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INLEIDING o)
In de loop van de recente economische gescniedenis hebben zich diverse -
soms tegenstrijdige - denkstromen over het functioneren van de arbeidsmarkt
ontwikkeld. Indien we deze "denkstromen" of "theorieën" bekijken vanuit de
invalshoek "werkloosheid", kunnen we deze grosso modo onderverdelen als
volgt :

i) de Marxistische werkloosheidstheorie;
ii) de (neo-) klassieke werkloosheidstheorie;

iii) de Keynesiaanse werkloosheidstheorie;
iv) een terugkeer naar de neo-klassieken : de theorie van de natuurlijke

werkloosheidsgraad, rationele verwachtingen, het monetarisme en de
aanbodtheorie;

v) een geintegreerde aanpak : werkloosheid bij hoeveelheidsrantsoenering.

De Marxistische economen stellen dat arbeid de enige produktieve factor is,
omdat het volgens hen het enige goed is dat waarde kan scheppen (arbeids-
waardeleer): Werkloosheid neemt toe indien "de wet van de dalende winstvoet"
van toepassing is.
Bij de ~neo-) klassieke economen stond het rotsvaste geloof in ée vrije,
competi ieve marct, e eerst door het prijsmechanisme, centraal. Trans-
acties komen volgens hen steeds bij evenwicht tussen vraag en aanbod tot
stand en alle deelmarkten functioneren volledig onafhankelijk van elkaar.
De resterende werkloosheid is vrijwillig en komt b.v. tot stand omdat
consumenten het evenwichtige reële loon te laag vinden. De oorzaak van de
werkloosheid is dus uitsluitend op de arbeidsmarkt te vinden.

Ke nes zocht integendeel de oorzaak van de werkloosheid op de goederenmarkt.
He~ortschieten van de geaggregeerde vraag schept afzetproblemen, die
leiden tot afdankingen en via hieruitvoortkomend inkomensve rlies tot ver-
dere afzetverminderingen en (nog) meer afdankingen. Zulke werkloosheid is
onvrijwillig omdat de werklozen zelf praktisch niets kunnen ondernemen om
deze vicieuze cirkel te doorbreken. De overheid kreeg de taak dit neer-
gaande proces te stoppen en te zorgen voor voldoende vraagstimulering.
De Phillipscurve, die een negatief verband tussen loonstijgingen (kosten-
inflatie) en werkloosheid vastlegt, wordt als een logisch uitvloeisel van
een Keynesiaanse vraagstimuleringspolitiek beschouwd.

Naargelang de Westerse economieën meer werden gekenmerkt door stagflatie-
verschijnselen (hoge werkloosheid en hoge inflatie) beleefden we een be-
perkte terugkeer naar neo-klassieke principes. Er werd gesteld dat de
arbeidsmarkt op lange termijn in evenwicht is. Dit evenwicht kan slechts
tijdelijk doorbroken worden door de stimulering van de geaggregeerde vraag,
waardoor ínflatie ontstaat. De inflatie wordt daarmee opgetild boven de
verwachte inflatie, die o.b.v. rationele verwachtinaen werd gevormd.
Arbeiders en ondernemers zien de prijs van hun diensten en goederen dan
ook vlugger stijgen dan verwacht. Hiermee komt er ruimte voor meer te-
werkstelling. Omdat de economische agenten zich op korte termijn vergis-
sen in de verwachtingen wordt er afgeweken van het evenwicht. Op langere
termijn echter zien de economische agenten hun vergissing in en komt de
markt terug tot haar (neo-klassiek) evenwicht : alsdan worden prijsver-
wachtingen gelijk aan prijsrealisaties. De werkloosheidsgraad die geas-
socieerd wordt met dit evenwicht is de natuurlijke werkloosheidsgraad.

o) De auteurs willen hiermede de commissieleden danken voor hun talrijke
suggesties en opmerkingen, bijzonder de heren R. Van Straelen, voorzit-
ter, U. Somers, secretaris, S. Gepts, P. Kooiman, R. Janssen, P. Ruys,
J. Theeuwes en C. Weddepohl.
Onze dank gaat ook uit naar mevrouw D..:Vervoort en de heer R. Coppens
die het hele manuscript getypt en hertypt hebben.
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Om de feiteli~ke.werkloosheidsgraad onder deze natuurlijke graad te
dwingen is er dan een voortdurende verrassingsinflatie nodig, waardoor de
economische agenten zich voortdurend vergissen in hun prijsverwachtingen
(of indien ze "voor de gek worden gehouden" door de inflatiegraad).

Volgens de monetaristen gaat de inflatie, ontstaan door een aangroei van
de geldhoeveelheid, in de lange termijn werkloosheid kunnen veroorzaken
omdat inflatie door haar samenhang met de bestaande allocatie van produk-
tiefactoren en door het oproepen van nieuwe prijsstijgingsverwachtingen
bepaalde jobs tijdelijk attractief maakt.

De aanbodeconomen vinden dat (directe) belastingsvoetverminderingen de
werkloosheid terugdringen, omdat alsdan de loonkosten dalen en zowel het
aanbod van arbeid als de vraag naar arbeid stijgen. Hierdoor neemt de
maximale produktieve capaciteit van de economie toe en wordt de ínflatie
afgeremd.
Bovenstaande post-Keynesiaanse werkloosheidstheorieën restaureren in de
langere termijn het (neo-) klassieke beginsel van autonome deelmarkten.

Ingevolge het bestaan van loon- en prijsrigiditeiten treden er verstvringen
op, die niet-optimale allocatie en werkloosheid tot gevolg hebben, omdat
economische agenten toch handel willen drijven aan niet-evenwichtsprijzen.
Alsdan worden de agenten gerantsoeneerd door het bestaan van fricties op
de goederen- en arbeidsmarkten. Een poging tot integratie van de (neo-) klassieke
en de Keynesiaanse werkloosheidstheorieën zullen we ten slotte behandelen
onder de hoofding :"werkloosheidstheorie bij hoeveelheidsrantsoeneringen"
(onevenwichtstheorie-van-de-werkloosheid), waar i~ .v. in tegenste ing
tót dè-thèóri'è-ván-de-unièke-nátuurli'jkè werkloosheidsgraad, verschillende
(werkloosheids)-evenwichten kunnen bestaan, afhankelijk van de situatie
op de goederenmarkt (té hoge of té lage prijzen). Het bepalen van bijbe-
horende "spill-over effecten" in de arbeidsmarkt t.g.v. een rantsoenering
in de goederenmarkt wordt dan van bijzondere betekenis.

