
  

 

 

Tilburg University

"Keynesiaanse theorieën van handelsliberalisatie"

Meulendijks, P.J.F.G.

Publication date:
1976

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Meulendijks, P. J. F. G. (1976). "Keynesiaanse theorieën van handelsliberalisatie". (Ter discussie FEW; Vol.
76.030). Unknown Publisher.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/57cc6eb6-e908-405e-ba8f-33324573dbc1


CBM
R

7627
1976
30

I!IIIIIIi1~Dllllllllll161 1'Illl~.p~ap~ ~

CATHOLIEKE HOGESCHOOL TILBURG

Bestemming
TIJDSCHRIFTENBUREAU
B:BLI:?THEEK
K~3Tfi.~t„~KE
HOGc-J~;i; ?OL

T1LSUtiG

Nr.

REEKS "iER DISCUSSIE"

FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN



Katholïeke Hogeschool

Reeks "TER DISCUSSIE"

No. 30 augustus 1976

"Keynesiaanse theorieën van handels--
liberalisatie"

Pieter J.F.G. Meulendijks
a~ ~ ~i

v ~z a,C~ir ,~ !~~~~; ~~. ; ~r !a ~~~,

FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN



Inhoudsopgave:

1. Inleiding blz. 1

2. Een Keynesiaanse theorie van tarieven~olitiek als blz. 2
tegenhanger van de standaardtarieftheorie

3. Evaluatie van een "meest" eenvoudig Keynesiaans blz. 4
model

4. Een Keynesiaanse theorie van tarievenpolitiek als blz. 14
korte-termijn alternatief voor de standaard-
tarief theorie

5. Samenvattende conclusies blz. 39



1

Ke~mesiaanse théorieën yan handelsli:beralisatie.

1. Inleiding.

Sommigen onder ons bespeuren in de zg. "o.fficiële" internationale
literatuur pogingen om de in de "theorie der internationale

betrekkingen" nog steeds gehanteerde scheiding tussen politieke

theorie en economische theorie te doorbreken. Met name probeert

meA aan te tonen dat belangrijke opvattingen~~met betrekking tot

handelspolitiek binnen het denkkader van het klassieke handels-

model alleen gerechtvaardigd zouden zijn vanuit het lange-termijn

aspekt. Bij dit laatste concentreert men zich op effekten die

optreden tengevolge van specialisatie en reallocatie m.b.t.

maximale potentiële outputs van s'terschillende landen. Deze voorwaarde-
lijke rechtvaardiging, mits terecht, zou dan de vraag doen rijzen
in hoeverre het klassieke denkmodel kan worden gebruikt om de

feitelijke beslissingen en aktiviteiten van de handelspolitieke

machthebbers te begrijpen. Immers,politieke beslissers in het

algemeen blijken vaak geneigd te zijn aan korte-termijn effekten
van hun doorgevoerde politiek een dominante voorkeur te geven

boven de daaruit resulterende lange-termijn resulta~en.De onder-

kenning van deze neiging o.m. met betrekking tot de doelstelling

van volledige werkgelegenheid ~zersus de doelstelling van effi-

ciënte aanwending van produktiefaktoren, ook in internationaal

verband,leidt bij sommige vermeende theoretici tot een pogíng

een derge~ijke politieke gedragslijn op niet-adequate wijze in

economisch-theoretische termen te rationaliseren. "Niet adequate

wijze" kan dan slaan op een te partiëel behandelen van het probleem

maar ook op het inconsistent behandelen ervan. Beide sluiten

elkaar niet uit en komen zo nu en dan ook via imponerende geschrif-

ten in de openbaarheid. In bepaalde gevallen ziet men dan het

hanteren van het Keynesiaans denkmodel als werkmodel waarmee

hierbovengenoemde handelspolitieke gedragslijn, die op zichzelf

al of niet op een vermeende politïeke theorie zou kunnen zijn

gebaseerd, wordt gerationaliseerd.
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In het hiernavolgende zullen we o.m. een voorbeeld behandelen
waarin een eenvoudïg Keynesiaans model op ïnconsistente wijze
wordt gehanteerd om handelspolitieke realïteit in het nabije
verleden een economisch~theoretische basis te geven.l}Voor de
lezers die hierin nïet geinteressee~d zïjn~maar meer belangstelling
h,ebben voor een Keynesiaanse theorie van tarievenpolitiek als
korte-termijn alternatïef voor de standaard-tarieftheorie, kunnen
de volgende twee paragrafen overslaan en direkt beginnen bij
paragraaf 4~. Het lezen van de paragrafen (2I en (3~ kan echter
nog meer verhelderïng brengen ïn de totale problematiek welke
in het onderhavïge stuk aan de orde wordt gesteld.

2. Een Keynesia:anse theorie yan tarievenpolitiek als tegen~
hanger van de stanc7.aardtarieftheorie.

In de hieronder geciteerde publikaties worden implikaties van
handelspolitiek op het nationale inkomen, de nationale beste-
dingen en de nationale werkgelegenheid onderzochtl}Als instrument
van handels- resp. werkgelegenheidspolitïek worden de tarieven
gebruikt. Daarbij wordt gesteld dat de tarievenpolitiek, als
onderdeel van de zg. "expenditure-swit ch~ng -policies", beredeneert
dat een extra-tariefheffing op goederen die niet binnenlands wor-
den geproduceerd zal leiden tot overschakeling van bestedingen
aan deze zg. "foreign produced goods" naar bestedingen aan "home
produced goods". Dit zal leiden tot een verbetering van de lópende
rekening van de betalingsbalans en soms zegt men zelfs dat in
het gehanteerde Keynesiaanse denkmodel de bovengenoemde verandering
van bestedingsrichtir~g altijd leidt, binnen de gegeven verdere
vooronderstellingen, tot een initiële verbetering in de interne

1} Dit voorbeeld is ontleend aan een conceptcartikel van de hand
van Dr. J. Pelkmans "Towards a Keynesïan theory of tariffs"
dat diende als antwoord op krïtiek op resp. als herziening en
samenvatting van hoofdstuk V van zïjn eerder verschenen
dissertatie: "The process of economic ïntegration", 3'ilburg,
Juni 1975.
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onevenwichtigheid van de uitgangssituatie. Men doelt hier
dan op een vermindezing van de werkloosheid zoals die in de uit-
gangssituatie bestaat.
Op basis van een êén-landmodel resp. van de daaraan ten grond-

slag liggende eindvergelijkïng acht men zich dan in staat tot

een formeel bewijs dat een positieve tariefwijzi5ing "ondubbel-
zinnig" tot reeds genoemde verbetering van het nationaal inkomen

en daarmee van de werkgelegenheid leidt.
Het hierna nog te geven formele bewijs, waarvan wijzelf de be-

wijskracht zullen "ontkrachten", wordt op zich weer als formeel

bewijs opgevoerd om aan te tonen dat unilaterale liberalisatie

in een "Keynesiaanse" wereld van prijs- en wisselskoersstarheden

met daarbij overcapaciteit van het produktiepotentieel~irra-
tioneel zou zijn aangezien het zal leiden tot een verslechtering

van de werkgelegenheid. Deze stelling spreekt aldus de hoofd-

conclusie van de standaard-tarieftheorie op "diametrale wijze"

tegen. Immers de laatste theorie oppert dat~bij gegeven inter-

nationale handelsvoorwaarden~een unilaterale tariefverlaging
alti'd voordelig is voór het tariefverlagend .land en onder

bepaalde omstandigheden~eveneens voor het neutrale, in de zin

van niet-tariefveranderende, buitenlaxd:~~
Keynesiaans georiënteerde theoretici die hierboven geschilderde

opvattingen huldigen leggen de gesignaleerde contradicties uit

als een gevolg van het extreme verschil in de respectieve voor-

onderstellingen m.b.t. de aard en de duur ~tan het aanpassings-

proces dat plaatsvindt.nadat een tarief~;ijziging heeft plaats

gehad.
In de Keynesiaanse gedachtegang vindt er geen aanpasaing plaats

in de betekenis van "reallocatie" op korte termijn~terwijl in

het lange-termijn klassieke model sprake is van volledige en gelei-
delijke reallocatie langs de transformatiecurve. De weerstand

die vooral in het nai~ije verleden in het Westen tegen handels-

liberalisatie bestond zou volgens dezelfde Keynesiaans georiën-

teerde internationale handelstheoretici teruggevoerd kunnen

worden naar de vrees voor langzame aanpassing,leidend tot

}~ Vanzelfsprekend geldt "altijd" hier voor situaties waarin
het optimum nog niet is berei,kt.
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toenemende korte-termijn-werkeloosheid en druk op de betalings--
balanspositie. Alvorens in paragraaf 4 aan te tonen dat pogingen
zoals hierboven ~eschetst nl. om ~~olitie~.e praktijk te onderbouwen
met ekonomïsch-theor~etïsche modellen,vaak eerder verhullend
dan verhelderend kunnen werken,zullen we in de hiernavolgende
paragraaf de formele denktrant bij een van zulke pogingen
demonstreren aan de hand van het aldaar te formuleren één-
landmodel. Daarbij zullen we de in de reeds geciteerde publikaties
gepresenteerde versie2) plaatsen langs de juiste versie. Dit
laatste niet alleen om evaluatie mogelijk te maken van uit-
werkingen van genoemde denktrant maar ook om de juiste versie
te laten dienen als basis van het in paragraaf (4) te formu-
leren conjunctuur-struktuurmodel.

