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De macro-economische betekenis van geinduceerde technische
ont;wi~keling; een meer-sektorenmodel met jaargangentheorie.

~ 1. Inleiding en samenvattende conclusies:

Recente literatuur geeft blijk van een hernieuwde be-
langstelling voor de endogeniteit van de technische ontwikkeling

als belangrijk maatschappelijk verschijnsel;in het bijzonder
als endogene kracht in het proces van economische groei.~ Daar-

bij komt o.m. de mogelijkheid ter sprake dat economische groei

op haar beurt weer de technische ontwikkeling zowel qua aard als
qua omvang beinvloedt. Op deze manier tracht men het proces van
de economische groei en alles wat daarmee samenhangt op een méér
verfijnde wijze te verklaren dan gebeurt in de zg. traditionele
studies van neo-klassieke en~of neo-Keynesiaanse aard,alwaar tech-
nische ontwikkeling als een exogene of autonome faktor wordt op-
gevoerd. De op laatstgenoemde studies gebaseerde standaardlite-

ratuur over economische groei spreekt o.m. over twee hoofdmoge-
lijkheden waarop exo3ene technische ontwikkeling zich laat rea-

lisere u of,zo men wil,zich laat manifesteren,n.l. óf via de to-

tale beschikbare maatschappelijke kapitaalvoorraad óf alleen via

het meest recent te installeren bestanddeel daarvan. In 't eerste

geval spreekt men dan van integrale technische vooruitgang of,

indien men aan het woord vooruitgang gevoeligsheidswaarde toe-

kent, van integrale technische ontwikkeling. Realisatie van deze

soort van technische ontwikkeling vereist op zich geen nieuwe

investeringen terwijl realisatie van de andere mogelijkheid i.c.

die van de marginale technische vooruitgang,wél nieuwe investe-

ringen als noodzakelijke voorwaarde kent. De bij deze laatste
mogelijkheid optredende endogeniteit van bijv. de gemiddelde
arbeidsproduktiviteit,in zoverre de marginale technische ont-
wikkeling een arbeidsbesparend karakter draagt,is vanzelfspre-
kend niet dat soort endogeniteit waarop hierboven gedoeld wordt.
Wellicht is de hoofdtitel van onderhavige bijdrage danook te
prefereren in zoverre de uitdrukking van 'geinduceerde techni-
sche ontwikkeling' beter het endogene karakter van de begin-
oorzaak van technische ontwikkeling aangeeft, met name de re-
search- en innovatieaktiviteiten als economisch bepaalde enti-

~)Zie o.m. bijgaande kor~e literatuurlijst
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teiten. Abstraherend van deze en andere terminologie-problemen
kan naar analogie van het te maken onderscheid in exogene inte-
grale technische vooruitgang en exogene marginale technische
vooruitgang,een onderscheid gemaakt worden tussen endogene in-
tegrale en endogene marginale technische vooruitgang.

Micro- en macro-analyses m.b.t. geinduceerde technische
vooruitgang gaan uit van een van beide mogelijkheden of een com-
binatie daarvan al naar gelang men homogeen- en~of heterogeen-
kapitaalmodellen hanteert,al of niet tezamen met de mogelijke
hypothesen van integrale of marginale substitutie der produktie-
faktoren.

Nadere bestudering van enkele in de bijgaande korte
literatuurlijst genoemde analyses leerde ons op:~ieuw het bestaan
van twee belangrijke casusposities m.b.t. het positieve verband
tussen de mate van endogene technische vooruitgang en de mate
waarin de productie groeit. De ene casuspositie laat een pro-
portionaliteitsfaktor zien welke kleiner is dan een,terwijl bij
de andere een proportionaliteitsfaktor van een is toegelaten.
Zij die werkten met de eerste mogelijkheid concluderen naar onze
mening al te snel tot de noodzaak van bevolkingsgroei wil er
ooit sprake kunnen zijn van endogene technische vooruitgann.
De tweede mogelijkheid laat gelukkig niet tot deze noodzakelijke
voorwaarde concluderen en is uit hoofde van onze probleemstel-
ling,dus de wens om de echte fundamentele krachten van het eco-
nomische groeiproces opnieuw te ontdekken en te beschrijven, dan-
ook interessanter. Immers, een zo groot mogelijke a priori-ab-
stractie van mogelijke exogene groeideterminanten zoals bijv.
eventueel bevolkingsgroei zou kunnen worden aangemerkt,noodzaken
per definitie tot meer diepgaande analyses om tot een nieuwe
theoretische mogelijkheid van endogene economische groei in de
ware zin van het woord te geraken.

Onderhavige bijdrage,die noodzakelijkerwijs vooral de
karaktertrekken vertoont van de methode der comparatieve dyna-
mica,dient beschouwd te worden als een puntsgewijze, modelmati-
ge weergave van de eerste aanzet om te komen tot een adequaat
conjunctuur-structuurmodel als analyse-instrument voor het the-
oretisch onderzoek van niet alleen gestadige of evenwichtige



endogene groeisituaties,maar ook van de al of niet stabiele aan-
passingsprocessen naar deze situaties toe indien op een of ande-
re wijze een verstoríng heeft plaatsgevonden van het gestadige
groeiritme dat niet noodzakelijk evenwichtig behoeft te zijn.

Voor onze huidige analyse van de macro-economische be-
tekenis van geinduceerde technische ontwikkeling wordt in de
volgende paragraaf een model van economische groei geconstrueerd
welke,in tegenstelling tot recente literatuur,gekenmerkt wordt
door een speciaal te maken onderscheid tussen twee sektoren waar-
in naar onze mening een macro-sektor opgesplitst kan worden nl.
m.b.t. het soort van ondernemers dat in ieder der twee sektoren
aktief is.
De ene sektor omvat de ondernemer-innovators (sektor N) terwijl
de andere sektor wordt bevolkt door de ondernemer-imitators
(sektor M). In hun aktiviteiten verschillen beide soorten van
ondernemers op é~n belangrijk punt: de ondernemer-innovators
houden zich,naast de normale produktie- en investeringsaktivi-
teiten,ook bezig met research- en innovatieaktiviteiten.
T.a.v. deze laatste soort van aktiviteiten kan gesteld worden
dat de ondernemer-imitators zich parasitair opstellen en als
zodanig alleen trachten de vruchten van research (m.n. het ter
beschikking komen van arbeidskostenbesparende produktieprocessen)
via hun investerings- en produktieaktiviteiten zo snel mogelijk
te plukken. Als tegenhanger van genoemde researchaktiviteiten
zou men in dit geval kunnen spreken van 'na-aap'-aktiviteiter~.
De mate waarin geprofiteerd kan worden van imitatieaktiviteiten
hangt af van de mate waarin door de ondernemer-innovators met
succes aan research wordt of kan worden gedaan en bovendien
van de tijd die er noodzakelijkerwijs kan verstrijken tussen
het tijdstip waarop zij hun uitvindingen kunnen toepassen en het
tijdstip waarop de ondernemer-imitators dat kunnen. Deze z.g.
imitatietijd van de imitatieperiode (miM) houdt verband met om-
standigheden als complexit.eit en~of minimaal noodzakelijke pro-
duktieschaalgrootte voor technisch mogelijke resp. voor econo-
misch verantwoorde toepassing en~of legale beschermingsmaat-
regelen van de resultaten der research- en innovatieaktiviteiten.
Daarnaast speelt de budgetrestrictie een rol m.b.t. de reële
omvang van de nieuwe investeringen waarbij,naast de breedte,ook



de diepte (of zo men wil de hoogte: zie blokdiagram 3.8.) van

betekenis is omdat tenslotte de nieuwe uitvindingen geacht worden

al of niet vertraagd daarin te zijn belichaamd (zie o.m. in dit

verband ~ 4).
Voor beide sektoren veronderstellen we dat het produktieniveau

en de gerealiseerde vraag naar arbeid kan worden verklaard door

het z.g. eenvoudige jaargangenmodel à la Joan Robinson i.e. een

produktiegoederenmodel van het 'clay-clay'-type.
Ex post zijn er geen substitutiemogelijkheden, terwijl ex ante

wordt verondersteld dat er geinvesteerd wordt in kapitaalinstal-

laties die geincorporeerd zijn of worden met de op het installa-

tiemoment meest voordelige produktietechniek.

We zien af van mogelijkheden van technische vooruitgang in de

vorm van produktinnovaties. Omdat we uitgaan van geinduceerde

technische vooruitgang in de zin van arbeidsbesparende technische

ontwikkeling à la Harrod,zullen de meest recent geinstalleerde

kapitaalgoederen in beide sektoren gekenmerkt worden door een,

voor iedere sektor apart,op het installatiemoment beschikbare
meest-arbeidsproduktieve techniek.
Nadat installatie heeft plaatsgevonden blijft eenzelfde jaargang

kapitaalgoederen gekarakteriseerd door een constante kapitaalin-

tensiteit. Dit geldt voor de totale duur waarin zo'n jaargang

werkelijk in het produktieproces is ingeschakeld m.a.w. voor de

economische levensduur, deze laatste in brede zin van het woord

opgevat (mN,mM en m).
Hierbij is de economische levensduur z6 gedefinieerd dat ook voor

diê gevallen waarin er sprake is van een extra levensduur ten-

gevolge van de instandhouding, dus geen afkap, van onrendabele

jaargangen d.m.v. subsidiëring, al of niet van overheidswege,

dit begrip gehanteerd kan worden. M.a.w.,de gebruikelijke afkap-

conditie blijft gehandhaafd.alleen het begrip van niet negatieve-

quasi-rent dient breder geinterpreteerd te worden. Het is nu

niet alleen rationeel (althans van de individuele ondernemer in

geval van full employment of werkloosheid) om een bepaalde in-

stallatie in bedrijf te houden zolang er nog sprake is van een

niet-negatieve netto-opbrengst boven arbeids- en materiaalkosten,

maar ook om dezelfde installatie in bedrijf te houden waarvan

de negatieve netto-winst wordt gecompenseerd door middel van bijv.

loonsubsidies (zie o.m. ~ 6).



De leeftijd van de machines waarvoor bedoelde subsidie-compen-

satie nog juist voldoende is,geeft dan de economische levensduur

van de kapitaalgoederen aan.
Men dient evenwel te beseffen dat de feitelijke levensduur (in-

clusief de eventuele extra-levensduur mT) steeds kleiner of
gelijk zal moeten zijn aan de technische levensduur. (De twee
laatste regels van 6.C.3. zouden in dit verband met het oog op

een te schatten realistische technische levensduur van bijv.

40 jaar als irrealistisch zijn te kwalificeren).

De keuze voor de jaargangentheorie werd niet alleen gedaan met

het oog op de didaktiek maar vooral omdat zij als produktie-
theorie voor ons de meest acceptabele werkhypothese is en dan niet

op de laatste plaats vanwege het concurrentiemechanisme dat zij

impliceert. Wél is ten behoeve van de eenvoud gekozen voor het

hierboven reeds kort uiteengezette zg. eenvoudige jaargangenmodel,

in discrete terminologie geformuleerd. Het in paragraaf twee op

systematische wijze gepresenteerde (eventueel voor de lezer iets

overdreven overkomende) twee-sektorenmodel bevat zowel de basis-

als de gestadige groei- en~of evenwichtige groeiformuleringen
van onze diverse onderstellingen m.b.t. zowel de twee aparte

sektoren N en M als m.b.t. de macro-sektor.
De eerder genoemde eenvoud van de in het tweesektorenmodel geinte-

greerde jaargangentheorie heeft,tot zover wij hebben kunnen na-

gaan,niet méér consequenties voor de kwalitatieve en kwantita-
tieve analyseresultaten dan reeds bekend zijn uit de standaard-
literatuur,alwaar de kwalitatieve verschillen tussen eenvoudige
en minder-eenvoudige jaargangentheorieën, ingebouwd in groei-
modellen met autonome technische ontwikkeling, met elkaar worden

vergeleken (zie o.m. Schouten D.B.J. c.s.).
Het vermijden van extra-complexiteit t.a.v. de vooronderstellin-

gen zal extra dimensie geven aan de te verkrijgen resultaten m.b.t.

onze hoofdprobleemstelling d.m.v. het twee-sektorenmodel. De

alsnog behoorlijke omvang van de gepresenteerde versie vloeit dan

ook voort uit de wens om de betekenis van geinduceerde technische

vooruitgang te analyseren binnen een door ons minimaal noodza-

kelijk geacht kader van randvoorwaarden, in de vorm van een stel-

sel van onderling afhankelijke vergelijkingen, die tevens naar



6

onze mening een maximaal toelaatbare stylering van de alledaag-
se werkelijkheid betekent. Bovendien is het een gevolg van de
noodzaak om steeds opnieuw de volledige consequenties te kunnen
overzien m.b.t. de consistentie van de veranderde oorspronkelijke
formuleringen, indien een nieuwe modelvariant wordt geconstrueerd.
Dit laatste steeds op basis van het gereduceerde twee-sektorenmodel,

in paragraaf drie als referentiesituatiemodel aan~eduid, welke nog
slechts bestaat uit vier relaties, tezamen de karakteristieke eigen-
schap~~en bevattend van het oorspronkelijke twee-sekorenmodel, m.n.

de budgetfunktie van sektor N, de technologische produktiefunk-
tie van sektor N, de 'verwachte-netto-winst'maximumfunktie van
sektor N en de budgetfunktie van sektor M(zie ~ 3).

