I,0 -0,6 -0,44 - 0,4 0,56

4 i 2w -2c) t,' - - E 5,4 8- 0,88 0.0 7,28 8 5,4 8 0,88
- QO

7,28
- -

~~ j ? 3
3 3 3 ? ? 3

3a) E- gegeven - y' of E- 0 -0,8 0,0 -0,44 0,0 0,36 0,0 0,8 0,0 0,44 0,0 -0,36
4) x,-y a w~.x l,2 I,6 -0,44 -0,4 - 1,64 -2.0 - 1,2 -l,6 0,44 0,4 l.2

Doelstellingen of efJ`ecten

la) y- Y- py of y L y' -0,8 -0,4 -0,44 - 0,4 0,36 0,0 0,8 0,4 0,44 0,4 -0,36 ~
Ib) ! - -O,Sw' t k-1 - uv -I,0 -0,6 - 0,44 -0,4 0,56 0,2 !,0 O,fi 0,44 0,4 - 0,56 -~
l~l y' - -o,.rw' t k-t -u.x -o,x -o,4s - n,a o, rr, o,-t u,rr n,,v u,-~-t u,-r u,.r~ ~
Id) -uy - y- y' 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -Q4 0,0 0,0 0,0 l
z) ~~. - 1(y-y') of py - Y- y 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0 li i3) wxh - ws t( pR~

.1-t-w - c( 0,4 3,2 -3,08
-0,4 3,48- 6

-
0,4 3,2 3,08

0 4
3,48x (

4) -Fe - 0, Ix~ - 0.7t'r - O.It'r
7 7 7 7 7 7 7 7 ~ 7

r
- O.OY (Y-8w') t 0,03(Ot ~ ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 f
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verige variuhelert I 2 3 4 5 6
a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)

) rr-o.sbp, - ),~ ,u,7r~ ,r
FO,Iw'-(I,56(pr,0,77~ ~O,Iw'j ~

I
F ~k~l ) ,LI 0,56~ of 2.2 - 0,0 - -2.2 - -2.2 - 0,0 - 2,2 -!

~) pr I p, - I,A. , I),71, ,3 I

F O,Iw'- (Px,ll.71~ ~O,Iw') ,? ~

F ~l.~l ) ,L I ,r {4 , - 2.6 - 0,4 - -2,2 - -2.6 - -0,4 - 2,2

) w~ n,sbw', - n)4 ~ ~-,eh r,

n,s(,( lu4 I ,. ) ~ Inak~l r ~~r 2,n - o.o - -z.o - -2,0 - o,o - z,o -
6 h~ (,

) w~ ) w~ IO I x
i ( - h4 ~~

I( l04 ,~ ) , , ro~k~l , - z,o - u.n - -2.0 - -2,0 - o.o - 2.03 (, e-~ r,

~'x - r, - nX 2.2 2,2 0,0 0,0 -2,2 - 2,2 -2,2 -2,2 0,0 0,0 2,2 z,2
p~ - p).

~
0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0

l~ - K -8,8 -8,0 -0,44 0,0 8,36 8,0 8,8 8,0 0,44 0,0 -8,36 -8,0
) !l, - h~ - p~ -8,8 - 8,4 -0,44 -0,4 8,36 8,0 8,8 8,4 0,44 0,4 -8,36 -8,0

) k-~dk - 0,44 -0,4 - 0,44 -0,4 0,0 0,0 0,44 0,4 0,44 0,4 (1,0 0,0

(i~, k-,) of
a)~ -

-0,44 - 0,0 - 0,44 - 0,44 - 0,0 - -0.44 -
20

(y, k-))b)4k - - -0.4 - QO - 0,4 - 0,4 - O,U - 0.421

) Y- F. - 0,7(Itp,-t',) t O,IY t
t0,1 (x,tp-) t O,Il, - 0,9Y t I),lli -0,8 I1,0 -0,44 (1,0 0,36 U,0 0,8 0,0 0,44 0,0 -U,3G 0,0

,neluire vuriubelen

) K~` - 0,5 I(2li - Yl } (Y - 8w')1 -
l: -~lw' -ti.8 -8,0 -(1,d4 0,0 8,36 8,0 X,ti 8.0 0,44 0.0 - N.3(i -8,0
)(~ --;~ ~r n,n n,n u,u n,o o,o o,o o,o o,o o.o o,o o,o o,o~ ~
) t) -~,~ - n n.n n,o n.n n,n o,n o.o o.u o,n o.n o.n n.n o.n