3. Evaluatie van een "meest" eenvoudi Keynesiaans model.
i

In de inleiding reeds wijzend op het niet noodzakelijk zijn van
het lezen van deze paragraaf om het verdere betoog in de hier-
navolgende páragrafen te kunnen volgen,achten wij haar niettemín
op haar plaats inzoverre we hiermee beogen nogmaals te wijzen
op de slordige en inconsist~nte wijze waarop men vaak gebruik
maakt van reeds eerder gepubliceerde modellen en op de onjuiste
interpretatie van de daaraan ten grondslag liggende conclusies.
Dat veralgemenisering van dergelijke conclusies dan vaak leidt
tot baarlijke nonsens zal niemand verwonderen.
Nadat we de genoemde twee modelversies tegenover elkaar geplaatst
hebben zullen twee afleidingsprocedures m.b.t. het verkrijgen
van de daaraan ten grondslag liggende karakteristieke eindverge-
lijkingen met elkaar worden geconfronteerd. De daarbij belang-
rijkste onderstellingen o.m. met betrekking tot de coëfficiënt-
waarden zullen worden vermeld. Omdat een en ander zich zonder

2) Deze versie blïjkt o.m. een modï.fï.catie te zïjn van een
Keynesiaans denkmodel gehanteerd door R.M. Stern in
"The Balance of Payments" Chicago, 1973. Vanaf blz. 206.
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veel commentaar gemakkelijk laat volgen besluiten we deze
paragraaf inet een evaluatïe ïn de vorm van een vijftal tussen~
conclusies. Met nadruk zïj erop gewezen dat bij het formuleren
van deze conclusïes geen volledigheid is nagestreefd. Slechts de
belangrijkste punten worden aangestipt. De draagkracht ervan
wordt des te meer duidelijker na kennisname van de hierna-
volgende paragrafen. Als minder belangrijke overweging om deze para-
graaf in te lassen geldt het impliciete~antwoord op~een uitnodi-
ging van Pelkmans,kritiek te leveren op zijn in genoemd concept-
arti.kel opnieuw geformuleerde gedachtengang.
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Twee versies van een Keynesiaans Model.

Model::Formulering Pelkmans

Nominaal Nationaal Inkomen

(1) ~ . ~-YN-Dfp . ê-~m . ~4lff i~ .
Pb

Reële Absorptie

(2) D Y „
~d

- D ( N~pd )

Reële Importen
( 3 ) ~-m ( YN . Pm)

Prijsindex Absorptie

( 4) pd -~ Pm f(1-á ) P

Prij s~ ~nporten( incl . tarief )

(5) Pm - pb(ltt)

Waarbij geldt:
p : prijs van 'home produced'

goederen
~ : nationaal output volume
é : reële exporten
t : tarief

Model:Formulering Pelkmans C~ewijzigd
Nominaal Nationaal Inkomen

(1) YN-YpfY~-Df~.é-pm.~4lff .~41.~b

Reële Absorptie

(2) idem

Reële Importen

( 3 ) idem

Prijsindex Absorptie

(4) idem

Prijs importen(incl. tarief)

( 5 ) idem

~b: prijs importen excl. tarief

á- p~-~ - constant verondersteld idem
D

~ - pd-pm 1 ~ pb (initieel) ~
f ~ 0

D en m in (2) resp (3) zijn
funktiesymbolen.
Accent-circonflex boven andere
symbolen duidt op absolute nomi-
nale of reële grootheden.
è.p: exporten worden constant
verondersteld zowel in volume
als in prijs. Op basis van deze



omstandigheden spreken we in
paragraaf 4 van korte-termijn
analyse d.m.v. een C-~S Model.
(Tevens geldt pb-constant)

Afleiding Karakteristieke Eindvergelijking

'Pelkmans' afleiding Gewijzigde afleiding

A Differentiatie procedure: A.Differentiatie procedure:

Differentiatie van de verge-
lijkingen (2) t~m ( 5) leidt
tot:

( 6 ) dD-qdYNf (D-c~ YN) ~ -

( 7 ) d~-ám , YdYNft4tam' pm

(8) dpd-ádgm

(9) d pm - pbd~

d4~~m

B Via substitutie van de verge-
lijkingen (6) t~m ( 9), (5) en
(1) met different~.atie van
sommige tussenresultaten en
uitgaande van initiëel beta-
lingsbalansevenwicht,wordt
de volgende eindvergelijking
afgeleid:

, dYN
10 . -

dt

s -c~
~m .~fi. pb ~ 0
lft

tisf~3b.
am,Y

(6) dD-qdYNf(D-qYN) ~
pd

( 7 ) idem

(8) idem

(9) idem

B Via substitutie van de vergelij-
kingen (6) t~m ( 9) , (5) en (1)
met differentiatie van sommige
tussenresultaten en o.m. reke-
ning houdend met initiële voor-
waarde p-~a-~m-1 ~ pb wordt de
volgende eindvergelijking afge-
leid .:

x
(10) dYN - (1-q'D1 - a~m

dt ltt~ am . 1~~ ~0
s f !~--

- 1 ~-t

waarbij ~ 0 is gebaseerd op de waarbij ~ 0 is gebaseerd op de
volgende verdere volgende verdere



C Onderstellingen:

s- lrq, waar de marginale
absorptieneigïng:

a(YN~Pd}

s: marginale 'propensity
to hoard'

am~y: marginale importnei-
ging m.b.t. inkomens-
verandering

am~pm: negatieve prijselas-
ticiteit van de im-
portvraag

p ~ ~b :zijn constant

0 ~ q ~ 1~ 0 ~ 1-q - s ~ 1

8

C Onderstellin~en:~ .
s- lrq, waar de marginale
absorptïeneiging:
ti aD (YN~Pg1 d (DiPd}

T--~,
q - a(YN~~d} - d(YN~Pd}

s: idem

a~ idemm,y

a : idemm,pm

p ~ pb: idem

0 ~ q en dus s ~ 1

Evaluatie van beide versies met betrekking tot modelformulering
en afleiding van de respectieve eindvergelijkingen d.m.v. confron-
tatie~alsmede van de genoemde onderstellingen resulteert in de
hiernavolgende tussen conclusies. Het is hier op zijn plaats
verder op te merken dat de draagwijdte van deze conclusies niet
alleen strekt tot de paragraaf van genoemd concept-artikel~waarin
Pelkm~~ns het éénland-model hanteert t.b.v. de analyse van de
werkgelegenheid~tariefproblematiek~ maar evenzeer tot daar waar
hij de problemen van reciprociteit en handelsblokken behandelt
m.b.v. een meerlandenmodel. Hetzelfde geldt met betrekking tot
hoofdstuk V en andere hoofdstukken van qenoemde dissertatie,
waarin dezelfde fundamentele gedachten.fouten veelvuldig voorkomen
als nu worden opgesomd:

a) Een consistentiefout wordt geinaakt in de Nominale Nationale
Inkomensvergelijking (1~. Alleen indien het tarief t gelijk aan
nul is geldt dat Iiet nominale inkomen gelïjk is aan de nominale
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waarde van het natíonaal produkt. Omdat gesteld wordt dat
p- pc7, - Qm - 1~ pb in de uitgangssi.tuatiejvolgt uit vergelij-

king ( 5) dat tarïef t een waarde groter dan nul fieeft. Een en
ander wordt visuee]. duïdelijker bij bestudering van de in
paragraaf 4 opgestelde 5taten van Middelen en Bestedingen.
Reeds deze definitiefout draagt er zorg voor dat Pelkmans spreekt
over werkgelegenheidstarief en op basis van zijn eindvergelijking
(10) concludeert tot "Thus, in a símpZe Keynesian model,a

tariff ~tiZl unambigicousZy impr.ove i ncome, and thereby empZoyment.

In turn this impZies that uniZateraZ trade Ziberalízation i.n a

"Keynesian" u~orZd............u~ouZd be irrationaZ since it

u~ouZd Zed to a worsening of empZoyment".