Omdat deze bijdrage door ons wordt beschouwd als de
weergave van de minimaal aanvaardbare wetenschappelijke onder-
bouwing van de op de titelpagina genoemde voordracht en verder
om te dienen als handleiding voor verder onderzoek,volstaan wij

enkelslechts met ~iierna nog samen te vatten conclusies. Zij laten
zich evenwel,na enige inspanning,direkt opnieuw afleiden uit
de in de volgende paragrafen weergegeven overzichten met de re-
sultaten van onze modelmatige, cijfermatige en grafische exer-
cities.
Alvorens over te gaan naar de samenvattende conclusies en enke-
le verwijzingen naar significante punten van het integrale twee-
sektorenmodel van paragraaf twee,van het hieruit gedestilleerde
referentiesituatiemodel van paragraaf drie en de varianten daar-
op in de paragrafen vier tot en met zes, merken wij nog het
hiernavolgende op. In appendix A worden,naast details m.b.t. de
afleiding van sommige in deze bijdrage gehanteerde funkties,
enkele beschouwingen gewijd aan het fundamentele theoretische
verschil dat naar onze mening bestaat tussen het hanteren van
het zg. 'Verwachte-netto-voorsprongspremie' beslissingscrite-
rium (zie o.m. Van de Klundert c.s., de Groof en Nordhaus)
en het hanteren van het zg 'Verwachte-netto-winst' beslissings-
criterium (zie deze bijdrage) m.b.t. de investerings- en re-
searchaktiviteiten van de naar maximale netto-winst strevende
ondernemers.



Enkele significante punten:

1. Decompositie van de markt- of sektorale inkomensaandeelverge-
lijkingen 2.47 en 2.48 leert dat t.g.v. de basisvergelijking

2.9 de sektorale inkomensverdeling een arbitrair element be-

vat. Laatstgenoemde vergelijking geeft het vooronderstelde

verband aan tussen de sektorale investeringen in een bepaalde

periode t. Zij impliceert dat iedere ingeschakelde macro-

jaargang is verdeeld in de twee te onderscheiden sektorale

jaargangen (t.w. die van sektor N en die van sektor M.) waar-

van, bij eenzelfde kapitaalcoëfficiënt, de productiecapaci-

teitsniveau's alleen met elkaar verschillen t.q.v. een ver-

schil tussen de op hetzelfde installátiemoment voor beide

sektoren beschikbare meest-arbeidsproduktieve techniek. De

grootte van dit verschil is een negatieve funktie van de groei-

voet (u) en een positieve funktie van de imitatietijd (mim).
Het gevolg hiervan is dat ~et constante aanbod van normale loon-

arbeid per macro-jaargang, voorzover deze bestaat uit de twee

sektorale jaargangen, evenredig hierover wordt verdeeld in de

verhouding 1:1. Deze verhouding kan evenwel vrij willekeurig
worden vastgeprikt en overeenkomstig daarmee krijgen we een

soort 'harmonika'-effekt te zien bij het blokdiagram 3.8.

In theoretische zin moeten we stellen dat hiermee de sektorale
inkomensverdeling toevallig of onbepaald is.
Deze situatie zou niet aanwezig zijn geweest indien de arbeids-

markt en de reële loonvorming van de researchwerkers explí-

ciet als verklarende variabelen in het model waren ingevoerd.

Thans zijn ze impliciet als restvariabelen beschouwd en functio-

neren bij de exercities alleen met het doel om aan te tonen dat

de mate van relatieve arbeidsextensiviteit van de sektor van

ondernemer -innovators in tweede instantie qunstiqer uitvalt

met het oog op de werkgelegenheid (zie: de.staten van middelen

en bestedingen),dan in het geval waar we alleen rekening houden

met de normale loonwerkers eYClusief researchwerkers.
2. Indien we rekening houden met punt l.kan gesteld worc~en dat on-

danks genoemde willekeur~onze modellen en de daarmee uitgevoer-

de exercities inzicht kunnen verschaffen in de mate waarin de
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conclusies van de klassieke groei- en verdelingsmodellen met

exogene technische ontwikkeling afwijken van onze conclusies,

op basis van een twee-sektorenmodel met endogene technische

ontwikkeling.

Samenvattende Hoofdconclusies:

Het ligt niet in onze bedoeling binnen het kader van deze

onderhavige bijdrage alle belangrijke conclusies die het model,

en de varianten daarop, toelaten hier op te sommen. De wijze van

presentatie laat gemakkelijk toe dat de lezer zelf zijn conclu-

sies m.b.t. gewenste probleemstellingoplossingen trekt.

We beperken ons dan ook tot het volgende:

Algemene conclusies:

1. Op basis van het referentiesituatiemodel van paragraaf drie

is gemakkelijk te bewijzen dat door expliciete introductie

van de research-arbeidsmarkt i.e. aanbod- vraag- en reële

loonvormingsrelaties m.b.t. researchwerkers bij het bestaan

van alleen de sektor van ondernemer-innovators, de endogene

groeivoet van de technische ontwikkeling en, bij constante

beroepsbevolking, van de produktie wordt bepaald door de re-

latieve aanbodverhouding van research- en normale loonarbeid.

Indien in dit geval evenwichtige groei wordt nagestreefd zal

men een research- en investeringsquote (over het kapitaalin-

komen genomen) moeten realiseren die een-een-duidig vastligt.

2. Bij handhaving van volledige werkgelegenheid op alle arbeids-

markten zal een streven naar een hogere groeivoet en daarmee

naar een hoger reëel loon, d.m.v. een herverdeling van de be-

roepsbevolking over research- en normale loonwerkers tot

stand moeten worden gebracht, tezamen met een verhoging van

research- en investeringsquote.
3. Indien de macro-sektor bestaat uit sektoren N en M en gege-

ven het aanbod van normale loonarbeid in beide sektoren geldt

voor sektor N wederom hetzelfde als hiervoor gesteld. Zij zal

daarbij het marktaandeel kunnen vergroten gegeven de imitatie-

tijd. Het marktaandeel van sektor N wordt daardoor per defini-

tie kleiner.
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Enkele Bijzondere Conclusies

1. Partiële hantering van alleen het sub-model m.b.t. de sektor N
levert alle resultaten op van een macro-sektor met endogene
technische ontwikkeling, bestaande uit alleen ondernemer-
innovators. (Zie: staten van Middelen en Bestedingen van para-
grafen 3, 4 en 5) .

2. Partiële hantering van alleen het sub-model m.b.t. de sektor M
levert alle resultaten van de klassieke groei- en verdelings-
theorieën op,inzoverre zij resulteren uit een gehanteerd ver-
gelijkbaar macro-sektormodel met exogene technische ontwikke-
ling, bestaande uit ondernemers die zich alleen met normale
produktie- en investeringsaktiviteiten bezighouden. (Zie: staten
van Middelen en Bestedingen paragrafen 3, 4 en 5).

3. N.a.v. het in de literatuurlijst genoemde recente Rapport van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kan binnen
het kader van onze gedachtengang geconcludeerd worden dat:
a) uit hoofde van zowel werkgelegenheid op lange termijn als uit

hoofde van de zg. nieuwe behoeftenvoorziening (zie o.m.
punten 6 en 10 van de samenvatting) de meer produktieve
sektor van de ondernemer -innovators .kan worden gestimu-
leerd en die van de ondernemer -imitators kan worden af-
geremd. Het zg. draagvlak, dus de middelen waaruit de col-
lectieve uitgaven gefinancierd moeten worden,kan dan zelfs
vergroot worden zonder dat dit gepaard moet gaan met een
sterke verhoging van de collectieve lastendruk.
(Vergelijk de twee macro-sektorsituaties van de resultaten--
overzichten 3.9 en 5.B.1 resp. 5.B.2; (1-S):(1-a) dient dan
beschouwd te worden als de collectieve lastendrukquote).

b) Opgemerkt zij nog dat de groei van de arbeidsproduktivi-
teitsstijging in de produktieve sektor kan worden gehandhaafd

rin van
ter financie- eer̀~i extra-uitbreiding van de improduktieve of

quartaire sektor indien daartegenover een matiging van de
netto-reële loonstijging staat.
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4. Rudimentaire standpunten m.b.t. bepaalde vormen van subsi-
díëring van minder produktieve sektoren van het bedrijfs-
leven, in het kader van de werkgelegenheid, kunnen getoetst
worden op basis van de resultatenoverzichten 6.c.1, 6.c.2 en
6.c.3.
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~ 2. Het twee-sektorenmodel laat zich als volgt formuleren:

Extra kenmerk: De loontrekkers sparen niet en de 'gestation'periode
is nul.

2.1. Feitelijke produktie en produktiekapaciteit van sektor N(B.F.)

1 T-t
E 1

yNt - K T-t-mN }1 NT
t

2.2. Feitelijke produktie en produktiekapaciteit van sektor M(B.F.)

1 T-t
E 1

YMt - K T-t-mM fl MT

t

2.3. Feitelijke produktie en produktiekapaciteit van de Macro-
sektor (B.F.)

T-t T-1
Yt - YN } Yl,q - K{ E iNT t E iMT }

t t T-t-mN fl T-t-mM fl
t t

2.4. Feitelijke produktie en produktiekapaciteit van sektor N(G.G.F)

- 1Nt 1-(ltu)~ - 1N0 t 1-(lfu)~
yN - K~ 1 - K(1}~) ~ 1t 1- 1}u 1- 1}u

2.5. Feitelijke produktie en produktiekapaciteít van sektor M(G.G.F.)

mN-miM nÍV-miM
1M 1-(.1 ) 1M 1-( 1)

yMt
t lfu - 0( 1}~ ) t . ltu

K. 1- 1 -~ 1- 1lfu lfu

2.6. Feitelijke produktie en produktiekapaciteit van de Macro-
sektor (G.G.F.)

Y - Y Y -
1Nt { 1-2 ( lfu ) -~ (1}u )

t Nt } r~~t K 1
}

1 - 1}u
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~1 miM
1Nn ~ 1-2(,1-) f (,1-)

- K

1 - 1

- y0(ltu)t.

2.7. Definitie van de ímitatietijd (B.F.)

miMt - mNt
- mMt

2.8. Definitie van de imitatietijd (G.G.F.)

miM - mN - mM

lfu

}

2.9. Verband tussen investeringen sektor N en sektor M(G.G.F.)

iMt
1 miM

- iNt ( if~, )

2.10. Arbeidsplaatsen ~ Werkgelegenheid in sektor N(B.F.)

a
NO T-t e-T

a - { E i ~ II (itu )}
Nt K T-t~mN fl NT 6-1 e

t

2.11. Arbeidsplaatsen ~ werkgelegenheid in sektor M(B.F.).

6-T-miM
T-t t

E iMT ~ n (lfue) }
T-t-mM fl 6-1

t

2.12. Arbeidsplaatsen ~ Werkgelegenheid in de Macro-sektor (B.F.)

6-T-m.
aNO T-t e-T T-t 1Mt

a - { E i ~ II ( lfu ) f E i ~ II ( ltU )}
t K T-t-mN fl NT A-1 e T-t-mM fl MT 6-1 8

t t
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2.13. Werkeloosheid in de Macro-sektor (B.F.)

ut -
ast - at

a st

2.14. Werkeloosheid in de Macro-sektor ( G.G.F.)
(aïternati~ve formulering)

r~2(1-vl) t v2(1-r~l) - (1-vlnl)
u - u

v3(1-nl)

2.15. Arbeidsplaatsen ~ Werkgelegenheid in sektor N(E.G.F.)

aN0 1Nt aN0
asN - aN - K . (lfu)t ~ - ~ . 1N 0

2.16. Arbeidsplaatsen ~ Werkgelegenheid in sektor M(E.G.F.)

aMO 1Mt

asM - aM - K . (lfu)t (mNcmiM)

aN
K~ . iN (mN-miM)

0

2.17. Arbeids laatsen ~ Werkgelegenheid in Macro-sektor (E.G.F.)
aN

0
as - as f as - a- aN f aM - ~ . iNO ( 2mN-miM)

N M

2.18. Arbeidsproduktiviteit van de

1 1 e-t
r[ ( lfu )

aNt - aN~ 6-1 e

jongste jaargang in sektor N(B.F.)