Tot slot weze nog opgemerkt dat in deze economische studie een meer insti-
tutionele werkloosheidstMeorie als deze van de dubbele arbeidsmarkt buiten
beschouwing blijft. De duale arbeidsmarlcttheorie kent een primaiTe arbeids-
markt met jobs in vnl. grote bedrijven met hoge lonen, goede arbèidsvoor-
waarden en stabiliteit van tewerkstelling en een secundaire arbeidsmarkt
met minder attractieve jobs, weinig promotiekansen,-lágé-lónen, onzekere
tewerkstelling, enz. Een belangrijke karakteristiek van de dubbele arbeids-
markttheorie is voorts dat het hierin niet gaat om de mate van scholing
(kwalificatieniveau) als determinant van de kans op instabiliteit maar om
het feit dat een job "goed" of "slecht" is. D.w.z. door het kwalificatie-
niveau van de bevolking op te voeren en niet tegelijk te zorgen voor "goede"
banen, kan men instabiliteit (d.w.z. werkloosheid) bevorderen. De gedrags-
verschillen tussen beide arbeidsmarktsegmenten zijn institutionele ongelijk-
heden en discrimininaties die in stand worden gehouden door de bewuste yedrags-
strategieën van marktpartijen. Structurele werkloosheid is nu het gevolg
van gedragsverschillen tussen en t.o.v. deze arbeidsmarktsegmenten.
Daarom is volgens de "dualisten" het belangrijkste probleem op de arbeids-
markt, de schaarste aan primaire arbeidsplaatsen; de institutionele bar-
rières voor de secundaire arbeidskrachten zouden volledig moeten afgebouwd
worden. Een mogelijk interessante toepassing van de dubbele arbeidsmarkt-
theorie lijkt ons de indeling van arbeidsmarktsegmenten in "zwarte" en
"witte" arbeidsmarkten. Elk segment heeft eigen doelstellingen m.b.t.
zowel vraag als aanbod van arbeid die gelijksoortig~ kunnen zijn maar
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alleszins aanzienlijk kunnen verschillen in resultaat (b.v. winstmaxima-
lisatie van producenten, nutsmaximalisatie van consumenten voor beide
segmenten). Daar diverse bronnen de "zwarte" tewerkstelling in België
ramen op 15 à 20 ~ van de bekende tewerkstelling in uren (b.v. C.E.S.-
Leuven : 15,2 ~) lijkt het ons gewenst dat in het raam van een globale
tewerkstellingspolitiek hieraan aandacht wordt besteed. Dit kan even-
wel niet binnen het beperkt bestek van onderhavig onderzoek.

De commissie heeft zich beperkt tot de marktsector omdat economische
theorieën van de werkloosheid enkel op deze sector betrekking hebben.
De werkgelegenheid in de non-profit-sector heeft een volledig ander ka-
rakter en wordt behandeld in commissie 8(referent : J. De Sloovere).
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I. DE MARXISTISCHE THEORIE

Volgens Marx is de enige bron van waarde de arbeid. De waarde van een yoed
is het geheel van 'levende' ( directe) en 'dode' ( indirecte) arbeid die nood-
zakelijk is voor de produktie van een goed met de bedoeling het te verkopen
op de markt.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen arbeid en arbeidskracht.
De arbeidskracht is het totale fysische en intellectuele vermogen dat de
mens in staat stelt te werken. De arbeid zelf is het in werking stellen
van dit vermogen. De waarde van de arbeidskracht is de hoeveelheid arbeid
die noodzakelijk is om de arbeidskracht in stand te houden ( het is dus de
arbeid die nodig is om de bestaansmiddelen van de arbeider te produceren).
Omdat in een kapitalistische maatschappij de arbeider niet beschikt over
produktiemiddelen, is hij uit noodzaak verplicht zijn arbeidskracht te ver-
kopen aan de kapitalist die eigenaar is van de produktiemiddelen.
De producent koopt dus met zijn geld produktiemiddelen en arbeidskracht die
hij aanwendt om goederen te produceren die hij zal verkopen tegen een groter
bedrag dan zijn oorspronkelijk beschikbare middelen. De kapitalist maakt
dus winst. Wat is de bron van deze winst ?
Wanneer de kapitalist arbeidskracht koopt, is het voor de arbeider voldoen-
de dat hij de waarde hiervan vergoed krijgt. De producent zal de arbeider
echter langer laten werken dan nodig is om de arbeidskracht in stand te
houden, zodat de arbeidskracht in het produktieproces meer waarde creëert
dan ze zelf verbruikt. Het is deze meerarbeid die meerwaarde (S) doet
ontstaan en aan de bron ligt van de winst.
De meerwaardevoet ( S') is de verhouding tussen de meerwaarde en het varia-
bel kapitaal ( V) dat zal gebruikt worden om arbeidskracht te kopen die
ingeschakeld wordt in het produktieproces

S' - S~V
De winstvoet ( P') is de verhouding tussen de meerwaarde en het totaal ge-
investeerde kapitaal (C t V). C is het constant kapitaal dat geïnvesteerd
wordt in produktiemiddelen

P' - S~(C t V)
De verhouding tussen constant en variabel kapitaal is de organische kapi-
taalsamenstelling.
De kapitalist zal slechts een gedeelte van zijn winst consumeren. De rest
wordt opnieuw geïnvesteerd met de bedoeling nog meer winst te maken. Dit
noemt Marx accumulatie.
Marx toont aan d.m.v. de reproduktieschema's dat, bij de kapitalistische
concurrentie, de sterk geautomatiseerde (of sterk beschermde) bedrijven
en industrietakken een gedeelte van de meerwaarde die gecreëerd wordt in
de minder beschermde bedrijven, opslorpen. Vandaar de steeds verdergaan-
de wedloop naar automatisering(1}.
Wanneer een bedrijf deze wedloop niet volgt, zalnet al zijn meerwaarde
zien afvloeien en al zijn winst verdwijnen. Sluiting van het bedrijf en
toename van de werkloosheid zijn het gevolg.
De grote en efficiënte bedrijven hebben er echter alle belang bij dat de
kleinere blijven bestaan. Zij zijn immers leveranciers van meerwaarde.
Deze steeds verdergaande automatisering heeft echter belangrijke gevolgen
voor de winstvoet en de tewerkstelling.
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A. DE INVLOED VAN EEN TOENEMENDE AUTOMATISERING OP DE MEERWAARDEVOET

De meerwaardevoet kan op twee manieren verhoogd worden : enerzijds door een
verlenging van de arbeidsduur (produktie van absolute meerwaarde), ander-
zijds door een vermindering van de waarde van de arbeidskracht (produktie
van relatieve meerwaarde).
De verlenging van de arbeidsduur werd vooral in het begin van het kapita-
lisme toegepast. De kapitalist zal echter steeds meer arbeiders nodig heb-
ben (op de verlenging van de arbeidsduur staat immers een fysische grens)
zodat er op de arbeidsmarkt een druk in het voordeel van de arbeiders ont-
staat. Vermits de arbeidsduurverkorting met behoud van loon een daling
van de meerwaardevoet meebrengt, zullen de producenten moeilijk toegeven
aan dergelijke eisen.
Voor de produktie van relatieve meerwaarde moet nagegaan worden onder welke
voorwaarden de waarde van de arbeidskracht kan dalen. Deze waarde hangt
af van het aantal gekochte bestaansmiddelen en van de gemiddelde waarde
van elk van deze bestaansmiddelen. Door een toename van de automatisering
stijgt de arbeidsproduktiviteit en daalt de waarde van de goederen. Een
nodige en voldoende voorwaarde voor de daling van de waarde van de arbeids-
kracht is dat het aantal levensmiddelen minder snel stijgt dan dat de ge-
middelde waarde van elk van hen daalt. De automatisering veroorzaakt niet
enkel een stijging van de arbeidsproduktiviteit, maar beperkt ook de stij-
ging van de consumptie van de arbeiders. Zo zullen b.v. door een toene-
mende automatisering steeds een aantal mensen werkloos worden. Zij ver-
lie~en daardonr hun inkemen (of toch ~e;, g2deeltej en gáaiiiiiinder consume-
ren. Dit betekent echter niet dat het consumptieniveau dient te dalen.
Een stijging van de meerwaardevoet kan gepaard gaan met een stijging van
het reële loon.