Hieruit blijkt dat hij niet ingezien heeft dat in zijn eenvou-
dig Keynesiaans model alléén het particuliere inkomen een
exakte indicatie vermag te geven van de werkgelegenheidssitu-
atie. Immers~per definitie geldt steeds dat het particuliere
nominale inkomen gelijk is aan de nominale bestedingen gericht
op 'home produced' goederen door de binnenlandse particulieren,
de overheid en het buitenland. Speculatief zou men zich min-
stens voor kunnen stellen dat door een of andere omstandigheid
een stijging van het overheidsinkomen ( in ons geval door een
tariefwijziging) gepaard gaat met constantheid van het parti--
culiere inkomen. Hoewel het nominale inkomen dan gestegen is
zal de werkgelegenheidssituatie er niet beter op geworden zijn.
Vele andere varianten zijn te bedenken waarin de verar~dering in de
v~~erkgelegenheidssituatie niet correleert met een verándering in de
nationale inkomenssituatie. Een en ander zal in de volgende
paragraaf worden uitgewerkt. Daarbij zal blijken dat reeds
genoemde staten van middelen en bestedingen twee situaties
schetsen waarbij in de uitgangssituatie in het ene geval sprake
is van een hoger nationaal inkomen en een lagere werkgelegen'
heid vergeleken met het ~ationale inkomen en de werkgelegenheid
in het andere geval. Analoog aan het gebruik van het begrip
geldillussie m.b.t. koopkracht zou hier gesproken kunnen
worden van al of niet aanwezig zijn van een inkomensillussie
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m.b.t. werkgelegenh.eid.

b) De formulering van de prijsïndexvergelïjking m.b.t. absorptie
impliceertJtezamen met de andere vergelijkingen~een ingewikkelde
vraagfunktie van de 'home produced' goederen. Het zou charmanter
geweest zijn deze funktie expliciet en de é-coëfficiënt niet als
een constante gewichtscoëfficiënt op te voeren. Het bezwaar
dat dit tot niet-lineariteit van de vergelijking leidt weegt
niet op tegen de aldus ontstane mogelijkheid het switching-
proces bij de particulieren beter te begrijpen.
Verder valt uit het model af te leiden dat de bestedingen aan
'home produced' goederen o.m. een funktie zijn van eowel het
binnenlandse prijsniveau als van het buitenlandse prijsniveau
inclusief tariefheffing. Waarom dan ook dit niet m.b.t. de
vraag naar importgoederen?

c) Vergelijking (6) is fout afgeleid maar kan uiteindelijk gehan-
haafd blijven omdat pd in de uitgangssituatie op 1 gesteld is.
De marginale absorptieneiging is verkeerd geformuleerd wat
waarschijnlijk te wijten is aan kritiekloos overschrijven van
dezelfde uitdrukking voor q zoals Stern deze schrijft in zijn
reeds hiervoor geciteerde werk (blz. 207).
Niet zozeer is de verkeerde wiskundige ~ormulering van de
marginale absorptieneiging hinderlijk alswel de beperking
die wordt opgelegd aan de boven- en ondergrenswaarden ervan.
De opzet om het begrip van de marginale absorptieneiging te gebrui-
~ken is juist gelegen in de wens om een onderschéid te maken met
haar tegenhanger in de literatuur t.w. het begrip marginale
bestedingsneiging. Immers,de begrippen 'marginal propensity
to absorb' en 'marginal propensity to hoard' komen voor in dié
gevallen waarin bij dergelijke analyses a priori instabiliteit
niet wordt uitgesloten, wordt dit wel gedaan dan spreekt men
liever over 'marginal propensity to spend' en 'marginal
propensity to save' waarbij dan onder-- en bovengrenswaarden
worden aangegeven zoals Pelkmans deze aangeeft, behalve dan
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dat de marginale bestedings~eiging nï.et gelijk aan een mag zijn~wil
er sprake zijn van zg. 'stability in isolation'. Wanneer dan ook,
ondanks het gebruik van het marginal~ absorptiebegrip, Pelkmans ge-
noemde stabiliteit a priori wii or.derstellen dan had hij de boven-
grens voor q als zijnde kleiner dan een moeten aangeven.

d) Het zal duidelijk zijn dat vooral de conclusies a) en c) de
hiervoor geciteerde uitspraak van Pelkmans ín het land van de
twijfel doen belanden. Indien er geen positieve correlatie
behoeft te bestaan tussen een verandering van de werkgelegenheid
en een verandering van het nationale inkomen maar bovendien geen
een- eenduidige relatie tussen een wijziging van dit nationale
inkomen en een positieve tariefwijziging, dan is alles mogelijk.
In de volgende paragraaf zal een en ander nader worden aange-
toond. Thans kunnen we door confrontatie van de beide eindverge-
lijkingen (10) reeds stellen dat Pelkmans' geval een zeer
bijzonder geval is. Als de q- 1--s voldoet aan de oorspronkelijk
door hem gestelde eisen m.b.t. boven- en ondergrens
en tevens wordt ondersteld dat in de uitgangssituatie sprake

„
is van betalingsbalansevenwicht~dan aeldt initieel zijn conclusie
aangaande een positief verband tussen nationaal inkomensverande-
ring en tariefverandering (de andere onderstellingen mede in
aanmerking genomen). De vraag blijft echter open of dit posi-
tieve verband ook initieel bestaat m.b.t. de werkgelegenheid.
Daarbij komt~dat het initiëel onderstellen van betalingsbalans -
evenwicht (i.e. YN~D - 1) leidt tot het benadrukken van de
marginale absorptiequote als bepalende faktor van het teken
van de samengestelde richtingscoëfficiënt, welke vergelijking
(10) eigenlijk is.
De eindvergelijking van het gewijzigde model toont aan dat niet
de marginale absorptïequote van belang is maar de absorptieT

elasticiteit i.e. q.YN .
D
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e) Het belang van de in de vorige conclusie gedefinieerde absorptie-
elasticiteit spreekt des te meer indien men zich realiseert dat
er in feite in dït model (dus ook op korte termijn) sprake is
van een niet constante absorptie~elasticiteit. Indien nu de
marginale absorptiequote op korte termijn constant geacht wordt
en de gemiddelde absorptiequote verandert dan verandert daardoor
de waarde van de absorptie-elasticiteit. Daalt de gemiddelde
absorptiequote t.g.v. een bepaalde positieve tariefwijziging
dan betekent dat voor vergelijking (10) dat de absorptie-elastici-
teitswaarde stijgt terwijl de br.euk~waarin de prijselasticiteit
van de importvraag voorkomt~in absolute waarde daalt.
M.a.w. de richtingscoëfficiëntwaarde van het verband tussen
de nominale inkomensverandering en de tariefwijziging tendeert
naar een situatie waarin ze van teken gaat omslaan. Ze slaat
echter niet om op korte termijn want het proces wordt stabiel
verondersteld en komt tot rust. Stel echter~dat in deze rust-
sítuatie een zodanig niveau van het nationaal inkomen is bereikt
dat de marginale absorptiequote vanaf dat punt zodanig verandert
dat één minus de absorptie-elasticiteit een.negatieve waarde
heeft die de negatieve waarde van de breuk waarin de prijs-
elasticiteit voorkomt overtreft dan zal bij een volgende tarief-
wijziging~in een dergelijke uitgangssituatie~de gang van zaken
omgekeerd zijn. Juist deze laatste uitgangssituatie t.w. werk-
loosheid samengaand met betalingsbalansoverschot, opgepot
door de particulieren (onderbesteding in het binnenland)~
achten wij de situatie waarin door middel van een binnenlandse
bestedingsimpuls geprobeerd kan worden het werkgelegenheids-
niveau op te krikkenyalthans binnen het door Pelkmans gepresen-
teerde Keynesiaanse gedachtenkader. Afgezien van werkelijke
effektiviteit m.b.t. de doelstelling van de werkgelegenheids-
verbetering, zal bij aannemelijke getalswaarden van coëfficiën-
ten en variahelen in de uitgangssituatie een positieve initiële
n ationale inkomensverandering dan alleen kunnen worden gereali-
seerd niet via een tariefverhoging ~ maar juist via een tarief-
verlaging. Het is dan zelfs zo dat eenmalige definitieve tariefr



verlagingen meermalen achter elkaar uitgevoerd, dus op iets
langere termijn handelspolitïek bedrijven in de betekenis van
handelsliberalisatïe, leiden tot dezolfde resultaten als waartoe
de standaardtarieftheorie, op overigens geheel andere vooronder-
stellingen, concludeert.
De bovenstaande tussenconclusies samenvattend~
leidt tot onze hoofdstelling:
dat onjuiste modificatie en onjuiste interpretatie van een
bestaand eenvoudig Keynesiaans model bij de gebruiker ervan
hebben geleid tot zijn hoofdstelling m.b.t. handelstarief-
politiek die getuigt van:

. het aanwezig zijn van een inkomensillusie m.b.t. werk-
gelegenheid

. het onterecht kenschetsen van een zeer bijzondere theorie
tot een meer algemeen geldende theorie die een bepaalde
politieke praktijk in het verleden zou kunnen rationali-
seren

. maar last but not least,een theorie die,bij toepassing
ervan in dié situaties die het meest voor de hand liggen
om ze in bepaalde omstandigheden toe te passen~kan leiden
tot diametraal tegengestelde resultaten dan men vooraf
beoogt te bereiken. ~

Teneinde niet alleen de initiële maar ook de daarop volgende
effekten op korte termijn van een tariefwijziging op basis
van het gewijzigde Keynesiaanse bestedingsmodel,zoals hiervoor
in differentiaal termen geformuleerd~op elegante wijze te analy-
seren zou de differentiaalvergelijking (101 moeten worden opge-
lost. Wij zullen echter een kwantitatieve korte-~termijnanalyse

van de hierboven geschetste tariefpolitiek uitvoeren m.b.v.

een zg. conjunktuur-struktuurmodel welk is qeconstrueerd op
basis van hetzelfde gewijzigde Kelrnesiaans bestedingsmodel.



4. Een Keynesiaanse theorie van tarievenpolitiek als korte~~
termïjn alternatief yoor de standaardtarieftheorie.

a. Inleiding.
Het is onze bedoeling in deze paragraaf te laten zien in hoeverre
een Keynesiaanse theorie van tarievenpolitiek als korte-termijn
alternatief voor de standaardtarieftheorie kan worden beschouwd.
Op basis van het in paragraaf 3 geformuleerde eenvoudige Keynesi-
aanse model construeren wij een zg. conjunctuur-structuurmodel
in relatieve groeivoeten. Hoewel zo'n conjunctuur-structuurmodel
haar kracht vooral toont indien er sprake is van dynamische basis-
vergelijkingen~in de betekenis van vertragingen in de variabelen,
z~llen we haar nu toepassen bij het analyseren van de implikaties

van tariefwijzigingen binnen het denkkader van het hierboven
genoemde Keynesiaanse model, alwaar geen sprake is van vertra-
gingen in de variabelen. Uitgaande van dit laatste model zullen
we drie c-s-model-varianten ontwikkelen en de eindvergelijkingen
in de vorm van differentievergelijkingen presenteren. Op basis
van de eerste variant zullen een aantal algemene conclusies worden
getrokken toegelicht met een aarital voorbeelden,welke ontwikkeld
worden op basis van twee van elkaar verschillende uitgangssituaties.
Deze uítgangssituaties worden visueel voorgesteld d.m.v. twee
staten van middelen en bestedingen.
De drie model-varianten onderscheiden zich van elkaar door toe-

passing van de methode van afnemende abstractie, In de eerste

variant (A) wordt ondersteld dat absorptieëlasticiteit, prijs-

elasticiteit en inkomenselasticiteit van de importvraag constant

zijn. Bij de tweede variant (B) wordt de onderstelling van

constante absorptie;elasticiteit losgelaten. De derde variant (C)

wordt dan gekenmerkt door variabiliteit van alle drie elastici-

teiten3). Het conjunctuur~-structuurmodel bewijst nog meer zijn

3) Variabiliteit van de betreffende elasticiteiten ontstaat in
het onderhavige geval door variabïlïteit van de vermenigvul-
digingsfactor van de betreffende marginale qUOten. Geen varia-
biliteit van de elasticiteiten zelf implice.ert variabiliteit van
de, de elasticiteiten samenstellen3e ~aktoren.



kracht indien ïn een of ineerdere reaktievergelijkingen reeds
genoemde vertragïngen zouden worden ingebracht,maar,
hoewel modelvarïanten B en C op zich,als modelvariant C

tezamen met vertragingen in een of ineer reaktievergelijkingen,

door ons elders zijn uitgewerkt,bleken de resultaten kwalitatief

zo weinig af te wijken van onze thans te presenteren resultaten

met modelvariant A~dat het quoteren ervan binnen het bestek van

dit artikel als overdreven zou kunnen worden gekwalificeerd. Het

geven van de eindvergelijkingen m.b.t. modelvarianten B en C

is danook alleen gedaan uit hoofde van volledigheid met de

bedoeling van het volledig weergeven van de verschillende
differentietegenhangers van de in de vorige paragraaf afgeleide

eindvergelijking (10) in differentiaal termen, waarin in

principe sprake is van variabiliteit van de alle hierin voor-

komende elasticiteiten.

b. Drie C-S-model-yarianten.

De variabelen zijn geschreven in termen van relatieve groeivoeten.

De relatieve groeivoet van een variabele ~ wordt hier gedefini-

eerd als

Xft - XO

xt waarbij itf de feitelijke absolute waarde
t

van de variabele op het tijdstip t voorstelt en x0 de absolute

waarde ervan symboliseert zoals zij die heeft in de uitgangs-

of referentiesituatie (staat van middelen en bestedingen).

Bij het omzetten van het oorspronkelijke model in C-S-model-

varianten is verder gebruik gemaakt van de volgende groeivoet-

definities en de bij benadering geldende gelijkheid,nu te

formuleren t.w.
Feitelijke groeïvoet: xf - xf

t t-1

X
ft~1

- xf
t
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strukturele groeivoet: R - R
st St-1 - x

R st
st--1

de laatste groeivoet heeft hier de waarde nul omdat we alles
relateren aan de feitelijke waarde die de variabele heeft
in de uitgangssituatie die we als struktuursituatie beschouwen.

Extra groeivoet x- x-1 - Ox terwijl bewezen kan worden
dat ox ti xf - xs.

Er op wijzend dat hier en daar van tweede-orde effekten wordt ge-
abstraheerd kunnen de drie varianten van het conjunctuur-struc-
tuur-model als volgt worden gepresenteerd:

Nationaal Inkomen

(1)A' yNt - ap Dt -

(1)B: idem;

(1)~: idem;

Reële Absorptie

(2)A: dt - adtl.YPdO Nt dt

(2)B: dt - udn ypd (1~yN -Dt-1) (YN -Pd )
0 t-1 t t

(2)~: idem

Prijs absorptie,

~
(3)A- Pd - d0 (Pm )

t 0 t

u~ mt

(Y -P )

(3)B: idem;

(3)~: idem;



Nominale absorptie

(4)A: Dt - dt f pd
t

(4)B: idem;

(4)~: idem;

Reële Importen

(5)A: mt - amO~yO.yNt f amO~pmO.pmt

(5)B: idem;

(5)~: mt - am ~Y ~ (1}yN -mt-1) yN f a (lfp -m ) .Pp 0 t-1 t mp~Pm mt-1 t-1 mt
0

Pr1]s Importen

(6)A: Pm -
t

(6)B: idem;

(6)~: idem;

~t
t~ Ot

lft~ t~

In bovenstaande drie modelvarianten hebben de symbolen de

hierna volgende betekenis:

yN - YN - yN } pt - r.eële nationale inkomen is gelijk aan het nomi-

t t t nale nationale inkomen vanwege pt - 0(~0 - 1)

mt - Mpb - mt f pbt : rePle importen zijn gelijk aan n~minale
t importen, exclusief tariefheffing,omdat

de importprijs exclusief tariefheffing
- 0 (p ~ 1~Pbt bQ

e t- Et - e t t pt - 0: e'xporten zijn constant verondersteld.
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dp -

u 0

D~
: gemiddelde absorptiequote in de referentieperiode

YNO (periode 0~

M
pb

~ : gemiddelde importquote (exclusief tariefheffing)
YNO in de referentieperiode

a d~' ypd0 - aá
O,YPdO

1aó : absorptieëlasticiteit in de referentie-
periode~welke gelijk is aan de absorp-
tieelasticiteit in de andere perioden
in geval van constantheidsonderstelling.

ad (1} YNt-1-Dt-1~' absorptiéëlasticiteit in periode t inO,ypdO geval van variabiliteitsonderstelling
~v
ad ~ : marginale absorptiequote in de referentieperiode0 ypd 0

~mo.~0
~0- : gemiddelde importabsorptiequote of gemiddelde

YN~ importquote (inclusief tariefheffing) in de
referentieperiode. (p - 1)

X~- u0(1tt0) m0

t0 : tarief in de referentieperiode

x~
á: gemiddelde importabsorptiequote uitgedrukt in termen van0 totale nominale absorptie in de referentieperiode
am ~y : de inkomenselasticiteit van de importvraag in de referen-0 0 tie eriode we2kep ~ gelijk is aan de inkomenselasticiteit

in de andere perioden in geval van constantheidsonder-
stell ing

am0' y0 (1} YN '~t- 1) - ïnkomenselasticiteit van de importvraag
t-1 ïn periode t in geval van variabiliteits-

onderstellïng
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am0;pm0 - de prïjselasticïteit van de importvraag in de referentie-
periode~dïe gelïjk ïs aan de prïjselasticïteit in de
andere perïoden ïn geval van constantheidsonderstelling

am0'pm0 (1}pm -~t--I~- de prijselasticiteit van de importvraag in
t-1 eriode t in hetp geval van variabiliteits-

onderstellina

Vt ~ 0 ~tOt ~
t t

: eenmalícje definitieve positieve tariefwijziging
in periode t- 1 in termen van het tarief in de
referentieperiode.