)~' - Y-Hw' K' - dw' -R.0 -X,0 (I,0 0.0 8,0 8,0 8,0 8,0 U.0 0.0 -0,8 -8,0
1~

) r" - U (2I: Y) - E 0.8 0,0 0,44 0,0 -0,36 0,0 -0,8 0,0 -0,44 0,0 0,36 0,0
P

)~-`~ - tJ ( 2li -Y) - h' 0,8 0.0 0.44 0.0 - 0.3Á 0.0 - 0,8 0.0 -0.44 0.0 0.36 0,0

) S(in - -U,4w' - 0,8 -0,8 (l,ll (l,(, 0,8 0.8 O,R 0.8 (1.0 0.0 -0,8 -0,8

~ rs;,l„ - n,n,, u.lY -o,x - n.x o.o o,o 0,8 o.x o,x o,8 0,o O,o -0,8 -0,8
,,,,~„(~: l.a ' cs,y),~ s, - u o,n o,o n,o o,n n.o n.o o.n o.o o,o n.n o.o o.o
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Tabellen 7 en 8 Recessiescenarb vaor een Icleine open volksóuishouding(r)m - tlb - I,5)

Stlljging van het wereldhandelsvolume(y" -2,52)

K~~h,m a): cunslantc wirticlk~xrs; K~ilom h): revuluatie; Kolom c): constnnt pr~xlukticrrijsniveau

Recessiescenario Stijging van het
Revaluatie wereldhandelsvolu

Tabe17 Tabe18

Instrumenten of oorzaken aanbod- aanbod- aanbod-
model model model

a) b) c)-a)tb) a) c)-a)tl

(la) pj - gegeven t1,2 0,0 t1,2 0,0 0,0
( I b) -~ - g4g~en 0.6

0,0 0, t)~ t)~
1

(2a) t't - -w . -x
~

t- 0,0 6f- 6 6

(26) p'r - 71 7 t0.~5 0,0
7

t0.75 -0.~5
7

-0.75
(2c) -t~ - -4w~ - 2E -2,0 t0,4 -1,6 t1,2 t2,4
(3) a)E~ 0,53~~ c) E 3 y~- ~1; volgt uit Su - 0 0,0 -0,6 -O,tí t1,2 -0,6

als pY - o
(4) xs - y t P t w' t x~ t1,2 0,0 t1,2 0,0 0,0
(5) yW - gegeven 0,0 0,0 0,0 t2,52 t2,52

Doelstellingen of e,j~ecten

(la) y - 0,5(Yty') of Y- pY - y(- y' in geval van het
aanbodmode[) -0,6 0,0 -0,6 t0,6 t0,6
(Ib) l- -O,Sw' t k-) t y- y' -0,75 0,0 -0,75 t0,75 t0,75
(lc) y' --0,4w' t k-) -0,6 0,0 -0,6 t0,6 t0,6
(Id) -uy - y- y' 0,0 0,0 0,0 0,0 D,0
(2) Py - t).5(Y-Y~)t0,-SVY-1-l(~Nr y7tpY-) of pY': Y-Y t0.6 -(1,6 (l,ll t1,8 0,(I
(3) a) pW - 0; 3c) pW - E-- als pY - 0

2 1
0 0
~ 4

-0,6 -0 6
~

0,0 -1,8
1 - t't - ct- wx - t't - p', - wx(4) K'x ~ t- 0 0 -4. } 6 } 6h

(5) -Fs - O,x~ - 0,7t') - O,It', - (Y-8w~)t 7 7 7 730

r
t ~(O ~ p)) 0,0 0,0 II,O U,II t),Il-

OveriSe variabelen

(6) p) - pr t 0,7t'I t O,lw' ~ p~
'

t2,25 -0,6 t1,65 t0,15 -1,65
1 10P F-,r t(7) w' - p O,Iw' -- lT

h 6~ ~
t1,5 0,0 t1,5 -I,S -I,5

(8) w~. - p) - Px t1,95 0,0 t1,95 -0,75 -0,75
(9) P,,, - pw 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -l,8
(10) pX - O,Spm t O,SpY t0,3 -0,6 -0,3 t0,9 -0,9
(I1) P- 0,5(pY - pW) t0,3 0,0 t0,3 t0,9 t0,9
(12) h- 2yW - 1,5(pY - pW) -0,9 0,0 -0,9 t2,34 t2,34
(13) m- 2y t l.s(nY - nW) -0,3 0.0 -ll,.f t.~,9 t.(,9
í14) sh - 0,5(e ' m) -0.3 0.0 -0.3 -0,78 -0,78
(15) S), -.sh t P--Y t Pw, t YW 0,0 O,U 0,0 t0,12 t0,I2
(16) Ib - Ks -6,0 -0,6 -6,6 t7,2 t5,4
(17) ih - 1h - px -6,3 0,0 -6,3 t6,3 t6,3
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rvolg tabellen 7 en 2i

ervolx nveri~c~ vuricnc~~lcrr aanbod- aanbod- aanlxxl-
moclel mcxlel model

a) b) c- a)tb) a) c-

a)tb)