B. AUTOMATISERING EN DE WINSTVOET

Door een toenemende automatisering worden steeds minder arbeiders gebruikt
in verhouding tot een toenemende hoeveelheid produktiemiddelen. Dit heeft
tot gevolg dat de organische kapitaalsamenstelling stijgt. Indien de meer-
waardevoet constant is, volgt hieruit een daling van de winstvoet. Dit is
de "wet van de dalende winstvoet". Zij ligt, volgens Marx, aan de basis
van de ondergang van het kapitalisme.
We hebben echter gezien dat een toenemende automatisering de meerwaarde-
voet doet stijgen en deze dus niet constant blijft. Er treden dus twee
tegengestelde effecten op. Enerzijds zal de verhoging van de organische
kapitaalsamenstelling de winstvoet doen dalen, anderzijds zal de stijgende
meerwaardevoet de winstvoet doen toenemen. De uiteindelijke evolutie van
de winstvoet hangt dus af van de verhouding tussen beide effecten.
De wet van de dalende winstvoet is enkel een waarschuwing voor de kapita-
listen. Indien zij er niet voor zorgen dat eventuele dalingen van de
winstvoet worden afgeremd of omgebogen, zal de werkloosheid toenemen en
zullen zij hun eigen ondergang in de hand werken.
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C. ACCUMULATIE EN TEWERKSTELLING

Door een toenemende automatisering gaat de waarde van de arbeidskracht
dalen (produktie van relatieve meerwaarde), de accumulatie toenemen en
de organische kapitaalsamenstelling stijgen. Wat is nu de weerslag op
de werkloosheid ?
Indien de organische kapitaalsamenstelling stijgt, terwijl de andere ver-
anderlijken constant blijven, zal de tewerkstelling dalen. Stijgt de ac-
cumulatiegraad, terwijl de andere veranderlijken constant blijven, dan
stijgt ook de tewerkstelling. Wil men eenzelfde hoeveelheid variabel
kapitaal behouden (met een constante waarde van de arbeidskracht) dan
zal de accumulatiegraad sterker moeten groeien dan de stijging in de
organische kapitaalsamenstelling. Als bovendien de waarde van de ar-
beidskracht afneemt, komt er een stijgend effect bij op de tewerkstelling.

Net zoals bij de winstvoet treden ook hier tegengestelde effecten op.
Men kan nu aantonen dat tewerkstelling en winstvoet bijna altijd in de-
zelfde zin evolueren.

D. HET PROBLEEM VAN DE OVERPRODUKTIE

De kapitalistische concurrentie zet de producenten aan om steeds meer te
automatiseren. Elke kapitalist tracht zo zijn produktiecapaciteit en
zijn individuele produktie te verhogen. Hierbij wordt geen rekening ge-
houden met het feit dat de totale produktietoename moet afgesteld zijn
op de potentiële vraag. De kans bestaat dus dat op een bepaald ogenblik
het goederenaanbod groter wordt dan de vraag. Dit noemt men de crisis
van de overproduktie. Als gevolg hiervan gaan de effectieve prijzen
onder de produktieprijzen dalen, zodat de winstvoet zal dalen. De mar-
ginale bedrijven zullen verdwijnen en de andere bedrijven dienen te ra-
tionaliseren (beperking van de produktie en daling van de kosten). De
werkloosheid neemt toe, de koopkracht daalt en de vraag gaat afeemen.
De economie bevindt zich in een recessie.
Door de sluiting van de marginale bedrijven worden hun produktiemiddelen
ontwaard zodat de organische kapitaalsamenstelling zal dalen. Door de
toenemende werkloosheid zal de meerwaardevoet stijgen. De winstvoet zal
terug stijgen. Er is plaats voor een heropleving.

Een crisis van overproduktie kan op verschillende manieren verzwakt worden.
De volgende maatregelen hebben allen tot doel de vraag te ondersteunen.
Door het zorgen voor stabiele arbeidsplaatsen en voor vervangingsinkomens
bij werkloosheid,. tracht men de koopkracht relatief stabiel te houden.
Hierdoor wordt de vraag echter niet gestimuleerd, maar hoogstens op een-
zelfde peil gehouden.
Om de private vraag te stimuleren wordt meestal beroep gedaan op een kre-
dietpolitiek (daling van de rentevoeten, regelingen i.v.m. afbetalings-
termijnen, hypothecaire leningen, ...). Ook al creëert men betere moge-
lijkheden tot kredietverleningen,niets of niemand garandeert dat er ge-
bruik van zal gemaakt worden. De meest zekere politiek is de uitbreiding
van de overheidsvraag. Andere overheidsmaatregelen kunnen eventueel ge-
bruikt worden. Door nationaliseren van of steunverlenen aan marginale
bedrijven, kan het aantal sluitingen beperkt worden.
De staat zal echter behoefte hebben aan financieringsbronnen. Door be-
lastingen te heffen zal de vraag de neiging gaan vertonen te dalen, zodat
het stimulerend effect van de overheidsuitgaven wordt tegengewerkt of
zelfs te niet wordt gedaan.
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II. NEO-KLASSIEKE THEORIE EN HET WALRASIAANS EVENWICHTSMODEL

De neo-klassieke (arbeidsmarkt) theorie vindt haar oorsprong in de pré-
Keynesiaanse klassieke schrijvers als W.S. Jevons (1871), A. Marshall
(1890), J.B. ar 00) en A.C. Pigou (1933). In tegenstelling tot
Smith, Ricardo, Marx e.a. achtten zij de waarde van iets niet louter af-
hankelijk van de arbeid die erin vervat zit, maar wel van de subjectieve
nuttigheid van het goed en de technologie waarmede wordt gewerkt.

Belangrijke elementen van het klassieke model zijn :
- de mens is een "homo oeconomicus ,.w.z. iemand die rationeel-econo-

misch is, die steeds zijn eigen belang nastreeft;
- in wezen heerst er een zuivere concurrentie in de economie, behalve

evt. op de arbeidsmarkt (2);
- in de lange termijn vormen de reële en monetaire sectoren van de eco-
nomie twee afzonderlijke, gesplitste markten; ook worden tewerkstel-
ling en output bepaald in scheidbare arbeids- en produktenmarkten die
een gesloten systeem vormen waarin evenwicht in de ene markt een even-
wicht in de andere markt impliceert.