2.19. Arbeidsproduktiviteit van de jongste jaargang in sector M(B.F.).
t-miM

1 - 1 - 1 n t(lfue) .
aMt - aNt-m1M - aN~ A-1

t
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2.19~. Gemiddelde arbeidsproduktiviteit van de Macro-sektor (B.F.)

1 wt
at

2.20. Arbeidsproduktiviteit van de jongste jaargang in sektor N(G.G.F.)

1 - 1 (lfu)t
aNt - aN0

2.21. Arbeidsproduktiviteit van de jongste jaargang in sektor M(G.G.F.)

t-m,
1 - 1 (lfu) ~DI

aMt - aN0

2.22. Gemiddelde arbeidsproduktiviteit van de Macro-sektor (G.G.F.)

1 - o~
at - ~t

(zie ook: vgl. 2.25 en 2.43).

2.23. Afkapconditie in sektor N(B.F.)

t -mN f 1

w - 1 n t (1fu )t aN0 6-1 e

2.24. Afkapconditie in sektor M(B.F.)

wt - 1

A-t-mM fl
t

II (1}ue~ -0-1

0-t-mNt}miMt}1
i n ( lfu )

aM~ A-1 eaM
0

1
aN

0

6-t-mN tl
t

n (ltue)
8-1
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2.25. Afkapconditie in sektor N(G.G.F.)

wt - al (lfu)
ND

t-mNtl

2.26. Afkapconditie in sektor M(G.G.F.)

1 t-mNfmiMf 1 1 t-mNf 1
wt - a (lfu) - a (lfu)

M~ N~

2.27. Definitie reële lonen in sektor N, M en de Macro-sektor (B.F.)

wt - wt-1 (1 fwt )

o wt-wt-1
wt - wt-1

2.28. Definitie reële lonen in sektor N, M en Macro-sektor (G.G.F.)

wt - wt-1 (lfw) - w~(lfw)t - w~(1fu)t

2.29. Reële loonvormingsfunktie in sektor N, sektor M en Macro-
sektor (B.F.)

wt - vlnl wt-2 }(v2 f n2)(yt-1 - at-1)

-(vlr~2 f v2n1) (Yt-2 - at-2)

-v3(ut-1 - nlut-2)

0 0 1 at at-1yt - at ti -- - 1at
at-1
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2.30. Reële loonvormingsfunktíe h1acro-sektor (G.G.F.)

w
r12(1-vl) -F v2(1-rl) v3(1-r~l)

u - u
1-vlnl

1-vl~l

2.31. Reële loonvormingsfunktie Macro-sektor (E.G.F.)

.W n2(1-vl) f v2(1-nl)
u

2.32. Budgetvergelijking vonr sektor N(B.F.)

1Nt - ~NZNt-ONt

aN - SN(1-aN ) -
t t

t N Nt K yN

ONt

yNt

aN - s (1-` ) - ~Nt ONt

~N - SN Ot 1 } 1 Nt
K ~7

Nt,t

t,t

2.33. Budgetvergelijking voor sektor M(B.F.)

1Mt - SMZMt 0

QM - SM(1-aM
t t
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2.34 . l~udgetvergelijkinq voor c?e Macro-sektor (B.F. ).

it - iN f iM - aN7N - ON f~MZM - sZt - ON
t t t t t t

vt - ~N .MN
} 6 Nt

.MM - o~T . MN t- aM ( 1-MN ) -
t t t t t t t t

(1-aN ) ~N
- {SN tO . } M f {QM(1-AM )}(1-MN ) - S(1-at) - t

1 Nt ~~Vt t t yt
1 f -K y

Nt,t

2.35. Budgetvergelijking voor sektor N(G.G.F.).

~N - ~N { 1 GN
1 f -

~` yN, t

}

2.36. Budgetvergelijking voor sektor M(G.G.F.).

aM - SM (1-aM)

2.37. Budgetvergelijking voor Macro-sektor (G.G.F.)

(1-aN) ~
o - {sN o } r~ } {sM ( i-aM)} (1-MN) -

(1 t K N )
yN~t

Q
- S(1-a)-(F . KN . MN) (zie vergel. 2.52)

2.38. Arbeidsinkomensquote sektor N (B.F.)

N

aNt.wt
a -
Nt yNt
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2.39. Arbeidsinkomensquote sektor M (B.F.)

a -

2.40. Arbeidsinkomensguote van de Macro-sektor (B.F.)

~t - aytwt - aN .MN f aM .(1-MN )
t t t t

2.41. Arbeidsinkomensquote sektor N (G.G.F.)

mN(1 - 1}u)

Mt - yMt

~N -

aMt.wt

1-mN
1 1

(lfu) - (l,~u)

2.42. Arbeidsinkomensquote sector M (G.G.F.)

(mN-miM) (1 - 1}~)
miM-mNf 1

1 1
(l~u) - (l~,u)

2.43. Arbeidsinkomensguote Macro-sektor (G.G.F.)

a - 1N.MN f aM. (1-MN)

- (2 mN-miM) (1 - 1}u)
1-mN miM-mNf 1

(lfu) } (lfu) - 2 (lfu)

2.44. Marktaandeel van sektor N(B.F.)

yNt
yt
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2.45. Marktaandeel van sektor M(B.F.)

yMM~~ t
--Mt - yt

2.46. Verband tussen sektorale marktaandelen.

1 - M- - f MM - MN ~- ( 1 - MN ) ( B . F . )
~~1Vt t t t

1- MN f NiM - MN f(1 --N )

2.47. Marktaandeel van sektor N. (G.G.F.)

mN

1 - ( lfU )

mN

1-2(l~u)
miM

2.48. Marktaandeel van sektor M(G.G.F.)

1 mN-miM~ - (1}u)
~-miM 1 -miM

1-2 ( lfu ) } ( ltu )

(G.G.F. )

2.49. Verwachte netto-winstmaximumfunktie van sektor N(G.G.F).
mN

1
mt~1(l~u) . E - 1

2.49' Verwachte netto-voorsprongspremiemaximumfunktie van sektor

N (G.G.F).

mN
miM(lfu) . E

2.50. Research- en developmentuitgaven van sektor N(B.F.)

(alternatieve formulering) (zie appendix A.1.)

ONt -~ ONt-1 } a(1-~,) ~ f d2(1-~Y)yN fd3(1-~Y)miM

yNt,t yN t-1 , t-1 1 Nt,t t,t t
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2.50'. Research en developmentuitgaven van sektor N(G.G.F.)

(alternatieve formuleringj
ON pN ~3
Y - d2~ } d3miM of Y - 1-E6 miM (zie Verg. 2.52)N,t N,t 2

2.51. Technologische roduktiefunktie van sektor N(B.F.)
0
Nt-1ut -~ ut-1 } E(1-~) y (zie appendix A.1.)
Nt-l,t-1

2.52. Technologische produktiefunktie van sektor N(G.G.F.)
ON

U - E
yN,t

2.53. Bruto- roei ka itaal oederenvoorraad van sektor N(B.F.)

6Nt 1Nt 1Nt
K - yN .K - kN

t t

2.54. Bruto-groei ka itaalgoederenvoorraad van sektor M(B.F.)

aMt 1Mt 1Mt
K - yM . K - kM

t t

2.55. Bruto-groei kapitaalgoederenvoorraad van de r~acro-sektor (B.F.)

at 1Nt kNt 1Mt kMt ~Nt ~P1t
K- kN ' kt } kM ' kt - K' MNt f K( 1-MN )

t t t

2.56. Bruto-groei kapitaalgoederenvoorraad van sector N(G.G.F.)

1
6N - 1N 1 - ( ifu )

K - kN - 1 - ( } )mN

1 u
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2.57. Bruto-groei kapitaalgoederenvoorraad van sektor M(G.G.F.)

QM iM 1 - (itu)

K - kM - 1 - (lf )
mN-miM

u

2.58. Bruto-groei kapitaalgoederenvoorraad van de Macro-sektor (G.G.F.)

cr Q (1- 1 ) . {1}( 1 )-miM

o i N ~ f M(1-M--) - lfu lfu }
K- k - K ~ K -ZV mN-miM -miM

1-2(lfu) } (1}u)

2.59. Afstootrelatie van sektor N(B.F.)

aNt - kNt

2.60. Afstootrelatie van sektor M(B.F.)

2.61. Afstootrelatie van de Macro sektor (B.F.)

1Nt-mN k 1Mt Nt t-rÍ~It xMt it-mt

dt - kN ~ kt } kM . kt - ktt t
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2.62. Afstootrelatie van de sektor N(G.G.F.)

1N-r~ (1 - 1}u )

SN - k -N -mIJ1(1}u) -1

2.63. Afstootrelatie van sektor M(G.G.F.)

1M-~ (1 - 1~~)

SM - kTd - 1 miM mN
(1}u) -1

2.64. Afstootrelatie van de Macro-sektor (G.G.F.)

d - SN.MN f dM.(1-MN) -
2 (1 - 1}~)

-mN miM-~T

{ ( ifu ) } ( ifU ) -2 }

2.65. Harrod- en Domarrelatie voor sektor N(E.G.F.)

QN kN-kN-1
u

K - SN - kN - ifu

2.66. Harrod- en Domarrelatie voor sektor M(E.G.F.)

QM kM-kM-1

K - SM- kM - 1~

2.67. Harrod en Domarrelatie voor de Macro-sektor (E.G.F)

6 Q
K- d-( KN - dN) MN f ( KM - dM) ( 1--.1V) - 1}-

u
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~ 3. De referentiesituatie voor het cijfermatig en grafisch analy-

seren van het twee-sektorenmodel met evenwichtige groei en
geinduceerde technische vooruitgang.

Uit het tweesektorenmodel van de vorige paragraaf destil-

leren we de vier basisfunkties waarvan de simultane oplossing de
waardenkombinatie oplevert m.b.t. de economische levensduur van

de kapitaalgoederen van sektor N en sektor M, de mate van arbeids-
besparende technische ontwikkeling en de researchuitgavenquote.
Op basis van deze gegevens zijn m.b.v. het integrale twee-sektoren-
model de waarden te be~.ekenen van de overige relevante variabelen.
De vier basisfunkties zijn achtereenvolgens:

3.1. De budgetfunktie van sektor N(combinatie van vgl. 2.35, 2.41
en 2.56)

(1 - 1 )
S{ 1- mN 1f u }

N 1 1-mN 1
ON ( ltu ) - ( l~,u )

K f - 1
yN~t {1 - 1}u }

1 -(lfu)~

3.2. De technologische roduktiefunktie van sektor N(Vergelijking
2.52) .

ON
u - E

yN,t

3.3. De 'Verwachte-netto~winstmaximum'-funktie (vergelijking 2.49).

mN

~Í`i(1}u) . E - 1.



-22-

3.4. De budgetfunktie van sektor M(combinatie van vgl. 2.36, 2.42
en 2.57) .

1 1

- 1}u } - s {1
1 ~1-miM

(l~u)

M
(mN-miM)(1 - 1}u)

miM - mN f 1

( 1 ) - 11fu (1}u )

Bovenstaande vier uitdrukkingen geven aanleidinct tot het
hiernavolgende cijfermatige en grafische overzicht:

3.5. Samenvattend overzicht van de referentiesituatie voor het twee-
sektorenmodel met evenwichtige groei en geïnduceerde technische
vooruitgang.

Extra kenmerken: 'Gestation'-periode is nul;
Maximaal-verwachte-netto-winststreven;
Researchwerkers worden in eerste instantie
niet expliciet in beschouwing genomen.