8) Al, - O,QS(il, - k-1) -0,3I5 0,0 -0,3l5 t0,315 t0,3I5
9) Y- 0,7(Ptpl-t'O tO,IY t n,l(x~tp~) t O,ll(, t Sb

2v"
aj Y- `- ; c) Y- Y'

2, I
0,0 -0.6 -0,6 t2,4 tQ6

veri,r;e monetairr vuriubelen

0) Ky - (I,S(u(2li-Y) t (I-u)pN, t (Y-8w')) (a-213) -h,0 -O,b -h,6 t7,2 t5,6
I) o--?~ ~r~ o,o o,o o,o o,n o,o

21 Q-~, - u n,u n,n n,o r).n n,(1

'~~ i3) -- Y 8w K'
"

-h,0 0,0 -h,0 t7,2 t7,2
r

4) cpru - O n(2E Y) (1 cr)pW
'

0,0 t0,h t0,6 0,0 t1,8
r
r

5) tP`t - Q u(28 Y) -(I u)P~,, 0.0 t0,6 t0,6 0,0 t1,8
r

6)Yh r 0,7(! r p( t~) { 1(Y BK~~ t~) ~ I(O f(i -t~) t Sr t0,05 -0,48 -0,43 t1,79 to,35
7) Sr - Yl, - 0,7(Itp(-t ~)S O,IY 30 ~ ~~ -0,4 0,0 -0,4 t0,32 t0,32
8) 6, l,~ - 0, ll(, - 0, I Y -0,6 0,0 -0,6 t0,48 t0,48

-(1 -a)d; I„9) Sk -0,2 0,0 -0,2 t0,16 t0,16k
D) Sk -(1-crl l~ ~,,. -(O~U-~hW)I 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
O sk, -O-u) ~o ~W (oQu-o,~N ~t o.o u,o o,o o,o o,o,
Z) Srr - (I-u)0.0~4 ((K~„-K~H,) - ~ t t~i

~t p
t0,2 0,0 t0,2 -0,28 -0,28

~) Sr - (1-u) O.OS (Ínrr-Dw) - f`l '~ tr)
,.S,.r ,.5, ~ ~'(,-O,Il1) ,ti'u - ,1'tr ,.1't ~.1't 0,0 O.0 0,0 0.0 0,0l

,.1'r ~ St, - 0introk: ha ~ cS~ l,~ Sl, ,.S, 0,0 0,0 O.0 O,(I 0.0r

5) O~~pw - 2li - Y-pW 0,0 -0,6 -0.6 0.0 -1.8

r;) os, -~-" ~ l,,v o,o o.n o,o o,o o,o;.
7) Qu - 2h' -)' 0,0 -O,h -0,6 0,0 -l,8

g) Q`~, -`r . pN, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9) K`u - 2E - Y' 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -l,8

. ~;
, p~~,D) K~~. - -

r"
-h,0 -0,6 -h,6 t7,2 5,4

r~
I) K~~ -?!ï Y f` -h,0 -0,6 -h,6 t7,2 5,4

P

rtl2)O~ -21i Y ,- 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
i
r'

~) Q; - z): Y F `t o,o n,n o,o n.n o,n
41 C, -Y r 0.0 -0.6 -0,6 t2.4 t0,6

5) D-Y' 0.0 -O,h -0.6 t2,4 t0.6
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ellen 9, 10, 1 I, 12 cn 14 HenteLscenario voor kleine open volkshuishouding (nm - T)n - I,5)
Dalin(; van het wereldhandelsvdume ; Synthesemodel (Yw- -2,52)

om a): conslantr wisxelkcxers; Kulom b): devaluatie; Kolom c): constant produktieprijsniveau;

Herxlcluenario Daling van het werclJhandels-
volume

Tabel9 Tabel 10 Tabel II Tabel 12 Tabel 14
Devaluatie

etnurrenterr uJ uururkc~n a) b) c)-a)tb) a) c)-a)tb)

a) ~, - gcgcvcn - l.2 0.0 -1.2 0.0 0.0
b) x,~,- gegcvcn

d I I
O,0

41i
(1,0

6
0,0

h
0 0
~

(1,0
w i X ,

~i) t' -
) ~

~ 4 6
7 7~ 2 d d9 49 7 49 7

b) r', --I 3.6 I,65 -o,7s I0,2 o.7s~ ~ ~

4 i 2,
w - L.:) t'~ -

l6
}

4,8 ll2
} l~~ -

-2,4
-2,4

~ ~ 7 7 7 7
r~ ~~.