De neo-klassieke economen gaan nog een stap verder : zij accepteren niet
dat rigi iteiten in het reële loon op lange termijn kunnen blijven voort-
bestaan. Zij argumenteerden dat in de lange termijn competitieve krach-
ten het reële loon zullen aanpassen tot op een niveau waarbij vraag naar
en aanbod van arbeid gelijk zijn, zodat steeds een toestand van volledi-
ge tewerkstelling zal optreden.
Lange termijn afwijkingen van het evenwicht (lange termijn werklcosheid)
kunï~eï~ vuor-r~améiijk ioegeschreven worden aan werkloosheidsuitkeringen;
in de ogen van de neo-klassieken subsidiëren werkloosheidsuitkeringen de
vrije tijd en moedigen de registratie in het werkloosheidssysteem aan
door diegenen die niet ernstig naar werk zoeken.
Het neo-klassieke model onderstelt dus (op de lange termijn) perfect
flexi e e pri~zen op separate competitieve markten met veel aanbieders
en vragers die alleen het onderste uit de kan wensen te halen ("rationeel
handelen"). Het gevolg is dat volgens dit model alle markten naar even-
wicht (gelijkheid van vraag en aanbod) tenderen.

De theorie van het algemeen evenwicht werd het eerst geformuleerd door
Walras (1874). Weddepohl (1982) drukt het zb uit (p. 2) :
"De evenwichtsprijzen zijn zodanig dat vraag en aanbod van alle goede-
ren aan elkaar gelijk zijn en de evenwichtsallocatie is de verdeling
van goederen over economische agenten (consumenten en producenten)
die ontstaat als ieder transacties realiseert overeenkomstig zijn
vraag en aanbod. Vraag en aanbod zijn daarbij het resultaat van een
individueel optimaliseringsproces door consumenten en producenten op
basis van hun preferenties waarbij hun keuze uitsluitend wordt beperkt
door hun inkomen of hun technologie, en de prijzen".

Algemeen zijn er n markten waarop N agenten opere ren. Indien we deze Nagenten onderverdelen in 2 soorten : producenten en consumenten, en ver-onderstellen dat het producentengedrag ( consumentengedrag) kan beschrevenworden door het gedrag van een representatieve producent ( consument)(b.v. indien alle bedrijven en gezinshu~ehoudingen identiek ondersteldworden en gelijk in aantal ...) kunnen we het volgende eenvoudige even-wichtsmodel opstellen (3).
Stel een economie met één variabele produktiefactor, arbeid, en (n - 1)verschillende produkten (korte termijn model). De verschillende produktenworden geindexeerd als i- 1, 2, ... , n- 1 en het no goed is arbeid.
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Samen vormen zij de n goederen die op evenveel markten van de economie
verhandeld worden. Met elk goed is een prijs geassocieerd, waarvan onder-
steld wordt dat hij dezelfde is voor de representatieve consument en pro-
ducent (dus : geen distributiemarge, geen belastingen !) en waarbij ook
gesteld wordt dat er geen prijsdiscriminatie tussen kopers of verkopers
onderling bestaat.
In symbolen :
pi(i - 1, 2, ..., n- 1) rekenprijs van produkt i met hoeveelheid

Y.(i - 1, 2, ..., n- 1)
(Y~ - gevraagde hoeveelheid; Yi - aangeboden
hoeveelheid);

w (geld)loon voor de factor arbeid L met respec-
tievelijk L~ en LS als arbeidsvraag en arbeids-
aanbod (in manuren gemeten);

~rf de geplande (forecasted) winst van het bedrijf
(representatieve producent);

Lo

~ra de verwachte (anticipated) winst van de repre-
sentatieve gezinshuishouding;

totaal beschikbare tijd binnen één tijdsperiode.

Samengevat lost de representatieve producent het volgend produktieplan op :

n-1
max ~rf - E pi Yi - w LD

i - 1{Yi } ~LD

n.v. Yi - fi(LD)

met fi(.)(i - 1, 2, ..., n- 1) een (strikt) concave produktiefunctie in
de variabele produktiefactor arbeid (4), en lost de representatieve con-
sument het volgende nutsprobleem op :

U- U(Y~, YZ~ ...~ YD-1' Lo - LS) ~2~

n-1
n.v. E piY~ ~ w LS },~a

i-1

met U(.) een (strikt) concave nutsfunctie in produkten Yi(i - 1, 2, ...,
n-1) en vrije tijd (Lo - LS).
Als we de netto-vraagoverschotten per goed Zi, -~ ~ Zi ~ ~(i - 1, 2,
..., n), noemen of :
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Zi:- Y~ - Yi (i - 1, 2, ..., n-1) l3l

Z:-LD-LSn

definiëren we een marktevenwicht als een netto vraagoverschot gelijk aan
nul is en definiëren we een al emeen evenwicht indien alle netto vraago-
verschotten nul zijn (d.i. Vi -''"'' n: Zi: - 0).

Indien we de winstfunctie van de representatieve producent en de budget res-
trictie van de presentatieve consument samenstellen vinden we de volgende
veralgemeende wet van Walras, onder de veronderstelling dat de budgetrestric-
tie in ~2~ bindend is :

n-1
E pi Zi f wZn t~rf - na - 0 l4~

1-1

Indien de geplande producentenwinst gelijk is aan de winstverwachting (- ge-
pland niet-looninkomen) van de gezinshuishouding (~rf -~ra) volgt uit de ver-
algemeende wet van Walras dat :
- de totale waarde van alle netto-vraagoverschotten in de economie nul is

(- oorspronkelijke wet van Walras (1874) waardoor een overtollig aanbod
in een willekeurige markt noodzakelijk moet samengaan met een overtollige
vraag in minstens één andere markt en vice versa zodat

- als (n - 1) markten in evenwicht zijn, dan is de overige markt ook steeds
in evenwicht(enkel in nominale termen).

Bovendien kan in zulk geval (~rf -~ra) de herleide vorm van de gevraagde en
aangeboden hoeveelheden door het representatieve bedrijf en de representa-
tieve gezinshuishouding worden berekend door de winst als functie van de
prijzen uit te substituëren. Dan kan vrij eenvoudig worden aangetoond
dat (5) :
- alle gevraagde hoeveelheden Y~(pl' P2' "'' pn-1' w)' i- 1, 2, ..., n-1,

en LD(P1' P2' "'' Pn-1' w) en alle aangeboden hoeveelheden Yi(pl, p2, ...,
pn-1' w)' i- 1' 2' '..~ Pn-1' w) homogeen van de nulde graad in prijzen
zijn, d.w.z. dat de gevraagde en aangeboden hoeveelheden alleen van de
relatieve prijzen afhangen en niet van de absolute prijzen;

- er een éénduidige relatie bestaat tussen een verzameling van relatieve
prijzen en een bepaald consumptie- en produktieplan;

- alle gevraagde en aangeboden hoeveelheden continue functies in de prijzen
zijn zodat een kleine verandering in een willekeurige prijs slechts een
kleine verandering in de gevraagde of aangeboden hoeveelheid voor gevolg
heeft;
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- er een prijsaanpassingsproces kan gedefinieerd worden waardoor een alge-
meen evenwicht ontstaat op de volgende wijze : als er een vraagoverschot
van een goed bestaat wordt zijn prijs verhoogd waardoor de vraag afneemt
en als er een aanbodoverschot is wordt zijn prijs verlaagd waardoor de
vraag zal toenemen; indien vraag en aanbod gelijk aan elkaar zijn blijft
de prijs van het goed onveranderd. A1 deze transformaties verlopen con-
tinu naar een vast punt ( evenwicht) toe (6).