0

Door middel van substitutie kunnen de hierna volgende eindvergelij-
kingen worden afgeleid:

E.V.A~ YNt - u0 (1-adO~YPdO} - am0'~~tt0
1-ht0

i~
{(1-adO~YPdO~ } ~Jam0,y0}

E.V.B' YNt - ~0 (1-adO.YPdO (1fYNt-1-Dt-1~ -

lft

ot0
--t

am0,pm0

0 at0
-t

~J
{ (1-ad0,ypd0 ~ } u0am0 ,yp }

E . V . ~ - yNt - u0 { .(1-ad~ , YPdO
(1fyN -Dt-1 ~ ~ -am0 ~ Pm0 (1-E-pm -mt-1 ~ }

t-1 t-1 ~ ot0l t~. -
{ (1-a f U a (lfy m ~td0,ypd0 0 m0,y0 Nt-1- t-1



Staat van Middelen en Bestedingen in Referentieperiode.

Nominaal particulier inkomen yp . p0 Yp~
0

Particuliere nominale bestedirigen xp0. p0 Xp
0Nominaal cverheidsinkomen . -

y Y

aan 'home produced' goederen

00' p0 O-- Tariefinkomen (m 'p 'tD) 0 Noininale overheidsbestedin eng0 b
0 aan 'home produced' goederen XO 'p0 XO

p t 0 0(- ~O. b . 0)~

Totale nominale bestedingen in
binnenland aán 'home produced'
goederen

, x0 .p0 XO
Nominale bastedingen ïmporten m0 .pm Mpm~ O

Nominaal nationaal inkomen yN .p0 YN Nationale riominale absorptie á0.. pd DO
0 0 0

NominalE importen m0 .pb Mpb
o
Nominale Exporten e0 .PO EO

p

Constructie in absolute termen van:

i
0

i



d. Enkele kwalitatieve karakteristieken van h.et Keynesiaans
model bij de onderstelling van constante elasticitei~.en

(Model A).

Op basis van het in sub-par.agraaf b geformuleerde model A zouden,

ter nadere instructie, een aantal extra vergelijkingen kunnen
worden afgeleid teneinde bestaande impliciete verbanden tussen

diverse varíabelen te expliciteren. Omdat we ons tot doel gesteld

hebben te laten zien in hoeverre in het gepresenteerde model een

Keynesiaanse theorie van tarievenpolitiek is vervat~die gekwali-

ficeerd zou kunnen worden als korte-termijn alternatief voor de
standaarátarieftheorie, zijn we vooral geinteresseerd in.het
kwalitatieve en kwantitatieve verband tussen enerzijds tarief-

politiek of exogene tarief-wijziginnen en anderzijds het nominale

nationale inkomen en het nominale particuliere inkomen.
De relatie tussen exogene tariefwijzigingen en het nominale
particuliere inkomen is in het onderhavige geval relevant m.b.t.

de werkgelegenheid.M.b.v. ~indvergelijking E.V.A tezamen met

een alternatieve definitievergelijking van het nominale nationale

inkomen t.w. de vergelijking die zegt dat het nationale inkomen

een gewogen gemiddelde is van het particuliere inkomen en het
overheids-(tarief-) inkomen,kunnen we de relatie tariefpolitiek

en werkgelegenheid afleiden. Daarvoor is verder nog nodig het

verband tussen werkgelegenheid en particulier inkomen en het
verband tussen overheidsinkomen, importen en tariefwijzigingen~
in relatieve groeivoeten te formuleren. Aldus krijgen we de

volgende vier uitdrukkingen:

E.V.A . : yN -
t 1~

QtQ
t~~

{(1-adO,YPd0~~u0am0,Yp}

(7) YN - {1- (x 0~u0)} yPt t

up (1-ad0,ypd0) - a m0,pm0
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(81 lt - Yp. ;
t

4.tQ

y0 - m~f -t
t tQ

waarbij:
yp : relatieve groeivoet particuliere inkomen in periode t

t
y~ : relatieve groeivoet overheidsinkomen in.periode t

t
lt : relatieve groeivoet werkgelegenheid in periode t.

Tezamen met de vergelijkingen (5)A en (6)A van modelvariant A
kan de hierna volgende eindvergelijking in termen van werkgelegen-
heid worden afgeleid:

E.V.Al.

1 -
{1-~x~-~~)am~~y0} u (1- a )}- a.n0~pm0

t {1-(X~-u~) } 0 d0,ypd0 lft~ pt
~r

{(1-adO.YPdO) } u 0am0,yp}
am p

lX0-u~) ( 0' m0 f 1 )

lftn t0

{ (1-(X~-u~) }

of

At~
--Jt

{ 1- ( X, u- ) a }lt - 0- 0 m~,y~ ~{Rechterlid E.V.Á.}
~- X ~-u ~

- (x o-u-a ) (~ ~- 1 )
lft~ t0

{1-(X~ru-~1}

~t
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Thans zijn we ïn staat op basis van de eindvergelijkingen E.V.A.
en E.V.A.1 een aantal belangrïjke kwaiitatieve conclusies te
trekken. ~~ie onderkennen o.m. negen belangrïjke situaties waarvan
wij de theoretïsche bestaanbaarheïd hebben onderzocht in perspec-
tief van een positieve tariefwijziging t.w.:

situatie I : TariPfwijziging leidt z~wel tot nationale inkomens-
verhoging als tot verbetering van de werkgele,enhei~

situatie II : Tariefwijziging leidt tot 8ationale inkomensverhoging
en laat werkgelegenheidssituatie onberoerd

situatie III : Tariefwijziging leidt tot nationale inkomensver--
hoging maar verslechtert werkgelegenheidssituatie

situatie IV : Tariefwijziging leidt tot een onveranderd nationaal
inkomen maar verbetert de werkgelegenheidssituatie

situatie V : Tariefwijzigirzg laat zowel het nationale inkomen
als werkgelegenheidssituatie onberoerd

situatie VI : Tariefwijziging laat nationaal inkomen onberoerd
maar verslechtert werkgelegenheids~ituatie

situatie VII : Tariefwijziging leidt tot daling nationaal
inkomen maar verbetert werkgelegenheidssituatie

situatie VIII: Tariefwijziging leidt tot daling nationaal inkomen
maar laat werkgelegenheidssituatie onberoerd

situatie IX : Tariefwijziging leidt zowel tot daling van nationaal
inkomen als tot verslechtering van de werkgelegen-
heidssituatie

Niet lijdend aan inkomensillusie en lettend op de hoofdprobleem-

stelling van deze paragraaf zijn we vooral geinteresseerd in de

situaties III, VI en IX,omdat die de gevallen zijn waarïn de

werkgelegenheidssituatie verslechtert tengevolge van tarief-
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verhogende politiek.
Door ons te wïllen FLOUden ïn onderhavige bijdrage aan de opzet
van de "Ter Dïscussie-Reeks" geven we hïerna uitsluitend de
resultaten van onze analyse m.b.t. de sítuaties II, VI en IX.
In plaats van sïtuatie III is situatie II genomen om aan te tonen
in welk geval bij sommige schríjvers van inkomensillusie sprake
kan zijn~zoals reeds werd gesteld in paragraaf 3.
Onze kwalitatieve analyse bestaa~- uit het formuleren van de nood-
zakelijk en voldoende voorwaarden ~ waaraan voldaan moet zijn~
wil er sprake zijn van een van de hierboven genoemde situaties
II, VI en IX. Zij zal worden aangevuld met, met deze drie situaties
corresponderende, cijfermatige voorbeelden. De conclusies waartoe
het geheel van deze analyse leidt worden summier geformuleerd in
de hierna volgende sub-paragraaf.
Laten we de volgende a priori min.imum voorwaarden onderstellen
waaraan voldaan wordt:

. absorptieëlasticiteit ad0,ypd0 is positief

. inkomenselasticiteit
van de importvraag a' is positiefm0,y~

. prijselasticiteit
van de importvraag am0,pm~ is negatief

. marginale absorptie-
quote

. gemiddelde absorptie-
quote

. gemiddelde import-
quote

. gemiddelde tarief-
inkomensquote

ad~Pd~ is positief

0S is positief

is positief maar kleiner
dan een

X ~-u ~- u OtQ is positief maar
kleiner dan een
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. De sommatie van de gemïddelde absorpti.equote en de gemiddelde
exportquote mïnus de gemïddelde ïmportquote: da f~~ - u~
is per definïtïe gelïjk aan een

. Steeds wordt uitgegaan van een eenmalige definitieve positie-
ve tariefwijziging i.e.~ t'~ Qt~ ~ 0

-t

Uit de hiervoor geformuleerde eindvergelijkingen E.V.A en E.V.A,
kunnen gemakkelijk de noodzakelijk en voldoende voorwaarden
worden afgeleíd waaraan voldaan moet zijn~wil er sprake zijn van
de hierboven onderscheiden negen hoofdsituaties.
Voor de drie nader uit te werken situaties komen wij dan tot:

Voorwaarde situatie II -{~t'~ yN ~ 0; lt - O~otO ~ 0}:
t -t

CA -

u~ { (1-adO.YPd~)
- amO,Pm~} (X0 u0){a~:PmO

} 1 }

1ft0 lft~ t~
- ~ 0

{(1-ad~YPdO) } u0 mO,Yp} {1-(X~-u~)am~~Y~}

Voorwaarden situatie VI -{~'~ YNt - ~' lt ` ~ ~ dt~ ~ 0};
-t

u~{ (1-ad~~YPdO) -am0,pm0} ( -: u ){a~~rPmO } 1 }

C - lft~ - 0 én DA- ~ O 1ft0 t~ , O
A

{(1-a0YPdO) } u0am0,Yp}

Voorwaarden situatie IX -

1-(x0-u~)

~t' 0 YNt ~ ~~ it ~ Q ~. t0 ~ 0}:
t

Stel:{1-(Xo-u~}am~'Yo} .~Aa CA' en - DA ~ DÁ dan moet gelden:
1-(x~-u~)
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{ CA ~ 0; CA ~ Q F ~ CÁ ~. ' Dp, ' 0} Of

{CA ~ 0; CA ~ 0; DÁ ~ Q}

{ CA ~ 0; 0 ~ CÁ ~ I DA ~; DA ~ 0}

of

e. Cijfermatige yoorbeelden m.b.t. situaties II, VI en IX van
Modelvariant A.

Voorbeeld situatie II (Tariefpolitiek leidt tot verhoging
nominaal nationaal inkomen en laat
werkgelegenheidssituatie onberoerd)

Staat van Middelen en Bestedingen Referentiesituatie II

YPO - 20 x 1 20,0 Xp0 - 10,0 x 1 10,0

YO
0

- 2,5 x 1 2,5 X
00

- 2,5 x 1 2,5

XO - 12,5 x 1 12,5
MPmo - 10 x 1 10,0

YN - 22,5 x 1 22,5 DO - 22,5 x 1 22,5
0 ------ ~---- - -

Mpb
U
- 10 x 4 7,5 E0- 7,5 x 1 7,5

Uit bovenstaande staat van middelen en bestedingen kan worden
afgeleid dat in de betreffende referëntiesituatie: ~

. Er sprake is van evenwicht op de lopende rekening van de
betalingsbalans

. Er sprake is van onderbezetting van het produktiepotentiëel
o.m. tot uiting komend in werkeloosheid. Indien la0 - 30 en
a0 - 1 het aanbod van arbeid resp. de gemiddelde arbeidsquote
van de 'home produced' goederen voorstellén,dan is deze werke~



loosheid gelijk aan la ~ 10 - 30 ~ 20.1 - 10 (arbeidseen~
eenheden~ 0

, u0 - ~- (gemiddelde ïmportquote,excl. tarief)

Eb - 3 (gemïddelde exportquotej

d0 - 1 (gemïddelde absorptiequote)
. Voldaan wordt aan de per definitie geldende gelijkheid

d0 f e0 - u0 - 1; (Eventuele betalingsbalans-overschotten
worden opgepot, m.a.w. een lagere nationale absorptie.t.g.v.
lagere absorptie door de particulieren)

. t0 - 3 (tarief)

: X.0 - u0 (1tt0) - 3. 3- 9
1

x0 - u0 - u~t0 - 9

Uitgegaan wordt yerder yan:

. absorptieelasticiteit ad0. d0 - 3YP
2

. marginale absorptiequote ad0pd0 - 3

. prijselasticiteit van de
4importvraag am0,pm0 - -9

. inkomenselasticiteit van
de importvraag

1 4 4

am0~y0 - 1

Tariefpolitiek: Eenmalige definitieve positieve tariefwijziging
1van 6 m.a.w.

t~ 0 1dt atOt - 6

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. het Nationaal Inkomen

i.e. E.V.A. wordt nu:

YN - 3{(1 :3) { 9~3} 1 1
t . - - 86 1



c 2 8 .-

Struktureel (gemiddeld op korte termijnZ geldt

T~0 1 T 1
~ T YN - T t~l yNt - 18

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. de werkgelegenheid i.e.
E.V.A' wordt:

lt - E.V.A -(9) { 9~3 }~ 3} 1 1 1
' 6 - 18 - 18 - 0

{ 9 }

struktureel geldt:

T~0 T
VT 1- T E lt - 0

t-1

Voorbeeld situatie VI (Tariefpolitiek laat nominaal nationaal
inkomen onberoerd maar verslechtert werk-
gelegenheidssituatie)

Staat van Middelen en Bestedingen Referentiesituaties VI en IX

Y - 20,5 x 1 20,5 X - 3,5 x 1 3,5
p0 p0

YO - 1,5 x 1 1,5 XO - 1,5 x 1 1,5
0 0

XO - 5 x 1 5,0

MpmO- 6 x 1 `6,0

YNO - 22 x 1 22,0
-~r--~

DO - 11 x I 11,0
~--- - -

MpbO - 6 x 4 4,5 EO - 15,5 x 1 15,5
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Uit boyenstaande staat yan middelen en bestèdingen ka.h ~rorden
afgeleid dat ïn dè betrèffèndè refèrèntïès:ïtuat~~s:

. Er sprake is van een overschot op de lopende rekening van de
betalingsbalans ~opgepot . door de particulieren)

. Er sprake ïs van~onderbezetting van het produktie-potentiëel,
hoewel minder dan in de eerste staat van middelen en bestedingen,
o.m. tot uiting komend in lagere werkeloosheid.
Indien la - 30 en a0 - l,dan is hier de werkeloosheid gelijk

0
aan la - 10 - 30 - 20,5 - 9,5 (arbeidseenheden)

0
(Opgemerkt zij dat het nominale nationale inkomen lager is
dan in voorgaande Staat v. M. en B.)

9
' u0 - 44

31
EO - 44

1 22
d0 - 2 - ~

.Voldaan wordt aan de gelijkheid SO f e0 - u~ - 1

.Het betalingsbalansoverschot EO - MpbO - 11 wordt opgepot
door de particulieren i.e.

1rp0 - Xp - Mpm - 20,5 - 3,5 - 6,0 - 11
0 0

' 1
. t0 - 3

. X.0 - u0 (1ft0) - 44 ' 3- 33 - 44
9 1 3

XO ~ u0 - u 0t0 - 44 ' 3- 44

Uitgegaan wordt verder van:

. absorptieelasticiteit a -~d0,ypd0.- ~

9 4 9 12

. marginale absorptiequote ad0~,ypd0 - 3
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. prijselasticiteit van de importvraag am0,pm0 -'9

. inkomenselasticiteit van de importvraag am0,y0 - 1

Tariefpolitiek: Eenmalige definitieve positïeve tariefwijziging
1van 6 m.a.w.

t~0 1
V t Qt~ - 6

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. het riominaal nationaal
inkomen i.e. E.V.Á. wordt nu:

yNt - 44 { (1 3} ~ 9~3 }

{ (1 3~ } 44 .1}

T~0 T
Td T yN - t~ 1 yNt - 0

1 - 0' 6

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. de werkgelegenheid i.e.
E.V. A' wordt:

lt - E.V..A -( 44} {F9,3 } 1~3} 1 4
' 6 - 123

{44}

T~0 T
FI T 1-T E lt -~

t-1

4
I23

Voorbeeld situatie IX (Tariefpolitiek,leidt zowel tot daling van
het nationaal inkomen als tot verslechtering
van de werkgelegenheïdj.