Coëfficiënten en arameters in de referentiesituatie'

1 32KN - KM - K - 4 ; e- 5; RN - RM - S- 4: miM - 2'

~11 - 2 1 n2 - 2; vl - 1; v2 - 1

Berekende constante waarden in de referentiesiruati~:

~t ~ 0
t

O
Nt 5ut- 1; y - 3 2 ' Ii~1 - 5~~ - 3; a - a - 5;
Nt~t t t sNt Nt

as - aM - 3; Q N - 31 ' a r~rt - ~~ 6 t -~Q ~ M,,. - 3ó ;Mt t t

7 5 3
MMt - 38 ~ ~Nt - 3i ~ ~Mt - 7

8 1 1t at -~ ' sNt - 62 ' bMt - 14 '

1 - ~-dt - 38 ; ut
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Berekende niet-constante waarden in de referentiesituatie:

Periode -~

variabele y
0 1 2 3 4 5 6 7

1~aN - yN,t
1
4

1
2 1 2 4 8 16 32

t
1~aM - yM,t

1
16

1
8

1
4

1
2 1 2 4 8t

l~at - y't~2 5
32

5
16

5
~

5
4

52 5 10 20

31 31 31 31 31 31 31 62l~aN 320 160 8Ó 40 20 lÓ 5 5t
7 7 7 7 7 7 7 14

l~á M 192 96 48 24 12 6 3 3t
19 19 19 19 19 19 19 19

l~at 256 128 64 32 16 8 4 2
31 31 31 31 31 31 31 62yN 64 32 16 8 4 2t
31 31 31 31 31 31 31 62

kN 256 128 64 32 16 8 4 4t
7 7 7 7 7 7 7 14

yM 64 32 16 8 4 2t
7 7 7 7 7 7 7 7

kM 256 128 64 32 16 ~ 4 2t

y
19 19 19

8
19
4

19
2 19 38 76

t 32 16

k
19 19 19 19

6
19
8

19
4

19
2

19
t 128 64 32 1

1Nt
1

16
1
8

1
4

1
2 1 2 4 8

1 1 1 1 1 1 1 21Mt 64 32 16 8 4 2
5 5 5 5 5 5 5 10lt 64 32 16 8 4 2

~N - ~t
5

128
5

64
5

32
5

16
5
8

5
4

5
2

5
t

49 49 49 49 49 49 49 49cNt 128 64 32 16 8 4 2

c
3 3 3 3 3 3 6 12Mt 32 16 8 4 2

61 61 61 61 61 61 61
' 61ct 128 64 32 16 8 4 2

1 1 1 1 1 1 1 2wt 64 32 16 ~ 4 2
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3.8. Blokdiagram van de referentiesituatie voor het twee-sektorenmodel
met economische groei en geinduceerde technische vooruitgang.

mN - 5

mM - 3

u - 100~

w0 - 1~64

1 - 1~4 ; 1 - 32
aN0 aN7

w - 1 - 1 - 16 a aN2 M4

w - 1 - 1 - 27 aN3
aN,S

Gestation periode is nul

K - 1

1

2 3

~ ~~'~.I ~..~~ ~--~J

4 5 6 7
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~ 4. Enkele~realistische~situaties van endogene technische vooruit-
gang in de jaar angentheorie

Uit didactische overwegíngen construeerden wij in de vo-
rige paragraaf een kwantitatieve referentiesituatie van het twee-
sektorenmodel waarvan de waarden,van zowel de parameters en de
coëfficiënten als van de berekende constante en niet-constante
varíabelen,als onrealistisch kunnen overkomen. Desalniettemin
geeft het een kwalitatief juist beeld van onze gedachtengang m.b.t.
de mogelijkheid van endogene technische vooruitgang in een bepaalde
volkshuishouding. ti;ij postuleerden evenwel,middels de vier basis-
funkties 3.1 t~m 3.4~een onvertraagde doorwerking van de research-
aktiviteiten op de arbeidsproduktiviteitsstijging en van de in-
vesteringsactiviteiten op de produktiecapaciteit.
Daardoor.beschouwden wij beide soorten van aktiviteiten als comple-
mentair in de betekenis dat research direkt effekt sorteerde op
de mate van arbeidsintensiviteit waarmee een investeringsgoed als
kapitaalgoed gedurende haar economische levensduur bleef geken-
merkt,althans in onze eenvoudige jaargangentheorie.

Om de alledaagse realiteit beter te benaderen formuleren
wij in deze paragraaf twee varianten op het oorspronkelijke twee-
sektorenmodel van de referentiesituatie,waarbij rekening gehouden
wordt met de mogelijkheid van vertraagde doorwerkinr van de comple-
mentaire research- en investeringsaktiviteiten enerzijds (modelva-
riant A) en de mogelijkheid van vertraagde doorwerking met comple-
mentariteit van research en jongste produktiecapaciteit anderzijds
(modelvariant B). M.a.w. in het geval van variant A wordt de arbeids-
intensiviteit van produktiegoederen bepaald in hun gestationperiode.
In variant B wordt de arbeidsintensiteit van de produktiegoederen
bepaald op het moment dat ze als zodanig kunnen worden beschouwd.
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4.A. Modelvariant A laat zich als yolgt formuleren;

4.A.1. Budgetfunktie van sektor N.

O

1

s {1 - ~(1 - 1}u) }N 1 1-mIV 1
(1}u){KN t y N } - (1fU) -(l~u)

N,tfl
{
1 - 1

lfu

~
1 - (1fu)

}

4:A.2. Technologische roduktiefunktie van sektor N.

ON
u - E

yN, tf 1

4.A.3. Verwachte-netto-winstmaximumfunktie van sektor N.

1 mNf 1
mN(1}u) . e - 1

4.A.4. Budgetfunktie van sektor M.

1 - lt (IÍ~I-mÍM) (1 - 1} )
( ifu ) K { u }- S { 1- u }

M 1 ~-m~ M 1 m~mNt1 1
1 - ( itu ) lfu lfu

4.B. Modelvariant B luidt nu:

4.B.1. Budgetfunktie van sektor N.

m ( 1 - 1 )

(1}u) KN }

O SN{1 - (..1

)1-~-(,1 )N,tfl 1-ru -fu

yN , tf 1 1 - 1
{ 1}u }

1 - (lfu)~

lfU
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4.B.2. Technologische produktiefunktie van sektor N

u - E
yN , tf 1

4.B.3. Verwachte netto-winstmaximumfunktie van sektor N.

1
mN(1}u)~- . e - 1

4.B.4. Budgetfunktie van sektor M

1-1}u ( - 1
( lfu ) KM { 1 ~~~ } - SM { 1 -

1 -
(lfu) 1 m~ ~}1 1(lfu) -(1}u)

}

4.C. Samenvattende cijfermatige overzichten van realistische si-
tuaties van endogene technische vooruitgang voor het twee
sektorenmodel.

Extra kenmerken:

'Gestation'-periode is één in beide varianten;
maximaal-verwachte-netto-winststreven;
complementariteit van research en investeringen (Variant A)
complementariteit van research en produktiecapaciteit

(Variant B).

~j miM) (1 - 1fu )
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Resultaten van n~lvariant A

Coëfficiënten en parameters: ~
KNK~K-2 ; E- ~S'; ~-~~~- 2 ; miM3 i rl i 2 i r12 2~ v 11 i v 2 1~

Otantewaarden:Bereken~de cons
t~0

~t CNut0,05; y - 0,4; mN -20; ~-17;
t t

-as -aN -20; as -aM -17;
tN t M

aN -0,156;
tN,tfl t ~

aM -0,168; Qt0,161;
~t

N~ -0,555; MM -0,4
t t

45; ~ -0,625; aM -0,663;
t t

J~t0,642;

dN -0,028; d-0,035
t ~t

; dt0,031; ut-0

Sektor N (per.t ex~cl. research~rerkers) Selctor M (per. t)

Middelen Bestedingen MicYlelen Bestedingen
~.wt20.0,4 .
t

8 c
R1V

t

8 ~,M .wt17.0,4
t

6,8 c~
M
t

6,8
lsN rN -25,6.0,1875

t . t
4,8 c,,

~IV
2,4 ]cM .rM -20,5.0.168

t t
3 4

~
c,,
~i

1,725
t tON

t
0,4 iM

t
1,725

~tt 2' 0 ~

yN 12,8 :~ 12,8 yM 10,2 M 10,25
t t t t

aN t1,05
'

aN -1,562
t

aM t1,21
'

a,M -1,658
t

aM ~aN - 1,061 ~
t t

Sektor N(per.t incl. research~aerkers) Sektor M (per. t.)
Middelen ~ Bestedinc~en Middelen Bestedingen
kN .wt1.04
R

0,4 cR
N

0,4 ~.M .wt17.0,4
t

6,8 cR 6,8
t R

t
Mt

t~ .wt20.0,4
t

8 c
RIV

8 kM .rM -20,5.0,168
t t

3,45
~

1,725
t}cN .rN -25,6.0,1?1

t t
4,4 c,,

~1V
2,4

t
1,,7

`~

2,0 i~ 1,725

yN 2,8 ~ 12,8 yM 10,25 M 10,25t . t t t
aN~tx1,05 a.N -1,640

t
aM t1,21

'
aM -1,658

t

aM ~aN - 1,01
t t
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Resultaten van nxxlelvariant B
Coëfficiënten en parameters:
KNK~K-2; E- 8i QN~~S- ~ ; m~3; n i- 2i r12- 2 ; V1-1; V21
Berekende constante waarden:
t~0

oN~ttl~t oN-0,05; - - 0,4; -20;t y y ~N, t-{-1 N t t
~-17; as aN -20; as- -

t N t
aM 17;-

, t Mt t
QN -0,1565; QM -0,168; Qt0,1615; MN -0,554; MM -0,446; ~N -0,62t t t t t

7; aM -0,663
t

at0,643; dN -0,0281; dM -0,035; dt0,
t t

031; ut0.
Sektor N (per.t excl. researchwerkers) Sektor M (per. t).
Middelen Bestedi-ngen Middelen Bestedingen
tt~ .wt20.0,4

t
8 c~

t

8 R~,it.wt17.0,4 6,8 cQM 6,8
]cN .rN -25,52.0,186

t t
4,7 cti-

~j
2,38 ltM .rM -20,5.0,16

t t
3,45 ~t 1,725

t
ON

t
0'38 t

~j
t

2,0 iM
t 1,725

YNt 2,7 ~t 12,76 yMt 10,25 ~
t

10,25

~j~t 1~05 aN -1,567
t

aM~t1,21 aM -1,658t
aM ~aiJ -1,058
t t

Sektor N (per. t incl, researchwerkers) Sektor M (per. t).
Middelen Bestedingen Middelen Bestedingen
kN .wt0,95.0,4
R

0,3 cQ
N

0,38 ~,M .wt17.0,4
t

6,8 cQ
r

6,8
t R

t
~kN .wt20.0,4

t
8 c~

t

8

kN .rN -25,52.0,171
t t

4,38 ~ 2,38 ]cM .rM -20,5.0,16 3,4
~

1,725
t t t q

~
t

2,0 irl
t

1,725

YNt 12,76 ~t 12,76 YMt 0,2 ~
t

0,25

aN~t1.05 aN -1,642
t aM,t 1,21 aM -1,658t

a,M ~aN - 1,01
t t
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~ 5. Een vergelijking van een 'realistische' situatie met endogene
technische vooruitgang in een macro-sektor, bestaande uit
twee sektoren N en M, met een daarmee corresponderende situatie
van een macro-sektor bestaande uit alleen een sektor van onder-
nemer-innovators.

Op dezelfde wijze als in het didactische voorbeeld 3.9.
van paragraaf drie, construeren we op basis van model-variant B,
geformuleerd in de vorige paragraaf, enkele staten van Middelen en
Bestedingen die inzicht verschaffen hoe in de 'alledaagse' realiteit
de gevolgen zouden kunnen zijn van het laten verdwijnen van een
sektor van ondernemer-imitators met een oorspronkelijke bijdrage
aan de macro-economische produktie van ongeveer 45~.

In het geval dat, door imitatietijdverhoging, de macro-
sektor alleen nog maar uit ondernemer-innovators bestaat wordt het
hiernavolgende een-sektor-model actueel i.e.:

5.A. Het macro-model dat zich laat formuleren als de combinatie
van:

5.A.1. De Budgetfunktie van de macro-sektor

m(1 - i}~)
~{1 - 1 1-m 1

( i}u ) K } 0, t-F,1 - ( i~u ) - ( i.}.u )

y, tfl i - 1

{ i}u }1 mi - ( ltu )

}

5.A.2. De technologische produktiefunktie van de macro-sektor

- e O, tfl

5.A.3. De verwachte netto-winstmaximumfunktie van de macro-sektor

m(lfu)m-1 . e - 1
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5.B. Samenvattende cijfermatige overzichten van 'realistische'
situaties met endogene technische vooruitgang in macro-
sektoren.