Indien de geplande producentenwinst verschillend is van de winstverwachting
van de representatieve consument ( b.v. bij onvolledige winstuitkering)
(~f ~.~a) impliceert de gegeneraliseerde wet van Walras ~4~ dat :
- de totale waarde van alle netto-vraagoverschotten gelijk is aan de over-

schatting van de geplande bedrijfswinsten door de representatieve gezins-
huishouding zodat algemeen evenwicht onmogelijk kan voorkomen : indien de
gezinshuishouding de winst overschat (onderschat) moet er minstens in één
markt een vraagoverschot ( aanbodoverschot) bestaan;

- een veralgemeend vraagoverschot ( aanbodoverschot), d.w.z. een vraagover-
schot ( aanbodoverschot) op alle markten, is best mogelijk indien de re-
presentatieve gezinshuishouding de bedrijfswinst overschat (onderschat) (7).

Voor de verdere analyse van het neo-klassieke arbeidsmarktmodel gaan we uit
van een economie met slechts één produkt : een consumptiegoed met prijs p.
Modellen ~l~ en ~2~ van resp. de representatieve producent en de represen-
tatieve consument luiden nu als volgt :

max ~rf - p YS - w LD

YS,LD j5~
n.v. YS - f(LD)

en

max U - U(Y~, Lo - LS}
YD~LS

n.v. pYD~wLSfna

De budgetrestrictie in ~6~ i s bindend omdat consumptie YD en vrije tijd
Lo - LS gewone goederen zijn en een verzadigingspunt nooit bereikt wordt
(positief marginaal nut). De oplossingen van bovenstaande produktie- en
consumptieplannen leveren de volgende vraag- en aanbodfuncties :
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YS - YS(W) YD - YD(W~ ~a)p P P
a

LD - LD(p) LS - LS(P~ P)

l7l

2
Bij dalende schaalopbrengsten (hier :~-~ ~ 0: een voldoende voorwaarde
voor winstmaximalisatie) geldt : dL

D SdL ~0 en dY ~0
d(p) d(P)

en daar het consumptiegoed een positief marginaal nut heeft en het aangebo-
den aantal arbeidsuren een negatief marginaal nut bezit, geldt :

aYD a LS

a(pa) a(Pa)
~ 0

Bij wijziging van de reële loonvoet gaan de inkomens- en substitutie-effec-
ten elkaar normaal versterken voor consumptie (aYD~a(p) ~ 0) en elkaar
tegenwerken voor het aangeboden werk (aLS~a(P) ~ 0). Nochtans wordt over
't algemeen ondersteld dat het inkomenseffect van een reële loonsverande-
ring op het aangeboden aantal arbeidsuren het substitutie-effect overtreft
als het loon stijgt zodat aLS~a(p) ~ 0 bij lage lonen en dat aLS~a(P) r 0
bij hoge lonen ("backward bending labour supply curve").

De gegenariliseerde wet van Walras volgt volgens ~4~ uit de bedrijfswinst
in ~5~ en de bindende budgetrestrictie in ~6~ :

P(YD - YS) f w(LD - LS) t~rf -~ra - 0 ~8l

Indien nu de representatieve gezinshuidhouding volledige informatie heeft
over de geplande bedrijfswinsten, of ~a -~f -~, is een voldoende voor-
waarde voor evenwicht dat ofwel de goederen~oarkt ofwel de arbeidsmarkt in
evenwicht is. Want, indien ~ra -~rf, impliceert ~8~ dat uit het evenwicht
op één markt steeds het evenwicht op de andere markt volgt. Dan valt even-
wicht op één markt samen met algemeen evenwicht (op alle markten). Bijge-
volg kan, b.v. door flexibele consumptieprijzen, het reële loon elke markt
in evenwicht brengen. Dan geldt uit ~8~ en ~7~ :

a
YS(P) - YD(P~ P )

en

a
LD(P) - LS(p~ P )
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met geanticipeerde winst ~a - ~f - ~ - ~(p)

De evenwichtscondities ~9~ bepalen nu evenwichtswaarden of Walra-
siaanse prijs en hoeveelheden :(P)~ , Yw en L~

Het simultaan evenwichtsmodel in de produkt- en arbeidsmarkten kan nu bij
identieke winstverwachtingen van producent en consument als volgt worden
voorgesteld : (8)
Fig. 1: Simultaan evenwicht in produkt- en arbeidsmarkten
Samengevat komt de neo-klassieke arbeidsmarkttheorie voor een economie nu
op het volgende neer :

i) de-vraag-naar-arbeid is gebaseerd op de marginale arbeidsproduktivi-
teitsconditie in de economie : er bestaat een negatieve relatie tussen
de reële loonvoet en het tewerkstellingsniveau van het bedrijf (bedrij-
ven) omdat tewerkstellingsverhogingen het grensprodukt van arbeid doen
dalen en een voorwaarde voor winstmaximalisatie is dat het grensprodukt
van arbeid gelijk is aan de relatieve beloningsvoet;

ii) het-aanbod van arbeid in een economie is het resultaat van een dubbele
beslissing, nl. :
- een participatiebeslissing van een individu of hij~zij al.dan niet

meedoet in de arbeidsmarkt en
- een beslissing over het aantal arbeidsuren dat een individu wil aan-
bieden op de arbeidsmarkt, gegeven zijn participatiebeslissing,

of in symbolen :
a a a

LS - LS(P, P)- LFPR(P, P). H(P, P) ~10~

met LFPR : labour force participation rate als een functie van het
reële loon- en het reële niet-looninkomen van de gezinshuishoudingen
(9); H- het gemiddeld aantal werkuren van arbeidskrachten ook als
functie van het reële loon- en niet-looninkomen van gezinnen (cfr.
nutsmaximalisatiemodel) (10);

iii) bij volledige uitkering van alle bedrijfswinsten aan de gezinshuis-
houdingen en bij flexibele prijzen onder afwezigheid van kosten, wordt
een Walrasiaans evenwicht gedefinieerd op de produkt- en arbeidsmarkten
als minstens op één markt geldt dat de gevraagde en aangeboden hoeveel-
heden aan elkaar gelijk zijn; iedereen vindt dus werk als hij~zij het
loon aanvaardt dat door vraag en aanbod wordt bepaald (11) m.a.w. alle
bestaande werkloosheid is vrijwillige werkloosheid en er bestaat geen
onvrijwillige werkloosheid.
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Het is pas sinds J.M. Keynes in 1936 zijn "The General Theory of Employment,
Intrest, and Money" pub~l-iceerde, dat het begrip "onvrijwillige werkloosheid"
werd geïntroduceerd (12).