r) !i - 1~ uf (lh) F. -p~ ~~ 0,0 r0,6 - 4-2 t0,b -1,2 --`Y,4 0,6
2, I 2. I 7 7

).YA - V t h t w' t.CA
IO.N 2.4

~- -l.2 T 2 0.0

)Y W -Yw - Fc)-cvcn

7
(l,i)

7
Il,O 0,0 -2~52 -2,52

,c~lslc~llin,~rvr rrJ r'~Jrr7c'n

u) y-O,S(Yty') - Y- p,, r 2-4 r 1-`~ t0,b - y'6 -0,6
7 7 7

~) !--O, iw' t k) t v- f' 3,Á
i

I,65
r t0.75 10,2- -0,75~ ~ ~

~) y" --0.4w' t k.) }4-8 O,Á
f0,6 -2,4 -0.6

7 7 7
~) uY - y ~. 2.4 ,.2-4 QO -7,2 0.0

7 7 7

I pY - 0,5(Y-t''ItO, SP,, )-O'-Y')tpv ) -2~ ~ 2~ (1,0 -~~ QO

r) l~YI'
- (J 11 l'.l' " - ()r0 -

:1 )1H , l.. ~
~. I

Ia~ ~i~ c~a) al., ),,. -O - ,n,e - 4~ to.rí - tl.s
1 K'.r~, - K.r - t,I - h r- 27.Á I0.8 2.4 74.4 4

-tltl-r!w rr
49 49 7 49 7

- I), l.~ . 0,71') - 0, It'r. -1-1'~

O,I)Y (Y-~4w') t O,OY(Ot ro), ~
?

0,0 0.0 U,0 0.0 0,0,
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Overige variabelen a) b) c)-a)tb) a) c)-a)tb)

(6) PI - P~ t 0,7t'( t O,Iw' t p~ 15,6- 4,OSt -I,65 0,6- t1,65
(7)w'-p p - O,Iw'-

y~

~

l2

;

I

?

7 10 3,5IO-6P. ~~. 6p~. óp~ -? ,5f~ -I.5 6. t1.5u ?

(R) x~C - p( - Pr
1~4 0,~5

-1,95 t~ t0,75

(9) Pm - Pw 0.0 t4~ t0,6 0,0 t1,8

(10)pK - O,Spm t O,Spy -1~ .j~ t03 -3,6 t0,9

( I 1) P - 0.5(py-Pw) -1~ -~~ -0,3 - 3~ -0,9

(12) b- 2Y w - I.5(py-PK,) t37 f2~ t0 9 24~8 -2,34

(13) m- 2y t 1,5(pypw) f 1-2 }0-9 t0,3 -30 -3,9
7 7 7

(14) sn - 0,5(e-m) t~~ t~~ t0,3 a 2'~h t0,78

(15)Só-sbtP--Ytpwtyw 0,0 0,0 0,0 -0,l2 - -0,84 -0,12

Veilv,l,~ overixe vuriubele~i a) b) c) a) c)

(16) ll~ - K' .48 - I'8 t6,6 -32'4 -5,4
7 7 7

(17) i 1n- n-P:
t49,2 - S~ -F6,3 - 28,8 -6,3

(I8) ~k - 0,05(ib k-I) 0'~86 - 0'~S t0,135 - 0,21 -0,13:

w
( 19) Y - B t ~- - 0.7(l;plt~IzG -t~).O,IY.O,I(zg.pX) ~1 u

f 0, lll~ ~ S(~ 0,0 tll,ó- tll,ó -2,4- -0,6
16,8

4,2 7
7
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~onckrire variahelen a) b) c) a) c)

0) K' - O.SIu(2!i-Y) t(Y-Rw') t( l-rr)I'~,.1 (u - 2) ~48 l.8 th h 32.d
-5 4

I) O--~Q~ -~F~ - 0 3 O.U O,U 0.0 0.()
.