Extra kenmerken:----------------

'Gestation' periode is één in alle situaties
Maximaal-verwachte-netto-winststreven
Complementariteit van research- en produktiecapaciteit
Imitatietijd in uitgangssituatie is 22 ~ m ~ mN
Imitatietijd in alternatieve situatie is twintig - m- mN.
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5.B.1. Resultaten m.b.t. de uit an ssituatie

Coëfficiënten en parameters:
KNK~K-2; E-

ói ~-SM S- Zi m1M 22i ~11 Zi ~2 Zi Vi 1; V21

Berekende constante waarden
t~0

u~t-0,05; oN'ttl - ~N - 0,4; -20; -171; mt -184; a
~ 2 s~t y y

-aN -20;
tN, tN, tf1 t Nt t

a - aM -17~s tMt

6N -0,161; 6M -0,172; Qt0,166; MN -0,548; MM -0,452; aN -0,
t t t t t

615;

aM -0,654; ~t0,632; dN -0,03; dM -0,033; dt0,033; ut0
t t t

Sektor N Sektor M
Middelen Bestedin en Middelen Bestedin en
lt,N .wt20.0,4

t
8 c~

N
8 QM .wt - 17,5.0,4

t
7 cR

M
7

1cNt.rNt - 26.0,192 5
t

c,,

~N

2,5 ]cMt.rM - 21,4.172

t

3,7
t

c,, t

~i

1,85t

pN
t

0,4 ~M
t

1,85

iN
t

2,1

yN 13 xN 13 yM 0,7 xM
t

10,7
t t t

a 1- -1,538 (exclusief re-N't aN
a -1,135 a-1,635M,t Mt searchwerkers) t

1- -1,615 (incl. research
~ t ~

aM ~aN - 1,063 (excl.
t

Res. werkers)
t werkers)' - 1,012 (incl.áM~aN

t t
Res. werkers)

Macro-sektor bestaande uit de sektoren N en M
Middelen Bestedin en

Rt'wt - 37,5.0,4 15 cR
t

15

kt.rt - 47,4.0,183 8,7 ck
t

4,35

0 0,40

it 3,95

yt 23,70 xt 23,70

a,t - y~t - 1288 - 1,063
k

át - yt - 1,582 (excl.
t

Researchwerkers)

a,t - 1,063 at - 1,624 (incl. Researchwerkers)

4---0,016 y~-
t

~~88-0,212
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5.B.2 . Resultaten m.b.t. alternatieve situatie: m-mN~n~; 1~-1
Coëfficiënten en ameters
K-2; e- 1, B- 1. m-20; n- 1; n- 1; v-1- v 1~~ 2' iM 1 2 2- 2 1- ' 2
Berekende constante waarden
~,t~0
t

u -0,05; O~tti - O
t y,tfl y~t -0,4; mt20; as -at37,5

tat~,161; at0,616; dt0,03; t0
Macro-sektor bestaande uit alleen ondernemPx-innovators

Middelen Bestedingen
~t'wt - 37,5.04 15 c 15~

t
~ 4,68

kt.rt - 48,70.0,191 9,35 0t 0 74,
it 3,93

Yt 24,35 xt 24,35
a,t - R't - 1~875 - ~-t -y,t 1,875 - 1 at - yt 1,54 (exclusief research-

werkers)
39,35 - 1,61 (inclusief researchwoerkers)a,t - 1 at - 24,35 -

y - 0,03 y~ - 0,4
t
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~ 6. Subsidiëring van sektor M door middel van inkomensoverdrachten
uit sektor N.

Naast een verkapte'subsidiëringsmogelijkheid'van overheids-
wege ten behoeve van sektor M~n.l. een imitatietijdverlaging door
bijv. een minder gunstige patentreglementering voor sektor N, zijn
de mogelijkheden van investerings- en loonsubsidíes ten behoeve
van sektor M,door middel van inkomensoverdrachten ten laste van sek-
tor N,interessant om aan een nadere analyse te onderwerpen binnen het
kader van onze onderhavige hoofdprobleemstelling van de macro-econo-
mische betekenis van geinduceerde technische vooruitgang als belang-
rijke determinant van economische groei. Met behulp van het in para-
graaf twee geformuleerde twee-sektorenmodel en het expliciet intro-
duceren van een inkomensoverdrachtinstantie d.m.v. een belastingquote,
leiden we de hierna weer te geven investeringssubsidie- en loonsub-
sidiemodellen af:

6.A. Het investerinrssubsidiemodel bestaat uit de volgende basis-
funkties:

6.A.1. De budgetfunktie van sektor N: (Combinatie van vergelijkingen
2.35, 2.41 en 2.56, rekening houdend met belastingaftrek-
mogelijkheid van loon- en researchkosten).

ON
K f (1-sNr) -

yN,t

1
SN(1-T){1 .. ~(1 1-1}u)

1 ~ 1(1}u) - (1}u)
1

{1 - (lf~) }
mN

11 - (lfu)

5.A.2. De technologische produktiefunktie van sektor N(Vergelijking
2.52) .

ON
u - e

yN,t
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6.A.3. De 'Verwachte netto-winstmaximum'-funktie (Vergelijking 2.49).

1 ~
~1(lfu) . E - 1

6.A.4. De budgetfunktie van sektor M(Combinatie van vergelijkingen
2.35, 2.36, 2.41, 2.42, 2.56 en 2.57, rekening houdend met
de marktaandelenvergelijkingen 2.47 en 2.48).

K {1 - 1 f u (~1~iP,~) ( 1- 1-i~,u )

1 mN-m.M}
- SM{i- 1 m~~}i 1} f

i
( )

~

f T i-(1~) ~i- ~(i- ifu) -- i-(lfU) . -N }

1 miP4 1~Í~i 1 1~`~1 1
(1}u) -(1~) (1-~) ~(1}u) 1-( 1 )IÍ~i yN,tlfu

6.B. Het loonsubsidiemodel bestaat uit de volgende basisfunkties:

6.B.1. De budgetfunktie van sektor N(Dezelfde als vergelijking 6.A.1)

mN(1- 1}u)
1-

O ( ---) ~- ( 1 )
K f (1-SNT)

yN,t 1
{1 - (lfu) }

1 - 1 mN(1}u)

6.B.2. De technologische produktiefunktie yan sektoz N
6.A.2).

N 1~-U itu

SN(1-T){1- }

Dezelfde als

ON
u - E

yN,t
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6.B.3. De 'Verwachte netto-winstmaximum'-funktie (dezelfde als 6.A.3)

1
mN

~1(lfu) . e - 1

6.B.4. De budgetfunktie van sektor M(Combinatie van vergelijkingen
2.35, 2.36, 2.41, 2.42, 2.47, 2.48, 2.56 en 2.57, rekening
houdend met'beranderde~'afkapconditie van de niet~rendabele
produktiecapaciteit).

K{ 1 f l~u }- S{ 1- (~}~-miM)
(1- 1}~ )

1 mNfmT-miM M 1 miM mN}1 1 mTfl }

1 - (lfu) (lfu) -(1}~)

f

TN
t

yMt
TN

1 1 1 -
(1}~) -(1~,~)

1 1 1

mT(1- 1}u) {1-
1 ~ (lfU)-íltu)

miM mNf 1 mTf 1 ~I' 1
lfu

mT f 1

de vorige relatie weer gelijk is aan T 1- {1-~N- K } ofwel
~1 yN,t

MN
waarbij moet gelden dat de aangegeven uitdrukking voor y t in

TNt - 1- ( lfu) ~ . 1- ~
(1- 1}u )

YM T miM ~I { 1 rÍ`1

t (lfu) -(1}~) ( 1}u) -(1}u)

11- 1~„u . ON ~

nÍV yN,t
1- ( ltu )
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~

.~
O ~

w~ `~ ~rrrnrn~c~
Q~

c
r ~D rn Cn r l~ ~A. J ~P N

o ~D l0 J lJ~ Ir ~
ri ~p

fiN

O lfl J 01 Q~ Ui U~ ~ OD J Q1 ll~ ~P ~G
~ ~

~P ~ p?
rn

~P ~A ~P ~ Q
V

1i
r

~D Q1 lfl 0~ O~P J O O W O~ lT~
01 W U'1 O` O

N
N a

J lJ~
W O

N
N

~

N 00 Q1 C1 Q1 lJi ~S
F,

~
~N
R

O ~1 W r
r~lU'i~OIO~A O~

N r
lli W OO~PNr O~ r N W ~

(t

(D

~O O N O ó~ l J~ O ~ O~~ W W W ~ n'

F~jO~l W Nr
cT~00DN WJ W~

Nr r
~Jr ODrn~P
. . . . .

W~
~

~
J~P ~A r O~P W N lJ'~ W W Oo W

0~
~..

w ~O ~O r r ~A J J OD ~P ~P ~

rn
00000o r o00000 0~ o0 0~ 4 ~

.
~ ~n rn J w~c

~
w~~~ in cn in

J

~n cn
Wll1

u~
J

p~Ft
JW ~P~P.W N

N0a1~PU1r
~

~
~



- 41 -

Appendix A.

Afleiding van de Research- en Developmentfunkties en technologische
produktiefunkties van het twee-sektorenmodel en de varianten daarop.

A.1. Afleiding van de Research- en Developmentfunktiesen de tech-
nologische produktiefunkties bij hantering van het netto-
voorsprongspremie-maximumprincipe.

A.1.1. Budgetrestrictie of investeringsfunktie van sektor N: b~t ~ 0
geldt bij onvertraagde doorwerking van de investerings- -
aktiviteiten i.e. gestationperiode is nul:

~t-mN f 1 ~t-~I t2
iN - ~N{ K t ( 1-a,N .Wt) f K t (1-or,N .Wt) t . . .

t t-mNt}1 t-iÍ~Itf2

1N

. . . . . f Kt (1-oi,N .wt) } - ON
t t

A.1.2. Budgetrestrictie of investeringsfunktie van sektor N: b~t ~ ~
geldt bij een vertraagde doorwerking van de investerings--
aktiviteiten met één periode:

~t-~ ~t-tÍ~Itf 1
iN - SN{ K t(1-or,N . Wt) t K (1-oi,N . Wt) f...

t t-~jtf 1 t-~1tt2

..... f ~t-1 (1- . w )} - 0K aNt t Nt
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A.1.3. Netto-voorsprongspremie-criterium van sektor N: i~t~~ en
direkte doorwerking van complementaire research- en inves-
teringsaktiviteiten:

V ~~~t 1 DN
t 1- E (1-ccN w~ )( lfr) t-0 - y t

llVt' K 0-t t Nt, t

A.1.4. Netto-voorsprongspremie-criterium van sektor N: á~~0 en
vertraagde doorwerking van complementaire research- en in-
vesteringsaktiviteiten met één periode:

0-t-Fm.
~tt 1 p

Vt 1- E ( 1-~ w~ ) í lfr)
t-0 - Nt

~.- ~ tf 1 tf1
yNtfl ,ttlt K

A.1.5. Netto-voorsprongspremie-criterium vansektor N: i~t~0 en
vertraagde doorwerking van investeringsaktiviteitén bi~
complementariteit van research en produktieca acíteit:

0-tfm~ O
Vt 1- ~ tfl

(1-a.N w~ )( ltr) t-0 - Ntfl

iN . K 0-tf 1 tf 1 yNtf1 tf1t ~

A.1.6. Maximalisatieprincipe m.b.t. RB~D- en investeringsaktiviteiten
van sektor N: i~t~~ :

V
Maximaliseer in periode t: t 1 rekening houdend met de

1Nt' K
relevante budgetrestricties en technologische produktiefunk-
ties.
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A.1.7. De technologische produktiefunktie:

1 1
aN `xN

ut - t t-1
ltut - 1

`~ N
t

aNt- ~Nt-1 w Y- - O a
~xNt-1 Nt-1 Nt

a - aN {1 } aNt- aNt-1}

Nt t-1 Nt-1

0

De bovenstaande twee uitdrukkingen leiden nu tot de uitdrukking:

1 1

ut
A.1.8. ltut -

of

A.1.9. ut

aNt 1 aNt-1 - ON (al )-Y

~ t-1 Nt
aN

t

1 1 ~

aNt - aNt-1 - Qai
t N ~

aN
t-1

t-1
(al )-Y .(

. Nt-1

1
aNt 1-Y

1 )

aNt-1

Opmerking: Indien in A.1.9. Y- 1 krijgen we de discrete versie
van een bijzonder geval van Nordhaus en v.d. Klundert c.s.(zie lit).