In de volgende paragraaf bespreken we dan ook de Keynesiaanse werkloosheids-
theorie.
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III. DE KEYNESIAANSE THEORIE VAN DE WERKLOOSHEID

Het uitgangspunt van Keynes' theorie van de werkgelegenheid is het princi-
pe van de effectieve vraag ( 13). De totale tewerkstelling is afhankelijk
van de globale vraag en werkloosheid is het gevolg van een ontoereikende
globale vraag.
De totale vraagprijs voor de produktie van iedere willekeurige hoeveelheid
werkgelegenheid is de totale opbrengst die men verwacht te krijgen uit de
verkoop van de produktie die met die bepaalde hoeveelheid gebruikte arbeid
wordt voortgebracht.
Naarmate meer arbeid wordt gebruikt, zal er meer geproduceerd worden en de
totale opbrengsten stijgen. We kunnen de globale vraagfunctie voorstellen
als D-~(L). Opdat de werkgevers een bepaalde hoeveelheid arbeid zouden
tewerkstellen zal er een bepaald minimaal bedrag aan,opbrengsten nodig zijn.
Het verband tussen de hoeveelheid arbeid en deze minimale opbrengsten is de
globale aanbodfunctie die we voorstellen door S- f(L).
Figuur 2
De effectieve vraag situeert zich op het snijpunt van globale vraag en
globaal aanbod. De tewerkstelling bevindt zich op niveau L. Voor het
aanbod volgt Keynes de traditionele theorie, maar voor de vraag ontwikkelt
hij een eigen theorie. De globale vraag omvat twee componenten, enerzijds
de consumptie D en anderzijds de investeringen D. De consumptie is een
stabiele functi~ van het inkomen ( en dus ook van ~e tewerkstelling). Wan-
neer inkomen en tewerkstelling toenemen, zal ook de consumptie toenemen
maar in m~ndere mate dan het inkomen.
Figuur 3
Dit betekent dat voor een tewerkstellingsniveau L de globale vraag klei-
ner is dan het globaal aanbod. Indien men dit tev~erkstellingsniveau wil
handhaven zullen de investeringen moeten toenemen. Volgens Keynes is het
een kenmerk van de vraag naar investeringen dat zij in het algemeen onvol-
doende is om de kloof tussen het volume aan inkomen bij volledige tewerk-
stelling en de consumptie bij dat inkomen te overbruggen. Om dit te ver-
duidelijken is het nodig om na te gaan hoe de investeringen bepaald worden.

Er za1 geinvesteerd worden zolang de marginale efficiëntie van het kapi-
taal (MEC) groter is dan de (nominale) rentevoet.
De MEC is die discontovoet die de actuele waarde van de verwachte opbreng-
sten van het kapitaalgoed gelijk maakt aan de aanbodprijs van dat goed.
Indien de levensduur gelijk is aan T, de verwachte opbrengsten in jaar t
gelijk zijn aan R en de aanbodprijs van het kapitaalgoed gelijk is aan C,
dan wordt de MEC ~evonden uit

T Rt
C-E ~11~

t - 0 (1 f MEC)t
De verwachtingen spelen een grote rol. Zij liggen aan de basis van de grote
schommelingen in de MEC, in de investeringen en dus ook in de tewerkstelling.
Als er Qen toenemende investering is in een kapitaalgoed, dan zal de MEC da-
len, gedeeltelijk omdat de verwachte opbrengsten zullen dalen als het aanbod
van dat goed toeneemt en omdat de aanbodprijs zal toenemen. Er zal een punt
komen waarbij er geen voordeel meer is om kapitaalgoederen te produceren,
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tenzij de rentevoet daalt. Op de lange termijn zal de MEC een neiging
vertonen tot dalen. Zodra de MEC gelijk wordt aan de rentevoet, wordt
er niet meer geinvesteerd. Volgens Keynes wordt dit punt bereikt vóbr er
volledige tewerkstelling is. De rentevoet iet dus een rem op de investe-
ringen.

Hoe wordt de rentevoet bepaald ? Volgens Keynes komt de rentevoet tot stand
uit het evenwicht van de vraag naar en het aanbod van geld. Men onderscheidt
drie motieven waarvoor men geld wil aanhouden nl. het transactiemotief, het
voorzorgsmotief en het speculatiemotief. Het is vooral het laatste dat af-
hankelijk is van de rentevoet. Keynes zelf bepaalt het speculatie-motief
van de liquiditeitsvoorkeur als volgt (14) :

"the object of securing profit from 'knowing better than the market what
the future will bring forth' ".

Bij een lage rentevoet zal men geld houden omdat men een stijging verwacht,
bij een hoge rentevoet zal men geld afstaan omdat men een daling verwacht.
De liquiditeitsvoorkeur is dus een dalende functie van de rentevoet.

Het aanbod van geld is in handen van de monetaire overheid. De geldhoe-
veelheid bepaalt, samen met de liquiditeitsvoorkeur, de rente. De vraag is
nu hoe het komt dat de rentevoet een rem zet op de daling van de MEC (en
de toename van de investeringen) vooraleer er volledige tewerkstelling is ?
Bij afwezigheid van geld zou de MEC blijven dalen tot e r volledige tewerk-
stelling is. Wat is er dan zo bijzonder aan geld, dat de rentevoet niet
daalt overeenkomstig de daling van de MEC van alle andere soorten goederen ?
Keynes geeft drie specifieke kenmerken :
i. geld heeft een produktie-elasticiteit die gelijk is aan nul (of verwaar-

loosbaar klein is);
2. geld heeft een substitutie-elasticiteit gelijk aan nul (of verwaarloos-

baar klein);
3. de grote elasticiteit van de vraag naar geld als middel tot het opslaan

van waarde.
Deze eigenschappen van geld zijn verantwoordelijk voor de werkloosheid.
Keynes geeft zijn besluit als volgt (15) :

"Our conslusion can be stated in the most general form (taking the pro-
pensity to consume as given) as follows. No further increase in the
rate of investment is possible when the greatest amongst the own-rates
of own-interest of all available assets is equal to the greatest amongst
the marginal efficiences of all assets, measured in terms of the asset
whose own-rate of own-interest is greatest.
In a position of full employment this condition is necessarily satisfied.
But it may also be satisfied before full employment is reached, if there
exists some asset, having iero (or relatively sma]1) elasticities of
production and substitution, whose rate of interest declines more slowly,
as output increases, than the marginal efficiences of capital-assets
measured in terms of it.".

Hoe kan men nu toch de werkgelegenheid opvoeren ? Wanneer men de investe-
ringen voldoende kan verhogen is het mogelijk een hoger peil van tewerk-
stelling te bereiken. Enerzijds kan de overheid de autonome investeringen
doen stijgen door zelf te investeren, anderzijds kan er een monetaire po-
litiek gevoerd worden met als doel een daling van de rentevoet.
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Keynes beschouwde de budgettaire politiek (besteden, belasten en lenen
door de overheid) als het belangrijkste wapen tegen de werkloosheid. De
leemte tussen de totale consumptie en het totaal inkomen is bij volledige
tewerkstelling vaak zo groot dat ze niet kan opgevuld worden met louter
particulie re investeringen. Overheidsinvesteringen zijn dan noodzakelijk.