0,0
2) Q-~, -O 0,0 QO 0,0 0,0 0,0

-~) r-` - 1'-8w~ K' f48 -6 t6,0 -32,4 -7,2r 7 7 7
4) cp~ - O- u(2E -Y) (I u)pN, 0,0 -0,6 -0,6 D,D -l,8

r
5) cp~ - Q- u(2E - Y) -( I u)PN, QO -o,h -0,6 0.0 -l.8

6) Y- 0,7(!;p t~ f~ Y-8w~ t~ a I O t ro t~ }S
( ,) ( ) ,l, I-O

-0,4 }3,41 t0,43 12,68 -0.35;0 ~ , ~IS ~ 7 7

-Yl, n.7(r~l,, r,i u,lY7)s't~ .3~ ~~ to,4 l.na -n,32„

K) d~ In -0, l h, 0, I Y 4,8
f- 0,6- t0,6 1,56- -0,487 7 7

9) Skt -(! u)ci~
l"

} 1-6 0,2 t0,2 0,52 -0,16,~ 7 7 7
o) SA -(1-u)l~oW (On„ op,,,)1 O.o 0,0 0.0 0.0 0.0

i) sA -(I-a)reQW (e~u-oh,~)1 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0,,
r~

2) Sr -(I -u)~((K~ -K')-` ft~l
r IS " W P ~ 1,6

-
0,2t -0,2 1,36.~ t0,28

3) Sr -(I -u) I((Ou ON,) ro t; I 7 7 7
„ 30 ?

4) S-S FS,( ~.St. ,S ,S~ ~St,-O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

~te re,~r! vun hrt monetuir nver,.irht

l~'A tci~nln-Sl, ~.Srt ,.5~, rSl,-(I 0,0 0,0 QO 0,0 0.0

S) O„ - 2!' - Y 0,0 t0,h- f0,6 0,0 t1,8
4,2

b) 0,,. - cp r-n ~ pN. 0,0 U,0 0.0 0,0 0,0
71 Q„ - 2Gr- Y 0,0 t0,fi t0,6 QO t1,8
H) Q,, - rpT' I',~, OA 0,(1 0,0 0,0 0

t - 2I: - Y9) k 0,0 t0,6- t0,6 QO t1,8„
4, 2

7

0) K,,. - tP r~ ' PN, t~ - I~ t6,6 - 3~4 -5.4

~
I) K.` - 26' - Y t r~

' ~
~4-8 -!,8 t6,6 -32'4 -5,4

P 7 7 7

t~„?)(1~-2h'-Yt rp- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P
r

31 Q~ - 26 - Y t cp`t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ra) c,.-Y 0,0 t0,b t0,6 -2,4 -0,6

51 D-Y 0,0 t0,b t0,6 -2,4 -O,h
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Tabel 1 S en 16 Recessiescensrio voor een grote open volksóuivhouding: Land A(~m - r)b - 1,5)

In land A: Kolom a): loonimpuls, belastingverhoging en monetaire verkrapping; Kolom b): enkele kleine correcties
In land B: Kolom a): monetaire verkrapping terwille van vaste wisselkcersen; Kolom b): devaluatie via monetaire verruiming terw
van cen per saldo constant produktieprijsniveau (Kolom c))

Land A Land B
Tabe115 Tabel 16 Tabe115 Tabe116

Revalua- Devalua-
tie tie

Omschrijving van de variabe[en

lnstrumenten of oorzaken a) b) c)-a)tb) a) b) c)-a)tl
Synthe- Synthe-
semodel semodel

ta) ~ t1,2 0,0 ti,2 0,0 0,0 0,0
I b) x

~r 4 i I
0,0 0,0

-0,6
0,0

46
0,0

1
0,0
0 6

0,0
1 62a) tt - w f~

2b) ' ~l 7~
t1,0

8750 0 Ó75

,t-7
0 8

t-
0 4725

,.-~
O 25

,t-
~2p -

~
t , t , t , t , - ,Z t

2c) tR - -~w - 3E -I,BIS t0,16 - I,701S tO,IY - 0,56 -0,42lf
3) E" - y'a 4) É' - E~ - pW" -0,7 t0,06 - 0,64 -0,7 t0,54 -O,16
5) x - y t P t x t w' t1,2 0,0 t1,2 -0,3 t0,3 0,0

Daelstellingen of ejfecten

la) y - 0,5(Yty') - Y- py -0,7 t0,06 -0,64 -0,4 t0,24 -0,16
Ib) [--O,Sw' t k-i t y- y' -0,875 t0,075 -0,8 -0,425 t0,225 -0,2
Ic) y' - -0,4w' t k-~ -0,7 t0,06 -0,64 -O,l -0,06 -0,16
ld) y- y' --uy 0,0 0,0 0,0 - 0,3 t0,3 0,0
2) py - 0,5(Y-y')tO,Spy-t-(y-y')tpy-~ 0,0 0,0 0,0 - 0,3 t0,3 0,0
3)pW"-0~E6-~ pW~--PWQ 0.0 - 0.0
of pk," - E" - Eh ~0 als 3') pyb - gegeven - -0,48 -0,48 to,48 t0,48