M.b.t. onze referentiesituatie is w- Y- 0,595. De daarmee
corresponderende ut - 100~ - 1- technische vooruitgangs-
voet is afgezien van andere complicaties bij Nordhaus en v.d.
Klundert in 't geval w- Y alleen mogelijk indien geldt

ON . al - 1. M.a.w. de omvang van de researchuitgaven
t-1 Nt-1

is gelijk aan de reciproke van de omvang van de produktie-

capaciteit van de jongste jaargang in dezelfde periode.
1-Y

De factor ( 1 ~ 1) in uitdrukking A.1.9. kan gezien
aNt aNt-1

worden als een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de veronder-
stelling van E. Phelps in zijn 'Golden rules of economic growth',
Amsterdam, 1967, pagina 139, i.e. de onderstelling dat research-

a
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aktiviteiten meer profijt gaan opleveren naarmate de tech-
nologie is voortgeschreden. (Zie Van de Klundert 1977).
Op basis van de vergelijkingen A.1.4., A.1.7., en A.1.8. en
rekening houdend met A.1.6. leiden we nu een RB~D-uitgaven-
funktie af die op zich weer uitgangspunt vormt voor de uit-
eindelijke, alternatieve formulering van de research- en
developmentuitgaven in 2.50 en 2.50' van het twee-sektoren
model.

Opgemerkt dient te worden dat er bij de netto-voorsprongs-
premie-criteriumfunkties sprake is van verwachtingen aan-
gaande de reële loonniveau-ontwikkelíng, de imitatietijd en
zelfs in A.1.5. m.b.t. de researchquote in de toekomst.
Door het invoeren van een constante disconteringsfactor
r- r en een verwachte constante waarde van de groeivoet van

0
het reële loonniveau w, waarbij geldt dat w~ - wt(lfw)0-t~

en bovendien een verwachte constante imitatietijd m. -iMtf 1
miM,kan A.1.4 als volgt worden geherformuleerd: (.. betekent

verwachtingswaarde; : betekent constante verwachtingswaarde).

V ~~~ DN
A. 1. 10 . Y t - E ( lfr) t-O-aN (1,-(lw aN ) fil~.wt - y t

Ntfl,tfl
~tfl t ~Nt tfl

Ntfl,ttl

~
omdat geldt a.N - YNtfl,ttl kan bij een gelijkheidsonderstel-

tfl Ntfl,tfl
ling van de produktie-elasticiteiten in de technologische pro-
duktiefunktie,A.1.10. geschreven worden als:

V O~fiRt~ DN

A. 1. 11 . Y t - E ( ltr) t-O-aN { 1- (y t ) w( R,N ) w}t41~.wt

Ntfl,ttl 0-tf1 t Nttl,tfl tfl,tfl

ON
t

Y
Nttl ,tfl
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De researchquote die hoort bij het onvoorwaardelijke mdx~~
mum van de verwachte netto-voorsprongspremie wordt verkre-

ON
gen door de eers~e afgeleide van A.1.11. naar y t

Nttl,tfl
gelijk aan nul te stellen en te herformuleren.
Bij gegeven verwachting m.b.t. de tewerk te stellen arbeid
bij de jongste jaargang kapitaalgoederen in periode ttl
krijgen we dan:

~ ~N
w aN wt t41iM( RN ) w( t ) w-1-1 - 0.

t tfl,tfl yNttl,ttl

De researchuitgavenfunktie luidt nu:

O 1
A.1.12. y Nt -{w aN .wt.1~iM (RN )w} 1-w

Nttl,tfl t tfl,tfl

Het onzekerheidselement van de in researchuitgavenfunktie
A.1.12 geëxpliciteerde verwachtingen geven in de literatuur
bij analoge gevallen vaak voldoende aanleiding om bij simu-
latie-experimenten i.p.v. deze zuivere theoretische verge-
lijking z.g. psychologische aanpassingsrelaties in te voe-
ren~dit bijv. rationaliserend door erop te wijzen dat onder-
nemera zich niet zonder meer gedragen als ratloneel 'Ver-
wachte-winstmaximaliserende' personen in een wereld van
dynamiek en onzekerheid. (Zie o.m. Van de Klundert c.s. 1977
pag. 8) .
Indien we voor even deze gedachtengang volgen ligt het voor
de hand, rekening houdend met de verklarende variabelen in
de researchuitgavenfunktie A.1.12., de volgende aanpassings-
relatie te onderstellen (aN wt - ~N,t)"~t

~N
A. 1. 13. t - 51(1-w) áN f`Ydl (1-4~) áN ...t82(1-4')yN fY'a2 (1-4~)yN

yNt~t t, t t-1 , t-1 t,t t-l,t-1

i;

..... d3(1-~Y)m~ f 4' d3(1-Y~) m~
t t-1
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.~N
A . 1. 14 . `~ yN~

t-l,t-1
- 4'dl (1-`Y) aN .. .fY'd2 (1-~r)yN . . .

t-l,t-1 t-l,t-1

f4'd3(1-4')miM
t-1

Uit A.1.13 en A.1.14 volgt dan:

A. 1. 15 . ONt - 4' ONt-1 t d( 1-Y' )~ t 'yN yN 1 N d2(1-~Y) yN t d3(1-~Y)miM
t~t t-l,t-1 t~t t~t t

Onder deze omstandighedenFonsequent doorredenerend~~~uilen we
met betrekking tot de technologische produktiefunktie een
s~~rtaelijke distributed lag-funktie veronderstellen als
bij de Re~D~uitgavenfunktie~waarbij van eenzelfde soort van
geometrisch verdeelde vertraging sprake is m.b.t. de ver-
klarende variabele ON . Verder rekening houdend met de door

t
ons ingevoerde extra vertraging van één periode in de oor-
spronkelijke technologische produktiefunktie A.1.7. en opnieuw
de Koyck-transformatie toepassend leiden we af:

O
A.1.16. ut - E(1-~) Nt-1

Y
N t-1 , t-1

A.1.17. ~ U -t-1

O
f ~ E ( 1-~ ) Nt-2

Y
Nt-2,t-2

O
f ~ e(1-~) Nt-2

Y
Nt-2,t-2

uit deze twee laatste vergelijkingen volgt dan:

O
A.1.18. ut - ~ ut-1 } e(1-~) ~1

Nt-l,t-1
Y

In ~het twee-sektorenmodel zijn de vergelijkingen A.1.15 en
A.1.18 als de alternatieve formuleringen 2.50 en 2.51 opge~
nomen.
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A.2. Afleiding van de Research- en Developmentoptimumfunkties
en de daarbij behorende technologische produktiefunkties
bij hantering van het netto-winstmaximumprincipe en een
vergelijking daarvan met corresponderende funkties op
basis van het netto-voorsprongspremiemaximum-principe.

Het is tYieoretisch toelaatbaar om in het twee-sektorenmodel
van paragraaf twee een eenvoudige technologische produktie-
funktie voor de gestadige groei te formuleren welke o.m.
onderbouwd zou kunnen worden door de redenering die verscho-
len zit achter vergelijking A.1.18 van appendix A.1. en de
per definitie geldende omstandigheid voor gestadige groei

i.c. dat y- u - u en ONt-1 - ONt - ON , i.e.t t-1
yNt-l,t-1 yNt,t yN't

de vergelijking:

O
A.2.1. U- e. N (zie ook vergelijkingen 2.52, 3.2, 6.A.2

yN,t en 6.B.2).

Zonder de redenering van vertraagde aanpassing zou men ook
tot de vergelijking A.2.1. mogen besluiten omdat deze op
zichzelf voldoende plausibel is terwijl in de literatuur
weinig bekendheid wordt gedemonstreerd t.a.v. vorm, inhoud
en empirische 'goodness of the fit' van technologische
produktiefunkties (zie o.m. Nordhaus 1969 en De Groof 1977).
Wel kan men theoretisch filosoferen over bijv. zaken als
complementariteit van research en investeringen versus com-
plementariteit van research en produktiecapaciteit.
Vergelijking A.2.1. impliceert complementariteit van research
en investeringen bij een gestationperiode van nul.
Dezelfde soort complementariteit maar dan bij een gestation-
periode van één leidt tot de hierna volgende technologische
produktiefunktie voor de gestadige groei:

A.2.2. u - e -
ON

(zie ook: vergelijking 4.A.2).
yN,tfl
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Indien er sprake is van complementariteit van research
en produktiecapaciteit,dan zal dit een verschil betekenen
met het geval A.2.2. Dit geldt in de situatie van gesta-
dige groei en een gestationperiode van de ínvesteringsgoe-
deren van één. De technologische produktiefunktie wordt
dan:

A.2.3. ,~, - e yN,tfi of 1}u
N,tfl

- E ON,t - e ON
yN,tfl yN,tfl

(zie ook vergelijking 4.B.2).

Uit het bovenstaande mag men concluderen dat t.a.v. de te
postuleren technologische produktiefunktie uit theoretisch
oogpunt een vrij grote mate van willekeur is toegestaan~afge-
zien natuurlijk van eventuele stabiliteitsproblemen (zie
Nordhaus en de Groof). Heel anders is het gesteld met de vraag
op basis van welk criterium de ondernemer-innovators zich la-
ten leiden bij hun beslissingen t.a.v. research- en investe-
ringsactiviteiten. Accepteert men eenmaal het winststrevensge-
drag van de ondernemer-innovators bij hun beslissingen, dan zal
het netto-voorsprongspremiecriterium, zoals deze is gefor-
muleerd in Appendix A.1., theoretisch inconsistent zijn.
Immers, waarom zouden de ondernemer-innovators onderscheid
kunnen maken t.a.v. de te beschouwen periode in de toekomst
m.b.t. de te verwachten netto-opbrengsten van enerzijds de
materiële investeringen en anderzijds de research-uitgaven?
Afgezien nog van het feit dat ze al of niet vertraagd com-
plementair zijn dragen ze beide toe aan dezelfde onderne-
mingsdoelstelling die verscholen ligt achter het winststre-
vensgedrag. M.a.w. niet het netto-voorsprongspremiecriterium
maar het hierna nog te verduidelijken netto-winst-criterium
dient geintroduceerd te worden. Dat hantering van één van
beide criteria onder bepaalde omstandigheden kwantitatief
en~of kwalitatief hetzelfde kunnen impliceren doet thans
niet ter zake. In het formuleren van hun gedachtengangen
wordt door I~ordhaus, van de Klundert en de Groof dit be-
langrijk aspect verwaarloosd.
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Binnen het kader van onze gedachtengang dient de imitatie-
periode een andere funktie te vervullen dan zij blijkbaar
vervult indien een van de funkties A.1.3. t~m A.1.5. als
beslissingsregel wordt geintroduceerd.
Om dit te verduidelijken besluiten we deze paragraaf inet
het afleiden van de zgn. 'verwachte-netto-winstmaximum-
funkties' waarmee in deze bijdrage steeds wordt gewerkt
en de daarmee corresponderende zgn. 'verwachte-netto-
voorsprongspremiemaximum'-funkties die bij aktualiteit van
het twee-sektorenmodel essentiëel met elkaar verschillen
niet alleen kwalitatief maar vooral ook kwantitatief m.b.t.
de cijfermatige en grafische analyse-resultaten.

Door uit te gaan van de vergelijkingen A.2.1. en A.1.3.
volgt uit toepassing van een aan in A.1.10 tot A.1.12 be-
schreven analoge maximalisatieprocedure, daarbij onder-

:
stellend dat fniM - miM en r- w- u~;

A.2.4. De 'Verwachte netto-voorsprongspremiemaximum'-funktie van
sektor N (G.G.F.).

mN

miM(lfu) . e- 1(zie ook: vergelijking 2.49').

Door nu uit te gaan van A.2.1. en A.1.3. en daarbij ~iMt
te vervangen door ~-~- mN krijgen we:

t

A.2.5. De 'Verwachte netto-winstmaximum'-funktie van sektor N
(G.G.F.).

mN(1}~)~ . e- 1(zie ook: vergelijking 2.49, 3.3, 6.A.3
en 6.B.3).

Door uit te gaan van de vergelijkingen A.2.2. en A.1.4.

volgt op gelijksoortige wijze:
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A.2.6. De 'Verwachte netto-voorsprongspremiemaximum'-funktie
van sektor N (G.G.F.)

mlVf 1
miM(lfu) . e - 1

en
A.2.7. De 'Verwachte netto-winstmaximum'-funktie van sektor N

(G.G.F.)

1 mNf 1mN(1}u) . e - 1(zie ook: Vergelijking 4.A.3)

Door uit te gaan van de vergelijkingen A.2.3. en A.1.5.
volgt dan:

A.2.8. De 'Verwachte netto-voorsprongspremiemaximum'-funktie van
sektor N (G.G.F.)

m. ( 1 )mN-1

~M ifu

en

A.2.9. De 'Verwachte netto-winstmaximum'-funktie van sektor N
(G.G.F.).