[~Ie gaan uït van dezelfde Staat van Mi.ddelen en Hestedïngen als

in het vorïge voorbeeld. Dïentengevolge gelden dezelfde daar-

vanafgeleide uïtspraken.

Verder wordt uitgegaan van dezelfde coëfficiëntwaarden m.b.t.
absorptie- en inkomenselasticiteit en marginale absorptiequote.
Voor de prijselasticiteit van de importvraag onderstellen we

thans de waarde 9. Dus in absolute waarde is zij lager geworden

in verhoudíng tot vorige twee voorbeelden.

Tarief olitiek: Eenmalige definitieve positieve tariefwijziging
- 1van 6 i.e.

t~0 1
~t t a~ - 6

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. het na.tionaal inkomen

i.e. E.V.A wordt in dit geval:

3

yNt - 44 {(1-3~ }- 9,3} 1- 3

{ (1-3) -~ 44 . 1}
' 6 568

T'~ 1 T 3V T ~N - T tE 1~ yNt --~-

De cijfermatige eindvergelijking m.b.t. de werkgelegenheid i.e.

E.V.A' wordt:

3
lt - E.V.A. -- (4:4~{ 9~3 t ~3

41
44

1 ~3 11 ti 22
' 6- l5~8 ~ 3- 2~ ti-568

T~0 1 T 22..~
V T 1- T t~l lt ~-568
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In twee hiernavolgende confrontaties van middelen en bestedingen
worden de gevolgen van een positïeve tariefwijziging voor alle
belangrijke varïabelen uit de voorgaande drïe voorbeelden opnieuw
weergegeven~tezamen met hun respectïeve waarden in de uitgangs-
of referentiesituatie.

Confrontatie I

Uitgangspositie en gevolgen tariefpolitiek bij voorbeeld situatie II
i~iddelen ~ t~ 0 t- 0 Bestedingen t~ 0 t- 0
Y 20,00 20,00 X 8,75 10,00p p

YO 3,75 2,50 XO 3,75 2,50

X 12,50 12,50
Mpm 11,25 10,00

YN 23175- -22150- D .23L75- -22150- - --

Mpb 7,50 7,50 E 7,50 7,50

lat - lt, 10 10 ad~YPd 2~3 2~3

(30) ad~ypd 2~3 2~3

a -4~9 -4~9m~Pm

am~y 1 1
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Confrontatie II

Uitgangspositie en gevolgen tariefpolitiek bij de voorbeelden situa-
tie VI en situatie IX

Middelen

Y P
YO

Sit.IXl
t ~ 0

19,70

2,10

Sit.VI
t ~ 0

19,83

2,17

i~Ref.Sit.

t - 0

20,50

1,50

Bestedingen

X
P

XO

X

Ni

YN

M b
P

21180-,~

4,20

22100--~

4,33

-22100--

4,50

pm

Sit.IX
t ~ 0

2,10

2,10

4,20

6,30

~0,50

15,50

Sit.VI
t ~ 0

2,160

2,170

4,33

6,50

~-10183-j

15,50

Re~.Sit.
t - 0

3,50

1,50

5,00

6,00

-11100-w,

15,50

S.IX

lat-lt

(30)

10,30 10,17 9,50
ad.YPd
ad~ypd

am~Pm
am,y

f. Conclusies m.b.t. subparagraaf d

4~3

~2~3

-4~9
2~3

S.VI

4~3

2~3

~3~9 -4~9 ;

1

In paragraaf 3 kwam reeds duidelijk naar voren dat op basis van het
aldaar geformuleerde (gewijzigde) Keynesiaans model volledig tegen-
gestelde conclusies mogelijk waren wat de uitwerking betrof van een
en dezelfde tariefpolitiek voor de ontwikkeling op korte termijn
van het nationaal inkomen.
In onderhavige paragraaf formuleerden wij op basis van het gewijzigde
Keynesiaanse model een conjunctuur-struktuur model-om , de gevolgen
van tariefpolitiek te analyseren voor o.m. een tweede belangrijke
variabele als die van de werkgelegenheid. OF basis van de model-
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variant gekarakteriseerd door constante elasticiteiten,hebben we
aan de hand van de hieraan ten grondslag liggende eindvergelijkingen
E.V.A. en E.V.A' enkele voorwaarden aangegeven waarbij dit C-S-
bestedingsmodel leidt tot conclusies aangaande tariefpolitieke ge-
volgen (op korte termijn), welke de standaardtheorie op z'n minst niet
tegenspreken. De hoge graad van vrijheid in aanmerking genomen,die
men blijkt te hebben bij het kiezen van numerieke waarden voor de
diverse elasticiteiten en quoten leidend tot respectievelijk de
situaties II, VI en IX~kan men dan stellen dat de Keynesiaanse tarief-
theorie uit het oogpunt van theoretische bestaanbaarheid als een mo-
gelijk goed korte-termijnalternatief kan worden beschouwd van de
standaard tarieftheorié Dat een en ander evenwel kan leiden tot
volkomen tegengestelde resultaten,binnen eveneens brede grenzen
van theoretische toegelaten waarden m.b.t. elasticiteiten en quoten~
is eveneens juist. In zoverre niets nieuws aan de horizont.
De vraag blijft dan bestaan of ook nog onder zeer plausibele om-
standigheden deze laatste stelling kan worden gehandhaafd,aldus
vooral lettend op de mogelijke aktualiteitswaarde.
Dit nu hebben we getracht te analyseren en duidelijk te maken door
het uitwerken van drie cijfervoorbeelden in voorgaande subparagraaf.
Dat beweegt ons thans tot de hiernavolgende, meer verstrekkende,
conclusies.

g. Evaluatie van en conclusies m.b.t. de drie ciifervoorbeelden
van subparagraaf e

Aan. de hand van de in subparagraaf e gegeven confrontaties I en II
poneren we voorhands onze hoofdconclusie~ van deze bijdrage welke
verduidelijkt wordt door de daarnavolgende evaluatie van de drie
cijfervoorbeelden:
De Keynesiaanse tarieftheorie concludeert binnen zeer brede arenzen
niet alleen tot economisch -theoretische bestaanbaarheid maar ook
tot economisch-theoretische aktualiteit van de korte-termijn analogie
tussen haar resultaten en die van de standaard tarieftheorie m.b.t.
tariefpolitiek i.e. handelsdeliberalisatie in de vorm van tarief~,verhoging.
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In de genoemde confrontaties komt dit tot uiting in géën wijziging
of negatieve wijziging in de werkgelegenheidssituatie of binnen-
landse reële productiesituatie~.
Wij achten in onderhavig geval confrontatie II de meest plausibele
cijfermatige voorstelling van een Keynesiaanse situatie t.w.: een
open nationale economie wordt geconfronteerd met binnenlandse
onderbesteding op een zodanig niveau dat de buitenlandse vraag
naar "home produced" goederen niet kan voorkomen dat de bestaande
produktiecapaciteit meer dan normaal is onderbezet met daaruit
voortvloeiende werkeloosheid,gepaard gaande met betalingsbalans-
overschotten op lopende rekening. In ons geval worden deze per
definitie op korte termijn opgenot door de particuliere sektor
evenals de particuliere sektor de overheidsuitgaven financiert
via tariefbetaling op de importen.
In confrontatie I is,zowel in de referentiesituatie (t-0) als in
de situatie nadat tariefverhog.ing heeft plaatsgevonden,sprake van
evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hoewel de
binnenlandse bestedingen en het nationaal.inkomen op een hoger
niveau liggen dan in confrontatie II het geval is,is de werkgelegen-
heissituatie in de uitgangspositie er slechter. Dit komt omdat de
relatief lage binnenlandse bestedingeri )in de uitgangssituatie van
confrontatie II relatief ineer gecompenseerd worden door de buiten-
landse bestedingen (exporten). Deze compensatie blijkt niet meer
voldoende indien tariefwijziging heeft plaatsgehad. De werkgelegen-
heidssituatie wordt nu hier duidelijk slechter dan in het daarmee
corresponderende geval van confrontatie I. In situatie II vindt een
bestedingsswitch plaats op zodanige wijze dat de totale reële
bestedingen van de particulieren achteruit gaan door lagere reële
bestedingen aan "home produced" goederen die evenwel in gelijke

mate worden gecompenseerd door de hogere reële bestedingen aan
"home produced" goederen van de overheid. De reële importen ver-
anderen niet~ondanks tariefverhoging~ omdat het prijseffekt ervan
volledig wordt gecompenseerd door het nationaal inkomenseffekt,
waardoor er in feite sprake is van aanwezigheid van een soort
geldillusie bij de particulieren in zoverre het importabsorptie
betreft.