4) wx -wx-t'~-p',-h
Pt - PX - t't t 1- ct t0.2 0,6t- 2f- 3,1- I,5t- 1,6-

5) -Fs - D,Ix - 0,7t~ -O,It~ - 0Y-8w~) .
7 7 7 7 7

g 3

r
3 O-~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

OverrRe variabe[en

r t 0,7t't t p~ t O,Jw'h) P~ - P t1,925 -0,165 t1,76 - 0,025 t0,465 t0,44-
7) w~ - p~ - py -(y - l) -- IlIP} ~.r r In~ tI,75 -O,IS t1,6 tO.25 t0,15 t0,4R) wA - p[ - ps 6 6~ 6- t2,075 - 0,075 t2,0 t0,125 t0,075 t0,2
9) Pmn - p~b t pWa pmb - P a t PWby -0,3 -0,18 -0,48 0,0 t0,48 t0,48
IO) 17~" - O,Sp~n" t O,Spy" pxb - D,Sp„~b t O,Sp b -O,IS - 0,09 -0,24 - O,IS t0,39 t0,24y
I I) P" - O,s(p," - py~' - pW") Pb --PQ t0,15 t0,09 t0,24 - O,IS -0,09 -0,24
I2) e" - 2y' - 1,5(p~" - pyh - pW") eb - ma -1,25 t0,21 - 1,04 -0,95 t0,39 -0,56
13) nf' - 2y" t I,S(pY" - p h - pW") mb - ea -0,95 to,39 - 0,56 -I,25 t0,21 -I,04y
14) sy" - 0,5(e" - nf') sbb -- syQ -0,15 -0,09 -0,24 t0,15 t0,09 t0,24
Is) s6" - sh" t P" sbb - -sb o,o o,o o,o o,o o,o o,o
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Vervolg recessiescenario grote open volkshuishouding

LanJ A land B

rvnl); uveri,~e vnriuGelen a) h) c)- :,)tb) a) b) c)-
a)tb)

) Ih - K~ -7,7 0,6Á -7,04 -l,7 -0,06 -1,76

) !h - 11, - 1'a -7,55 0,75 -6,8 -I,55 -0,45 -2,0
) N: - 0,05(il,-k-1) -0,?775 0,0375 -O,~4 -0,0775 -O.l
) Y- y t p~, - 0,7(!fp(-1'O t 0, I Yt -0,0225
t ll,ll t S t(I,1(x,tp.) -0,7 0,(I6 -O,Á4 -0,7 0,54 -0,16

,netnire vurird,e[en

I K~ -(I,5 Ju(2L"-Y") t(I-rt)(2l:f'-i'I')t (ce-5)
t (Y" 8w"`) f (I-ulp~,,"J ~ -7,7 0,66 -7,04 -!,7 -0,06 -1,76

i o- ?~, -~r~ - o n,o o,o u,o o,o n,o o.o
i t) ~~, - n n,o n,n n,n n,n u.n o,o

I r~ - Y r4w~ K'
'

-7,0 O,fi -6,4 -I,0 -0,6 -1,6
1'

1 tpr" -O" a(2ti" Y") (I u)(2lil, Yh) .(I - u)~W 0,7 -0,06 -0,64 0,7 -0,54 0,16
P

I cp r`t - (I" u(2E" - Y") - (I -u)(2h.'!' YI') - (! - u)pw 0,7 -0,06 -O,h4 0,7 -0,54 0,16
Ï"

1 Yl, - 0.7(f ~ pl l~) ~ ~ (Y 8wl t~) ,
r

) (O r" -t~) { Sr -0,6~5 0,04~ -0,592 -0,6850.437 -0,248
I Sl, - Yl, - (1,7(Itpl-!'O~ 50,1 Y ~~) ~

„
((44)C, - Y) -0,6 O,04 O,Sh -0,2 -0,(J4 -0,24

i 6; I„ - 0,111, - 0,1 Y ((45)D - Y) -0,7 0,06 -0,64 -0, I -0,06 -0, l6
r

I Sk -(I -a)6~ (!n' !n`) (Sk - -S~`f ) -0,1 0,02 -0,08 0.1 -0,02 0,08

I SÁI- (I-u) (~OW" - 40W!') (Sk --Sk~) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I,S~ -(1-u)(AOWU OQNh) (Sk' --Sk ) 0,0 0.0 0,0 QO 0,0 0.0
~l 4 4

.L
I'

~ .S,r
- (I u) I ~K ~n k..r,) !