1
mN(1}u)~- ( zie ook: Vergelijking 4.B.3).

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat indien mN - miM'
ons tweesektoren-model terugvalt tot het een-sektor-model
en zuiver wiskundig gezien er geen verschil meer bestaat
tussen de hiervoor geformuleerde 'Verwachte-netto-voorsprongs-
premiemaximum'- en 'Verwachte netto-winstmaximum'-funkties.
Op dat moment heeft echter de imitatieperiode als zodanig
binnen onze gedachtengang zijn rol als bijv, marktaandeel-
en ínkomensverdelingsdeterminant verloren. We zijn dan beland
bij het traditionele geval van een groeiende macro-economie
zonder bevolkingsgroei met een in jaargangen opgebouwde
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produktiecapaciteit maar i.t.t. exogene technische ontwikkeling,

hebben we thans te maken met geinduceerde technische ontwikke-

ling. Daarbij speelt o.m. slechts de periode van de economische

levensduur van de kapitaalgoederen van de macrosektor een rol.

Dit in tegenstelling tot van de Klundert c.s. en de Groof.

Opgemerkt zij nog dat bij de specifikatie van een macro-econo-

mische produktiefunktie met homogeen kapitaal de periode van

de technische levensduur van de kapitaalgoederen een belangrijke

rol zal spelen terwijl de imitatieperiode vaak alleen op een tamelijk

artificiële wijze in een model met endogene technische vooruit-

gang kan worden geintroduceerd (zie o.m. Nordhaus).
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Appendix B: Partiële invloed van eenmalige Research ~ geen
Research.

Uitgangspositie en gevolgen eenmalige research ~ geen research
in t-6 voor de marktaandelen van de sektoren N en M: bij direc-
te doorwerking van ON op basis van de cijfermatige achtergrond

t
van het blokdiagram; eenzelfde loonontwikkeling,doch onbeperkt
arbeidsaanbod wordt thans verondersteld.(BN - 1 en K- 1).
Van researcharbeidsmarkt wordt neabstraheerd.
Uitgangs-formules (budgetrestrictie-formules).

Periode t-6:

i
Nt-mN f 1

iN - SN{ K t ( 1-aN .wt)
t0 t-mN tl

t
~Nt0

K (1-aN .wt)}-ON ( Bij eenmalige Research)
t t index 0i

Nt-mN f 1

iNt - SN{ K t (1-aN o wt ) . . . . .
NO t-mN fl

t

1NtNO..... K (1-aN wt).} (Bij geen Research)
t-1 index NO



- 53 -

Eenmalige research in periode t-6: Uitgangssituatie t-6 blokdiagram.

Periode Marktaandeel Marktaandeel Macro Sektor
S.N.

t - 6 31 - 0,81531f7

t - 7 206614 - 0,935

t - 8 828 - 0,97828t28

S.M.

7
31t7 - 0~185 E - 1

14 - 0,065 E - 1206f14

28 - 0,03 E - 1828f28

Geen research in periode t-6: Uitgangssituatie t-5 blokdiagram

Periode M.A. M.A. M.S.
S.N.

t - 6 108 - 0~94108f7

t - 7

t - 8

403 ~ 0,965403f14

793 - 0,975793f20

S.M.

7 - 0,06 E 110~

14 - 0~035 E 1403f14

20 - 0,025 E 1793f20

Conclusies: m.b.t. bovenstaande twee situaties, rekening houdend
met de genoemde vooronderstellingen van een onbeperkt
arbeidsaanbod en gestadige loonontwikkelïng,

a. Op zeer korte termijn d.w.z. gedurende twee perioden nadat er
sprake is geweest van researchaktiviteiten is~zowel uit hoofde
om groei als om marktaandeelvergroting als ondernemingsdoel-
stelling na te streven, door sektor N geen eenmalige research
te prefereren boven eenmalige research. De ontstane mogelijk-
heid van groei in de breedte overcompenseert de nulgroei in de
diepte. Gedurende dezelfde twee perioden (- imitatietijd) is
de totale groei in sektor M nog dézelfde als voorheen ten gevol-
ge van eenzelfde groeimogelijkhei~3 in de diepte.
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b. Op iets langere termijn~d.w.z. reeds één periode na de zeer
korte termijn van sub. a, 'stagneert' de totale groei zowel in
sektor N als in sektor M. Uit oogpunt van marktaandeelvergro-
ting blijft de situatie voor sektor N echter nog als gunstig
te beoordelen. Dit marktaandeel stijgt evenwel nu alleen nog
omdat de stagnatietendens in sektor M groter is dan die in
sektor N doordat deze laatste sektor nog kan profiteren van de
voorsprong die zij in het verleden heeft opgebouwd,o.m, met
betrekking tot haar financieringsmogelijkheden.

c. Gegeven de in situatie sub. a en sub. b onrealistische vooron-
derstelling m.b.t. de loonsontwikkeling zal het marktaandeel
van sektor N nooit gelijk aan één kunnen worden. Geen monopolie
ten gevolge van geen research zorgt ervoor dat beide sektoren
gelijktijdig tenonder gaan op iets langere termijn,n.l. na
periode 10 in de eerste situatie van eenmalige research en na
periode 9 in de tweede situatie van eenmalige research.
Een en ander vloeit voort uit de omstandigheid dat de steeds
kleiner wordende economische levensduur van de jongste investe-
ringen met constante arbeidsproduktiviteit in eerste instantie
groter is dan de imitatietijd en op het moment dat ze hieraan
gelijk wordt,de nieuwste investeringen in beide sektoren nog
niet verlies-gevend zijn.

d. Gegeven een constante beroepsbevolking maar tevens de vooronder-
stelling van een onbeperkt arbeidsaanbod loslatend,zal reeds
op een zeer korte termijn research een noodzakelijke voorwaarde
zijn voor sektor N t.b.v. handhaving van het marktaandeel.
De spaar~investeringsfunktie (- de wet van Say) eist bij de
onderstelling van het ontbreken van extra afkap en dus van
groeimogelijkheid in de breedte,een groeimogelijkheid in de
diepte, alleen te realiseren m.b.v. researchaktiviteiten.
Op de zeer korte termijn geldt dit laatste iiiet voor de sektor
M. Immers, zij hebben een speling gedurende de perioden van de
imitatietíjd m.b.t. hun groeimogelijkhèid in de diepte,ondanks
het feit dat er gedurende deze tijd geen research meer plaats
vindt. Hun marktaandeel zal dan stijgen.
De mogelijkheid van extra afkap laat deze laatste conclusie
echter niet toe. Een situatie overeenkomstig sub. b ontstaat
dan.
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SYMBOLENLIJST.

YNt

yMt

Y

TN
t

KN;KM;K

miMt
t

mN

mM

miM

- feitelijke produktie(capaciteit) van sektor N in
periode t.

- feitelijke produktie(capaciteit) van sektor M in
periode t.

- feitelijke produktie(capaciteit) van de macro-
sektor in periode t.

- inkomensoverdrachten ten laste van sektor N in
periode t.

- kapitaalcoëfficiënt van de produktie in sektor N;
sektor bS; en de macro-sektor.

- sektor van de ondernemer-innovators.
- sektor van de ondernemer-imitators.
- geinstalleerde investeringsgoederen in periode T van

sektor N.
- geinstalleerde investeringsgoederen in periode T van

sektor M.
- de economische levensduur van de in gebruik zijnde
geinstalleerde investeringsgoederen van sektor N in
periode t.

- de economische levensduur van de in gebruik zijnde
geinstalleerde investeringsgoederen van sektor M in
periode t.

- de imitatieperiode in periode t.

- is de aanschafperiode van de laatst in gebruik genomen
investeringsgoederen.

- de economische levensduur van de in gebruik zijnde
kapitaalgoederen van sektor N bij gestadige groei.

- de economische levensduur van de in gebruik zijnde
kapitaalgoederen van sektor M bij gestadige groei.

- de imitatieperiode bij gestadige groei.

- de extra-economische levensduur van de in gebruik
zijnde kapitaalgoederen van sektor M ten gevolge
van loonsubsidiëring bij gestadige groei.

- de aanschafperiode van de oudste jaargang in werking

bij sektor N in periode t.
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t-mM }1 - de aanschafperiode van de oudste rendabele jaargang
t in werking bij sektor M in periode t(afgezien van

loonsubsidiëríng).
t - 0 - uitgangsperiode.

u - de groeivoet bij gestadige groei - mate van arbeids-
besparende technische ontwikkeling (groei beroeps-
bevolking is nul).

(B.F.) - basisformulering.

(G.G.F.) - gestadige groei formulering.

(E.G.F.) - evenwichtige groeiformulering.
iN - investeringen van sektor N in periode t.

t
iM - investeringen van sektor M in periode t.

t
it - investeringen van de macro-sektor in periode t.

a - k - vraag naar arbeid in sektor N in periode t(afgezien
Nt Nt van research-werkers).
QN - vraag naar research-arbeid in sektor N in periode t.
Rt

a - k - vraag naar arbeid in sektor M in periode t.
Mt Mt

at

aN
0

uo

ut

as
Nt

a sM
t

a st
u

aN

aM

- vraag naar arbeid in de macro-sektor in periode t.
(afgezien van researchwerkers).

- arbeidsquote van de jongste jaargang van sektor N
in de uitgangsperiode t- 0.

- groeivoet van de arbeidsbesparende technische voor-
uitgang in periode 0.

- werkloosheidperunage in periode t.

- aanbod van arbeid in sektor N in periode t.
(afgezien van researchwerkers)

- aanbod van arbeid in sektor M in periode t.

- aanbod van arbeid in macro-sektor in periode t.
(afgezien van researchwerkers)

- werkloosheidperunage bij gestadige groei.

- vraag naar arbeid in sektor N bij gestadige groei.
(afgezien van researchwerkers)

- vraag naar arbeid in sektor M bij gestadige groei.
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a- k - vraag naar arbeid in macro-sektor bij gestadige
groei (afgezien van researchwerkers)

a - aanbod van arbeid in sektor N bij gestadige groei.
sN

(a~gezien van researchwerkers)
a - aanbod van arbeid in sektor M bij gestadige groei.
sM

as
1

aN
O

1
aN

t
1

vl

v2

3v

n 1

2n

T

wt

wN
R
t

wt

- aanbod van arbeid in de macro-sektor bij gestadige
groei (afgezien van researchwerkers)

- arbeidsproductiviteit van de jongste jaargang van
sektor N in de uitgangssituatie.

- arbeidsproductiviteit van de jongste jaargang van
sektor N in periode t.

- arbeidsproductiviteit van de jongste jaargang van
sektor M in periode t.

1 1- gemiddelde arbeidsproductiviteit van de macro-sektor;;-
aNt aMt de sektor N; de sektor M; in periode t.

- elasticiteits-coëfficiënt tussen nominale loon- en
prijswijzigingen.

- elasticiteíts-coëfficiënt tussen nominale loon- en
arbeidsproductiviteitswijzigíngen.

- elasticiteitscoëfficiënt tussen nominale loonwijzi-
gingen- en werkloosheidsperunage.

- elasticiteitscoëfficiënt tussen prijs- en loonwijzi-
gingen.

- elasticiteitscoëfficiënt tussen prijs- en arbeids-
productiviteitswijzigingen.

- belastingquote over het kapitaalinkomen van sektor N.

- reële loonniveau in periode t.

- reële loonniveau van researchwerkers in periode t.

- reële loonwijziging in periode t t.o.v. periode t-1.

W - reële loonwijziging bij gestadige groei.
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BN - de niet-consumptieve uitgavenneiging van de onder-
nemer-innovators.

gM - de niet-consumptieve uitgavenneiging van de onder-
nemer-imitators.

s - niet-consumptieve uitgavenneiging van de ondernemers
in de macro-sektor.

ZN - kapitaalinkomen van sektor N in periode t.
t

ZM - kapitaalinkomen van sektor M in periode t.
t

Zt - kapitaalinkomen van de macro-sektor in periode t.

ON - researchuitgaven van sektor N in periode t.
t

YNt,t
- produktiecapaciteit van de jongste jaargang van

sektor N, in periode t.

~Nt - investeringsquote van sektor N, in periode t.
QM - investeringsquote van sektor M, in periode t.

t
MN - marktaandeel van sektor N in periode t.

t
MM - 1-MN - marktaandeel van sektor P~ in periode t.

t t

yN,t

ON

yN,t

- produktiecapaciteit van de jongste jaargang van
sektor N in periode t bij gestadige groei.