Door overheidsbestedingen zal de effectieve vraag toenemen en het inkomen
zal stijgen. Dit veroorzaakt een toename van de consumptie wat een verdere
stijging van het inkomen impliceert. Door deze multiplicatorwerking zal
een vergroting van de overheidsbestedingen tot gevolg hebben dat het inko-
men met een groter bedrag toeneEmt dan het oorspronkelijk bedrag van die
bestedingen. Opdat ze inkomen zouden creëren moeten het wel 'nieuwe' uit-
gaven zijn en niet louter vervangingen van reeds bestaande overheidsuitga-
ven.
De overheid beschikt over verschillende mogelijkheden om haar uitgaven te
financieren. Wanneer er overgegaan wordt tot het innen van additionele
belastingen, zal men een gedeelte van de bestedingsmogelijkheden van het
publiek afnemen. De overheidsinvesteringen die met dit geld gebeuren zijn
dus niet volledig nieuw en zullen dus ook niet ten belope van hun volle
bedrag inkomen creëren. Een betere methode is het lenen door de overheid
van het publiek. Meestal worden staatsobligaties aangekocht met geld dat
anders zou gespaard zijn. Het bestedingspatroon van het publiek wordt
dus minder aangetast dan bij een belastingsheffing.

Wanneer de overheid gaat lenen bij de banken, kan er nieuw depositogeld
gevormd worden. Niemand hoeft zijn consumptie of investeringen te beper-
ken. Voor Keynes is dit dan ook de beste oplossing om uit een depressie
te ge raken, tenminste zolang de overheid de terugbetalingen kan blijven
doen.
De ove rheid dient wel rekening te houden met het feit dat de multiplicator-
werking verzwakt wordt indien er een deel van het additionele inkomen uit-
gegeven wordt aan geimporteerde goederen. De werkgelegenheid zal dan
minder toenemen dan wanneer alle bestedingen gericht zouden zijn op bin-
nenlandse goederen en diensten.
Tegenover een monetaire politiek staat Keynes vrij sceptisch. Een toena-
me van het totale geldaanbod vergroot de hoeveelheid geld die beschikbaar
is voor het speculatiemotief. De rentevoet zal dalen, de investeringen
zullen toenemen en door de multiplicatorwerking zal het inkomen meer dan
proportioneel toenemen. Door deze stijging zal ook de hoeveelheid geld,
nodig voor transacties, toenemen. De toename van het geldaanbod zal dus
verdeeld worden tussen een gedeelte voor transacties en voorzorg en een
gedeelte voor speculaties. De effectiviteit van het monetair beleid
hangt dus af van verschillende factoren :
1. de rente-elasticiteit van de speculatieve vraag naar geld;
2. de rente-elasticiteit van de MEC-curve;
3. de multiplicator;
4. de inkomenselasticiteit van de transactievraag naar geld.
Indien de liquiditeitsvoorkeur sterker toeneemt dan de geldhoeveelheid en
de rentevoet stijgt, is een monetaire politiek zinloos en af te raden.
Zelfs indien dit niet het geval is en er een daling van de rentevoet is,
zullen de investeringen niet toenemen als de MEC sneller daalt dan de ren-
tevoet. Indien men zich in de "liquidity-trap" ( als de liquiditeitsvoor-
keur interest-inelastisch wordt) bevindt, kan de monetaire politiek geen
verde re daling van de rentevoet veroorzaken.
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Al deze problemen, die vooral in een depressie voorkomen, doen Keynes be-
sluiten dat de monetaire politiek niet het meest geschikte wapen is om de
economie uit die depressie te halen.

Hoe bekijkt Keynes een daling van de lonen als wapen tegen werkl~oosheid ?
Bij Keynes wordt het tewerkstellingsniveau in hoofdzaak bepaald door de
consumptiefunctie, de MEC en de rentevoet. Lonen hebben dus geen direct
effect op de tewerkstelling. Indirect, bestaat de mogelijkheid dat een
loondaling de consumptiefunctie, de MEC en de rentevoet beinvloedt. Keynes
beschouwt deze 3 elementen en komt tot volgende conclusies :
1. De consumptiefunctie zal eerder negatief beinvloed worden door een loon-

daling;
2. Indien het niet mogelijk is om één enkele sterke loonsverlaging (moei-

lijk te verwezenlijken in een niet-autoritaire economie) door te voeren,
dan zal men in tijden van depressie moeilijk de werkloosheid kunnen
verminderen door beinvloeding van de MEC via loonsdalingen;

3. Door een daling van het loon, zullen ook de prijzen dalen zodat er min-
der geld voor transacties nodig is. Indien het geldaanbod constant is,
zal de rentevoet dalen. Het resultaat is dus hetzelfde als van de mo-
netaire politiek en dezelfde beperkingen treden ook hier op. Keynes
geeft echter de voorkeur aan de monetaire politiek om de rentevoet te
verlagen.

Keynes en inflatie

Wanneer men door overheidsinvesteringen of een PffPctleve monetaire poli-
tiek de tewerkstelling kan verhogen, zal dit gepaard gaan met prijsstij-
gingen. Keynes geeft volgende redenen :
1. Bij een daling van de werkloosheid versterkt de onderhandelingspositie

van de arbeiders. De nominale lonen zullen stijgen. Door de toename
van de produktiekosten, zullen ook de prijzen stijgen.

2. Door de neiging van dalende opbrengsten op korte termijn zullen de
prijzen stijgen vbbr er volledige tewerkstelling is.

3. Knelpunten ('Bottlenecks').
Indien de effectieve vraag stijgt zullen zowel de tewerkstelling als de
prijzen stijgen. Aanvankelijk zal er vooral een toename zijn van werk-
gelegenheid, naargelang men het punt van volledige tewerkstelling nadert
zal de nadruk meer op de prijsstijgingen liggen. Zodra er volledige te-
werkstelling is, kan de werkgelegenheid niet verder toenemen en zullen
er enkel nog prijsstijgingen zijn indien de effectieve vraag verder toe-
neemt. Er is een situatie van "echte" inflatie (prijsstijging zonder
stijging van de werkgelegenheid) ontstaan.

Een stijging van tewerkstelling gaat dus gepaard met een stijging van
lonen en prijzen. Uolledige tewerkstelling kan bereikt worden. Vanaf
dit punt treedt er een echte inflatie op.



18

IV. DE PHILLIPSCURVE (Neo-Keynesiaans)

Met de empirische studie van het loongedrag in Groot-Brittannië door A.W.
Phillips (1958) heeft het begrip Phillips-curve zijn intrede gedaan in de
theorie van inflatie en werkloosheid. Voor de periode 1851-1913 vond
Phillips een stabiel invers verband tussen de proportionele veranderings-
graad van het nominaal loon (~) en het werkloosheidspercentage (u).
De geschatte relatie was (Phillips, 1958).

w f 0.9 - 9.638 u-1.394 ~12~
Deze relatie werd getransformeerd naar een prijswerklmosheidsverband.
Wanneer verondersteld wordt dat de verdeling van het inkomen over arbeiden kapitaal constant is, dan geldt0

w - p t (t) ~13j
waarbij Y~L de output per manuur voorstelt. De Phillips-curve kan dus zo-wel in loontermen als in prijstermen beschouwd worden (fig. 4).
Fig. 4 : Prijs- en loon-Phillips curve
De theoretische basis voor de Phillips-curve werd het eerst gegeven doorLipsey ( 1960). Hij gaat uit van het feit dat een vraagoverschot ( aanbodo-verschot) op de arbeidsmarkt aanleiding geeft tot een stijging ( daling) vanhet nominaal loon, v.b.