.u
I'. I, r (tn IIh )

,r. 15 u ,r ~. ~. r r
O.l -0,02 0,08 -O.l 11,02 -0.08

l, r,
u I n r r~0 `~0

I S . -(l u)- U f) ) ` -~

u~ h~
~(! ~ t 1, ,., „. .3() Ï' Ï' r r

o.o o,o o,o o,n o,o o,o
n n u u n u u

I S -.5. ~.5. ~S ~S ~.5. ~S -(1
h n

S --S

rr,4c~( vrrn hcl numetnir r,vcrzirhl:

r'~i.)n~ .Sr, r.S~Lr.S~` rSLO 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
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h
35) On - 2E" - Ya r~ rn
36) Owa - Oub t pwa ~
37) Qu - 2E" - YQ .~ 9

38)Q a-QbtP a Prbw u w r.
39) K'n - 2En -}'a t cp '

40) Kwrn - Ku b t pwn r rn p

41)K(r"-2~- W tcp`
P

ar
42) Oi - 2Eo -}~ t~ n

P0
r

43) Qi - 2Ea - Ya t~9 , i
Tabel 17 en 18 ~etsteLscenario voor een grote open volltshuishouding: Land A(r)m - rlb - 1,5)

Kolom a): constante wisselkcersen; Kolom b): revaluatie van land B; Kolom c): constant produktieprijs-niveau

0, 0 0, 48
0,0 0,0
0,0 0,48
0, 0 0, 0
-7,7 1,14
-l,7 -o.nh
-l,7 -0,06

0,0 0,0

0,0 0,0

u,a~
0,0
0,4E
0, 0
-6,5~
-1.7~
-1,7i

0, 0

0,0

Land A Land B

Tabel l7 Tabel 18 Tabel 17 Tabel 18
Devalua- Revaluatie
tie

a) b) c)-a)tb) a) b) c)-a)t
aanbod- aanbod-

Instrumenten of oorlaken model model

(la) ~- gegeven -1,2 0,0 -l,2 0,0 0,0 0,0

e~ g
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4w~t ~z(2a) t - -6'4 0.0 -6,4 - 1.6 00 -1,6

(2b) p' - ~l 7~ -0,8 0,0 -0,8 -0,72 0,0 -0,72
(2c) tf- -~w~- ~ t1,704 0,0 t1,704 tl,0é to,32 t0,42
(3) EY` - y'a en (4) É' - IY' - pw" t0,64 0,0 t0,b4 t0,64 -0,48 t(1, l~
(5) x - y t P t w' t x -1,2 0,0 -!,2 0,0 0,0 0,0

Doelstellingen of effecten

(la) y- 0,5(Yty') of Y- p~ - y in geval van
hcl uanbcxJm~xlel t0,G4 0,0 tll,Ii-t i.t~,l(i O,0 t0,lt

(Ib) l--O,Sw' t k-) t y- y' t0,8 0,0 t0,8 t0,2 0,0 t0,2
(lc) y' --0,4w' t k-t t0,64 0,0 t0,fi4 t0,16 0,0 t0,1(
(Id) -u~. - y- y' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(2) P~, - 0.5(Y-y7t0.SPY-1 - O'-Y'1tPY-)
of pY -~(y-y') 0,0 0,0 0,0 t0,48 -0,48 0,0
(3) pw" - 0 0,0 - 0,0 -
of pwQ - Eo - É' - t0,48 t0,48 - -0,48 -0,48

i i i
-wx-tr -pr-wX-tt.l(4) w r

2- 0,0 2- 1,6
{ 0~0

1,6
}. ~,

(5) -F~ - 0,1~ - 0,7t't - 0,lr' -
?

7 7 7

'o,os(Y-xw ) t o,oQ(ot ó) o,o o.o o,o o,n o,n o,n

Overige variabelen

o,o -o,4x
0,0 D,0
0,0 -0,48
0,0 0,0
-1,7 -0,54
-7,7 n.~
-7,7 0,66

0,0 0,0

0, 0 0, 0

-0,48
0,0
-0,48
0,0
-2,24
-7,n.r
-7,04

0, D

0, 0

54



i) p~ - px t 0,7t'~ t O,Iw' t 4 -1,7b 0,0 -l,76 t0,04 -0,48 -0,44

~) w~ - P~ - pv O,Iw~ -- I01,
Ix F l~

h h~ h
-1,h 0.0 - l,h -0,4 0.0 -0,4

) ws - p~ px -2,0 QO -2,0 - 0,2 0,0 -0,2
) p,n" ; pv~ t pH," t0,48 0,0 t0,48 0,0 -0,48 -0,48
0) pzr' - Ó,sp~n" t O,spv" t0,24 0,0 t0,24 t0,24 - 0,48 -0,24
I) P" -0,s(p" - p!' -p")y v w - 0,24 0,0 -0,24 0,24 0,0 t0,24
Z) ~„ - wb I S~l,v„ I'vl` l'~~.) tl.lkl 0.0 t1,04 t0,sh 0,0 t0.sh
l) m" - 2yb t LS(Pv" pv~'-pK") t11,56 0,0 t0,s6 t1,04 0,0 t1,04