- researchquote van sektor N in periode t bij gestadige
groei.

~N - loonquote van sektor N in periode t.
t

~M - loonquote van sektor M in periode t.
t

at - loonquote van de macro-sektor in periode t.

81(1-~Y) - doorwerkingscoëfficiënt van loonquotewijziging m.b.t.
jongste jaargang van sektor N op de researchquote.

d2 (1-~Y)

83 ( 1-~Y)

- doorwerkingscoëfficiënt van produktiecapaciteitswij-
ziging van jongste jaargang op de researchquote.

- doorwerkingscoëfficiënt van imitatietijd op de
researchquote.
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~y - verdelingscoëfficiënt m.b.t. vertraagde invloeden

van de verklarende variabelen voor de research-

quote van sektor N.

e(1-~) - doorwerkingscoëfficiënt van de researchquote van sek-

tor N op de arbeidsproductiviteitsstijging.

~ - verdelingscoëfficiënt m.b.t. vertraagde invloed van

kNt

kMt
kt

rN
t

rM
t

aNt

aMt
dt

cN 'cM 'ctt t

c
RN Rt

cQ ; cQ
Nt Mt

ck ' ckNt Mt

de researchinspanningen.

- kapitaalgoederenvoorraad van sektor N in periode t.

- kapitaalgoederenvoorraad van sektor M in periode t.

- kapitaalgoederenvoorraad van de macro-sektor in

periode t.

- kapitaalrendement van sektor N in periode t.

- kapitaalrendement van sektor M in periode t.

- uitval-of afstoot-perunage van sektor N in periode t.

- uitval- of afstoot-perunage van sektor M in periode t.

- uitval-of afstoot-perunage van macro-sektor in
periode t.

- groeivoet van de arbeidsproductiviteitsstijging uit-

gedrukt in termen van het meest recente niveau (i.e.

van het niveau in periode t), bij gestadige groei.

- consumptie in sektor N; sektor P~; resp. macro-sektor;

in periode t.

- consumptie researchwerkers in sektor N in periode t.

- consumptie normale loonwerkers in sektor N resp.

sektor M in periode t.

- consumptie kapitaaleigenaren (of overheid), in sektor

N resp. sektor M in periode t.
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r - disconteringsfactor.

~N,t'~M,t'~'t - loonquote van de jongste jaargang in sektor N; sek-
tor M; macro-sektor~in periode t bij gestadige
groei.

0
y,t

O
Y t

- verwachting

- constante verwachting.

- researchquote in termen van de supra-marginale
produktie van de macro-sektor, in periode t.

- researchquote in termen van de totale produktie
van de macro-sektor, in periode t.



- 61 -

LITERATUUR

1977 : Groof, R.J. de, 'Geinduceerde technische ontwikkeling'
Proefschrift, K.H., Tilburg.

1973 : Heertje, A. 'Economie en technische ontwikkeling',

Leiden, 1973.

1977 : Houten, B.C. van 'Technologie als maatschappelijke ver-
schíjnsel', Intermediair, 13de jaargang, no. 33.

1977 : Klundert, Th. Van de and De Groof, R.J., 'Economic
growth and induced technical progress', Paper, K.H.,
Tilburg.

1969 : Nordhaus, W.D., 'An economic theory of technological

change', in The American Economic Review, Volume LIX,

May, 1969, Number 2.

1967 : Schouten, D.B.J. en Kolnaar, A.H.J. 'Dynamische Macro-

Economie, II Structuurtheorie', H.E. Stenfert Kroese,

N.V. Leiden, 1967.

1972 : Johansen, L. 'Production Functions'; An integration of

Micro and Macro, Short Run and Long Run Aspects, North-

Holland Publishing Company, Amsterdam-London, 1972.

1977 : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 'Maken
we er werk van?'; Verkenningen omtrent de verhouding
tussen actieven en niet-actieven~Rapporten aan de Rege-
ring 13, 1977 Staatsuitgeverij 's Gravenhage.



- 62 -

In de Reeks ter Discussie zijn verschenen:

1.H.H. Tibgelasr

2.J.P.C.Kleijnen

3.J.J. Kriens

4.L.R.J. Westermann

S.W. van Hulst
J.Th. van Lieshout

6.M.H.C.Paardekooper

7.J.P.C. Kleijnen

B.J. Kriens

9.L.R.J. Westermann
10.B.C.J. van Velthoven

11.J.P.C. Kleijnen

12.F.J. Vandamme

13.A. van Schaik
14.J.vanLieshout

J.Ritzen
J.Roemen

15.J.P.C.Kleijnen

16.J.P.C. Kleijnen

17.J.P.C. Kleijnen

18.F.J. Vandamme

19.J.P.C. Kleijnen

20.H.H. Tigelaar

21.J.P.C. Kleijnen

22.W.Derks

23.B. Diederen
Th. Reijs
W. Derks

24.~T.P.C. Kleijnen
2~.B. van Velthoven

Spectraalanalyse en stochastische
lineaire differentievergelijkingen.
De rol van simulatie in de algeme-
ne econometrie.
A stratification procedure for
typical auditing problems.
On bounds for Eigenvalues

Investment~financial planning
with endogenous lifetimes:
a heuristic approach to
mixed integer programming.
Distribution of errors among
input and output variables.
Design and analysis of simulation
Practical statistical techniques.
Accountantscontrole met behulp
van steekproeven.
A note on the regula falsi
Analoge simulatie van ekonomische
modellen.
Het ekonomisch nut van nauwkeurige
informatie: simulatie van onder-
nemingsbeslissingen en informatie.
Theory change, incompatibility
and non-deductibility.
De arbeidswaardeleer onderbouwd?
Input-ouputenalyse en gelaagde
planning.

Robustness of multiple ranking
procedures: a Monte Carlo ex-
periment illustrating design
and analysis techniques.
Computers and operations
reaearch: a survey.
Statistical problems in the
simulation of computer systems.
Towards a more natural deontic
logic.
Design and analysis of simulation:
practical, statistical techniques.
Identifiability in models with
lagged variables.
Quantile estimation in regenerative
simulation: a case study.
Inleiding tot econometriache mo-
dellen van landen van de E.E.G.
Econometrisch model van België.

Principles of Economics for com-
puters.
Hybriede simulatie van ekonomisch?
modellen.

juni '75

j uni ' 75

juni '75

~unl '75

juli '75

augustus '75

augustus '75

september '75

september '75
november '75

november '75

december '75

januari '76
februari '76

februari '76

februari '76

april '76

mei '76

juni '76

juli '76

augustus '76

augustus '76

september '76

augustus '`(G

augustus ' 7f-.



- 63 -
26.F. Cole 1~'orecrssting by c-xponentia,l september '76

smoot,IcinE~, the liux atr~i Jenkins
proc:edur~ eulcl ~peetrul Esr,aly-
sis. A sirnult~tiun study.

~'(. H.. Ffeuts ~c~me re i'urmu.latiuns tuid extensions j uli ''(b
in the univariate Box-Jenkins
time series analysis. ~~

2t~.W. Derks Vier econometrische modellen.
29.J. Frijns Estimation methods for multi- oktober '76

variate dynamic models.
30.P. Meulendijks Keynesiasnse theorieën van aktober '76

handelsliberalisatie.
31.W. Derks Structuuranalyse van econometrische september '76

modellen met behulp van Grafentheo-
rie. Deel I: inleiding in de
Grafentheorie.

32.W. Derks Structuuranalyee van econometrische oktober '76
modellen met behulp van Grafentheo-
rie. Deel II: Formule van Mason.

33. A. van Schaik Een direct verband tussen economische
veroudering en bezettingsgraedver-
liezen. september '7E~

34. W. Derks Structuuranalyse van Econometrische
Modellen met behulp van Grafentheorie.
Deel III.De graaf van dynamische
modellen met één vertraging. oktober '76

35. W. Derks Structuuranalyse van Econometriscrie
Modellen met behulp van Grafentheorie.
Deel IV. Formulé van Mason en dyna-
mische modellen met éé,n vertraging. oktober '76

36. J. Roemen De ontwikkeling van de omvangsverde-
ling in de levensmiddelenindustrie
in de D.D.R. oktobFr ''(f~

37. W. Derks Structuuranalyse van Econometrische
modellen met behlilp van grafentheo-
rie.
Deel V. De graaf' van dynamische mo-
dellen met meerdere vertragingen. uktober '"(f,

3t3. A. vt~n Sctiaik I~;en direkt verbanií tussen economi-
sche veroudering en be2ettings-
graadverliezen.
Deel II: gevoeligheidsanalyse, december '7t,

3c). W. Derks Structuuranalyse van Econometri-
sc,he modellen met behulp van
Grafentheorie.
Deel VI. Model I van Klein, sta-
tisch. december '7~

40. J. Kleijnen Information Economics: Inleiding
en kritiek november ''(f,

41. M. v.d. Tilleart. De spectrale representatie van
mutivariate zwak-stationaire
stochastische processen met c]is-
crete tijdparameter. n~w~.mt,~.r ''f~,

42. W. Groenendasl Een econometrisch model van
Th. Dunnewijk Engeland december ''(~.

43. R. Heuts Capital market models for portfo-
lio selection september ''(~.

,



44. J. Kleijnen en
P. Rens

45. J. Kleijnen en
P. Rens

46. A. Willemstein

4'j . W. De rks

48. L. Westermann

49. W. Derks

50. W.v. Groenendaal en
Th. Dunnewijk

51. J. Kleijnen en
P. Rens

52. J.J.A. Moors

53. R.M.J. Heuts

54. B.B. v.d. Genugten

55. P.A. Verheyen

56. W.v.den Boga,srd en
J.Kleijnen

57. W. Derks

58. R. Heuts

59. A.P. Willemstein

60. Th. Dunnewijk
W. van Groenendaal

61. A. Plaisier
A. Hempenius

- 64 -

A critical analysis of IBM's inventory
december '76package impact.

Computerized inver.tory management:
A critical analyais of IBM's impact
syatem.
Evaluatie en foutenanalyse van eco-
nometrische modellen.
Deel I.
Een identificatie met;iode voor een li-
neair discreet systeem met atoringen
op input, output en structuur.
Structuuranalyse van ecvnometrisclle
modellen met behulp van grafentheorie.

december '76

.l anuari ' 7"(

Deel VII. Model I van Klein, dynamisch.februari
On sysnems of linear inequalities
over IR .
Structuura.nalyse van econometrische
modellen met behulp van Grafentheorie.
Deel VIII.
Klein-Goldberger model.
Een econometrisch m~del van het
Verenigd Koninkrijk
A critical analysis ~f IBM's

Februari

februari

'77

'77

'77
februari

inventory package "IMPACT" februari
Estimation in truncated parameter-
spaces
Dynamic transfer function-noise
modelling (Some thecretical con-
siderations)
Limit theorems for LS-estimators
in linear regression models with
independent errors.
Economische interpretatie in model-
len betreffende levensduur van
kapitaalgoederen
Minimizing wasting times using
priority classes

maart

'77

'77

'77

december ''l6

mei

juni

juni
Structuuranalyse van Econometrische
Modellen met behulp van Grafen-
theorie. Deel IX. Model van lan-
den van de E.E.G. J~1 '7l

Capital market models for pcrtfolio
selection (a revised versíon) j~zni '77
Evaluatie en foute:~analyse van eco-
nometrische modellen. Deel II.
Het Modeï I van L.R. Klein. auN. '(7
An econometríc Model of the Federal
Republic of Germany 1953-1973 aug. '7(
Slagen of zakken. Eer. intern rapport
over de studieresultaten propedeuse-
economie 1974~1975 aug.

'77

' "l7

'77

'7-r



- 65 -

62. A. Hempenius Over een maat voor de juistheid
van voorspellingen aug. '77

63. R.M.J. Heuts

64. R.M.J. Heuts

Some reformulations and extensions
i ri t}ie univariate Box-Jenki ns t ime
series analysis approach
(a revised version) sept. '77

Applications of univariate tíme
series modelling of U.S. monetary
and business indicator data sept. '77

65. A. Hempenius en J. Frijns Soorten van prijsheteroskedasti-
citeit in marktvraagfunkties. okt. '77

66. H.H. Tigelaar ldentifiability in Multiple
Time Series okt. '77

67. J. van Lieshout en Levensduur in een jaargangerr- nov. '77
P. Verheyen model



aiw~~~~~~u~un~~~~~i~~wiu


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73