4) Hier worden de binnenlandse bestedingen bedoeld aan "home
produced" goederen.
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De werkgelegenheidssituatie verandert hier dan niet en dus per
definitie het particuliere inkomen ook niet. De hogere reële
bestedingen van de overheid worden gefinancierd uit hogere tarief-
opbrengsten ontstaan door een hoger tarief op dejqua reëel niveau~
gelijkblijvende importen.
Hogere tariefopbrengsten betekenen per definitie hoger overheids-
inkomen en~bij gelijkblijvend particulier inkomen~tevens een hoger
nationaal inkomen.
De verslechterde werkgelegenheidssituatie na tariefverhoging in
situatie VI van confrontatie II is een gevolg van een nuancever-
schil in de aard van hierboven beschreven bestedingsswitch tussen de
twee categorieën van i~.innenlandse besteders~die gericht zijn op
"home produced"-goederen. Terwijl in situatie II de absorptie-
elasticiteitswaarde ~:an tweederde, tezamen met de andere vóór-
onderstelde coëfficiënt- en quotenwaarden,ervoor zorgdroeg dat
positieve effekten van de tariefverhoging op de overheidsbeste-
dingen precies werden gecompenseerd door negatieve effekten ervan
op de particuliere bestedingen gericht op "home-produced" goederenj
is dit in situatie VI niet meer het geval. Vanwege o.m. een verdub-
beling van de macro-economische absorptieëlasticiteitswaarde zal
een gelijkblijvend nationaal inkomen bij een gestegen prijspeil
van de binnenlandse absorptie tevens een met-deze prijs-gedefleerd-
nationaal-inkomensdaling betekenen en dientengevolge een daling
van de totale binnenlandse absorptie~zowel nominaal als reëel.
Gegeven een stijging van de overheidsabsorptie moet daar per
definitie een overcompenserende daling van de particuliere absorptie
tegenover staan, en wel des te groter)naarmate extra-tariefopbreng-
Bten veroorzaakt zij.n tengevolge van minder importgevoeligheid
van een tariefwijziging (i.e. groter geldillusie-effekt m.b.t.
importabsorptie).
De import-yariabele Mpm~als particuliere absorptie~variabele~blijkt
evenals de overheidsabsorptie-variabele X~ in waarde gestegen
zijn terwijl ze als betalingsbalans-variabele Mpb slechts weinig
is gedaald. Dientengevolge moeten de particuliere bestedingen aan
"home produced" goederen zijn gedaald en wel zodanig dat het ge-

5) m.b.t. particuliere absorptie van "home-produced" goederen.
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noemde negatieve resultaat met betrekking tot de nationale

absorptie wordt bereikt. M.a.w. extra-overheveling van particulier
inkomen naar overheidsinkomen via tariefheffing leidt hier
uiteindelijk tot daling van dit particulier inkomen en dus eveneens
tot daling van de werkgelegenheid. Er is sprake van een negatieve
werking van een soort Haavelmo-effekt. De feitelijke macro-
economische gemiddelde en marginale absorptiequoten zijn gedaald,

~
in dit geval omdat de marginale absorptie~eicjíng van de particuliere
inkomenstrekkers gericht op "home-produced"-gaederen belangrijker is
dan die m.b.t. importen en deze oi~standigheid werkt negatief door

indien inkomensoverheveling plaats vindt van de particuliere
sektor naar de overheidssektor. Naarmate eerst~genoemcïe marginale
absorptiequote van de particulieren groter is (waarbij de waarde een~
de constant onderstelde waarde van de margina].e absorptiequote van
de overheid is) en dat is zij naarmate de margina]e absorptiequote
van de particulieren gericht op importen kleiner is, gegeven de
~:aarde van de macro-economische absorptiequote, zal het negatieve
Haavelmo-effekt extra doorwerkeri~ Dit blijkt opnieuw in situatie

IX van confrontatie II, alwaar in de referentieperiode sprake

is van een lagere absolute waarde van de prijselasticiteit van

de importvraag vergeleken bij de absolute waarde ervan in situatie

VI. Omdat verder de twee laatste referentiesituaties door eenzelfde

uitgangsstruktuur worden gekenmerkt o.m. voor wat betreft pm~ en

m~,betekent een en ander dat er in de uitgangsperiode van situatie

IX sprake is van een lagere marginale importgevoeligheid voor

importprijsstijgingen tengevolge van tariefwijzigingen.
Bij gelijkblijvende waarden van de macro-economische gemiddelde

en marginale absorptiequoten resp. van de marginale absorptie-

quote van de overheid zal in de referentieperiode van situatie IX

de marginale absorptiequote van de particulieren m.b.t. "home-

produced" goederen groter geworden zijn vergeleken met het geval

van situatie VI.
Tariefverhoging in dezelfde mate leidt nu dan ook niet alleen

tot een extra-werkgelegenheidsverslFChtering maar eveneens tot
nationaal-inkomensdaling, waardoor aan de uiteindelijke imp.ortdaling
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ook de inkomensgevoeligheid van de importen haar definitieve
bijdrage heeft kunnen leveren en daarmee ook tot negatieve
beinvloeding van overheidsinkomen en-bestedingen.
A1 met al kan gesteld worden dat binnen de hierboven geschetste
gedachtengang het relatief belangrijker worden van de overheids-
sektor als bestedingssektor d.m.v. extra-tariefheffing in
Keynesiaans plausibele gevallen,kan leíden tot negatieve resultaten
met het oog op het in eerste instantie nagestreefde resultaat van
werkgelegenheidsverbetering d.m.v. tariefverhogende politiek
t.g.v. het negatief uitwerken van het Haavelmo-effekt.
Is dit effekt nul m.b.t. de werkgelegenheidssituatie~zoals in
het geval van situatie II~dan kan een verhogende werking van een
extra-tariefheffing op het nationaal inkomen leiden tot een
conclusie die lijdt aan inkomensillusie bij hen~die onterecht
de werkgelegenheidssituatie een~-eenduidig positief correleren
met het nationaal-inkomensniveau, zonder zich af te vragen waarom.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat voor iemand met verbeel-
dingskracht het niet moeilijk zal zijn bij interpretatie van de
behandelde cijfervoorbeelden~zich nog meer te conformeren met onze
geponeerde hoofdstelling indien de importen niet alleen worden
beschouwd als bestedingscategorie,maar ook als kostencategorie~
daarbij de onderstellingen van constante "home-produced" goederen-
prijzen en constante exporten loslatend. Dit geldt dan temeer indien
niet alleen werkgelegenheid maar tevens netto-toegevoegde waarde
per hoofd als economisch-politieke doelstelling wordt gehanteerd.

6) Er moet dus rekening worden gehouden met het gewicht dat de
diverse absorptiecategorieën hebben ín de samenstelling van
de macro-economische marginale en gemiddelde absorptiequoten
in de uitgangssituaties.
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5. Samenvattende conclusies

De voorgaande analyses leiden tot de volgende conclusies:
A. Incompetent (inconsistentj gebruik van bestaande economische

analysemodellen resp. foute interpretatie van de daaraan ten
grondslag liggende conclusies,leiden tot foute vermeende
nieuwe theorieën. Een voorbeeld daarvan wordt beschreven in
de eerste drie paragrafen. Daarbij kwam met name het verschijn-
sel ter sprake van de inkomensillusie met betrekking tot
tariefpolitiek gericht op werkgelegenheidsverbetering in een
Keynesiaanse denkwereld.

B. In paragraaf vier wordt aan de hand van een conjunctuur-strukr
tuurmodel aangetoond dat:
De Keynesiaanse tarieftheorie binnen zeer brede grenzen conclu-
deert niet alleen tot economisch -theoretische bestaanbaarheid
maar ook tot economisch-theoretische aktualiteit van de korte-
termijn analogie tussen haar resultaten en die van de stan-
daardtárieftheorie m.b.t. tariefpolitiek i.e. handelsdeli-
beralisatie in de vorm tariefverhoging op importen.

Interessant is nog het volgende op te merken. Bij het ter perse
gaan van dit artikel kregen wij een nieuwe studie in handen nl.
het varii auctores: "Quantitative Studies Of International
Economic Relations" ed. Herbert Glejser; Faculties of Namur and
University of Brussels, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam, 1976. Een van de bijdragen was die van Edward E. Leamer,
Harvard University, getiteld "The effects of tariffs on a trade
dependence model" waarin resultaten worden beschreven van schat-
tingen m.b.t. de effekten van afschaffing van tariefheffingen
door handelsafhankelijke landen van het Atlantisch gebied, voor
het jaar 1958. Hij concludeert tot aanzienlijke voordelen van
handelsuitbreiding vóor alle landen op korte termijn.
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