).c~," - O,s(e" - m") t0,24 0,0 t0,24 - 0,24 0.0 -0,24
) SI," - .cl," t P" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Vervolg herstelscenurio voor een grote open volkshuishouding

Vervolg overige vuriahelen a) b) c)- a) b) c)-
a)tb) a)tt

(I6) h, - K' t7,(M 0,0 t7.(14 t2,2-1 - (1,4X tl,~
(17) il, - Ib - pK t6,8 0,0 t6,8 t2,0 0,0 t2,~
(IS) ~k - 0,05 ( ib-k-I) t0,34 0,0 t0,34 t0,1 0,0 t0,
(19) Y- E- 0,7(ltp1-t'I) t 0, I Yt

t o,l(X,tp ) t n,ll t s to.64 0,o to.64 to.64 -0.48 to,l
Mnneraire rarinhrdc-n

(20) K' - (1,5(cr(2F"-Y") t (I-u)(2L~'-}~')t (a-S)
t(Y"-8w') t(I-rr)1,,~,"~ h t7,(14 0,0 t7.O4 tz.2a - 0.48 tl,i

(z I) o- 1~- ~r~ o,o o,o o,o o.o o,o o,a
(zz) Q- g~~ - o o.o o,n o,o o,o o,o o,r)

.n

(23) r~ - Y 8w~ K"
"

tt5,4 0,0 tó,d t1,6 0,0 tl,i
r

n

(24) cpr" - O" - u(2E" Y") - (I -a)(2E~ - Y~) - (I -u)pK, t0,64 0,0 t0,fi4 -0,64 t0,48 -O,I~
f

~ - Q" - u(2F." Yr') - (I - u)(2El' -Yh) - (I u)pN,(25) cp t0,64 0,0 t0,Á4 -O,fi4 t0,48 -0,1~,

r
(26) Yl, - 0,7(l ~ p! t~) . 1 (Y -8w~-t~) t 1(O ~ " t~) .S, 0,592 0,0 0,592 0,632 -0,384 0,245 p
(27) Sf, -Yl, 0,7{1 tpl-!r) ~7),!Y 30 ((44) C, - Y) t0,56 0,0 t0,56 t0,24 0,0 t0,2
(zR) cSi I" -0,1h, -O,IY ((45) D- Y) t0,64 0,0 t0,64 t0,16 0,0 to,l

,
(29) .S`~t -( I -a)Qi (1 ' I ) t0.08 0,0 t0,08 -0,08 O.o -o,0i~ " „
(3u) .~'A~ -( I r.)l~éow eul') u,o o,o o,n o,o o,o o,o
(31) SÁ'-(l - u)I(~Qw-t1QW)

" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
.G .a

u I n .a ri ri a~ G~
(32) Sr t (tr -t,. )- ( 1 -u) -

Ku
-Kw ) f ~t ~

15

-0,08 0,0 -0,08 t0,08 0,0 t0,0
.b a l

(33) .5,
~U (7N,)' r`P - r`p I t ( r,̀',-1~' )- ( 1 u),, 30

J( 34) .S" -S" ~ S" . S" ,.S" r S" fS" - 0 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0,0

lstc rel;el van het mnnelnire nverZir'hr:
- l~~ ~ cSi, l" SP, } S,A . 5,,, t Sl, - 0 0.0 0.0 0, 0 0.0 0, 0 0, 0

r
(~i) O„' - 2F.~,-Y~,.cp" 0,0 t0,48 t0,48 0,0 to,48 -0,42
(~(~) ~~ ,c, - v b t pW" i l, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0~ ` ~
(37) {I„" - 2F." - Y'' t cp`I 0,0 t0,48 t0,48 0,0 -0,48 -0,4é

,"- ~ I' t~" ' ~ n!3x) ~„~ t„ 1„~ ,. o,o o,o o,n o,o o,o o.o
(3y) K„`h - 2l~' - Y'' t rp' t2,24 0,0 t2,24 t7,04 -0,48 t6,5!
(4O) K,.'u - K„'r, t pKa 1 t7,04 0,0 t7,04 t2,24 - 0,48 t1,7!

.,,r.
(41) Ki'" - 2F." - Y" t cp~ t7,04 0,0 t7,04 t2,24 -0,48 t1,7!

P
„r

(42) O," - 2K" Y" t cp ~' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
~

r
(4l)Q,u-2[."- Y''t cp`I 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
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