o D S
w- a(100.L S) a' 0 ~14~

L
Er wordt verondersteld dat deze aanpassingsfunctie niet wijzigt (fig. 5.a).
Het vraagoverschot op de arbeidsmarkt kan dan gerelateerd worden aan eenobserveerbare grootheid, het werkloosheidspercentage.
Wanneer het vraagoverschot nul is, dan zijn er jobs beschikbaar voor al
diegenen die tegen de geldende loonvoet willen werken. Er wordt veronder-
steld dat er dan nog een hoeveelheid frictiewerkloosheid (UF) zal zijn.
Naarmate het vraagoverschot toeneemt zal de hoeveelheid frictiewerkloos-
heid in dalende mate afnemen (fig. 5.c). De Phillipsrelatie wordt dan
gevonden op fig. 5.d. door combinatie van fig. 5.a. en 5.c.
Fig. 5
Wanneer men wil nagaan of er ook op de lange termijn een Phillips-curve
bestaat, dient men rekening te houden met de inflatieverwachtingen (~e).
Voor een periode t wordt de Philiips-curve

wt - f(ut) } apt ~15~
Veronderstellen we nu, ter vereenvoudiging, dat de verwachte inflatiegraad
in periode t gelijk is aan de inflatiegraad uit de vorige periode

ae o
pt - pt-1 0

Voor een lange te rmijn evenwicht geldt wt -
~16~

0
wt-1



19

Men krijgt dan uiteindelijk volgende vergelijkingen
0 0
wt - f(ut) ó aPt-1
0 o Y
pt - wt - (L) t0 0
wt - wt-1

~17~

De lange termijn relatie tussen de looninflatie en het werkloosheidsper-
centage wordt dan gevonden uit de oplossing van de vergelijkingen. Dit
geeft o
Voor a~ 1: w - 1 f(u) - a(Y) ~18~

1-a 1-a L0
Voor a - 1 : f(u) - (Y)

L
Enkel indien a ~ 1 zal er op de lange termijn een Phillips-relatie bestaan
(Fig. 6). Indien a-1 dan is er op de lange termijn geen ve rband tussen de
inflatiegraad en het werkloosheidspercentage. De werkloosheid zal voor
elke inflatiegraad gelijk zijn aan het 'natuurlijk' werkloosheidspercenta-
ge (16). Voor a~ 1 is er geen stabiele Phillipscurve, er is dan op de
lange termijn een positief verband tussen de inflatiegraad en de werkloos-
heid.
Fig. 6: Lange termijn Phillips-curve

Uitgaande van een werkloosheid U en geen inflatie zal het terugbrengen van
de werkloosheid naar U1 een inflátiegraad r0 creëren. Slechts een gedeelte
hiervan (a ~1) komt in aanmerking voor de n~euwe KT-Phillipscurve zodat de
werkloosheid terugvalt op U2. Wil men U1 aanhouden, dan moet de inflatie-
graad stijgen tot ~92, enz...
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V. DE THEORIE VAN DE NATUURLIJKE WERKLOOSHEIDSGRAAD

De auteurs van deze theorie, Milton Friedman (1968) en Edmund D. Phelps
(1967, '68), stellen dat deze natuurlijke werkloosheidsgraad op de lange
termijn niet reduceerbaar is door een stijging van de geaggregeerde vraag
zonder een versnelde stijging van het prijsniveau.

Aan de hand van de onderstaande figuur zal deze theorie in essentie worden
uitgelegd.

Fig. 7: Reactie op de arbeidsmarkt tgv. een stijging van de geaggregeerde
vraag

Stel dat we vertrekken van een evenwicht op de arbeidsmarkt : arbeidsvraay-
functie LD en arbeidsaanbodfunctie LS met ev~nwichtige tewerkstelling LI
en bijbehorende evenwichtige reële loonvoet pI.

1
Welke gaan nu de korte-termijn effecten zijn van een stijging van de geag-
gregeerde vraag naar goederen ?

Tengevolge van deze gestegen goederenvraag gaat de goederenprijs stijgen
van pl tot p3. In de figuur is nu het vlak van het nominale loon en de
tewerkstelling weergegeven : vraag- en aanbodfuncties worden dan ook ver-
menigvuldigd met de geldende (evenwichts-)goederenprijzen. Tengevolge van
de gestegen prijzen (betere prijsverwachtingen : zie verder in deze para-
graaf) gaat de winstverwachting verbeteren en gaan de ondernemers hun ar-
beidsvraag laten toenemen van LD x pl tot LD x p3. Deze gestegen arbeids-
vraag roept een nominale loonstijging op, stel van wl tot w2, en extra
werkgelegenheid (L2 - L1). In deze kortere termijn hebben de arbeiders
zich nog niet gerealizeerd dat de prijzen gestegen zijn en bieden zij nog
steeds arbeid volgens LS x pl aan. Maar in de langere termijn zullen de
gestegen consumptieprijzen en de gestegen nominale lonen aanleiding geven
tot een hogere arbeidsaanbodfunctie van consumenten, waardoor, de arbeids-
functie verschuift van LS x pl naar LS x p3. Hierdoor zal het nominale
loon verder stijgen tot w3 en valt de nieuwe (evenwichts)tewerkstelling
terug tot het ooWSpro~kelijk niveau L1, waardoor het reële loon onveran-
derd blijft (of 3 - 1)

p3 pl
Bijgevolg wordt een opwaartse verschuiving van de (arbeids)vraagfunctie vol-
ledig geneutraliseerd door een gelijke opwaartse verschuiving van de arbeids-
aanbodfunctie waardoor het reële loon en het (evenwichts)tewerkstellingsni-
veau onveranderd blijven : een geaggregeerde vraagstijging, en vandaar een
prijsstijging, laat dus de evenwichtstewerkstelling ongewijzigd, dit in te-
genstelling tot wat Keynes verkondigde !
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In dit model wordt de evenwichtige of verwachte inflatiegraad (vnl.) bepaald
door de groeivoet van het geldaanbod maar wordt de natuurlijke werkloosheids-
graad u~ bepaald door reële factoren die onafhankelijk zijn van deze verwach-
te inflatiegraad.

De feitelijke werkloosheidsgraad kan volgens bovengenoemde auteurs (en hun
voorlopers, zie b.v. L. von Mises (1924)) afwijken van de natuurlijke werk-
loosheidsgraad omdat onevenwichtscheppende maatregelen (b.v. in het budgettaire
of monetaire vlak) door de diverse overheden kunnen genomen worden.
De hypothese van de natuurlijke werkloosheidsgraad, waardoor de veranderingen
in de werkloosheidsgraad rond een bepaald natuurlijk percentage worden ver-
oorzaakt door fouten in het voorspellen van inflatie, kan b.v. worden ge-
toetst aan de hand van volgend eenvoudig model :

(ut - ut) - Y(pt - pt) t et ~ 19~
0

metout en ut resp. de feitelijke en natuurlijke werkloosheidsgraad,en pt
en pt resp. het inflatiepercentage ( prijsstijgingspercentage) en de ver-
wachte inflatie tijdens periode t; st is b.v. een witte ruis-storingsterm.
na ycrgel; jLïng dï` o~;;p;r;~~h ge~~hát w~rdt ïS daïi eèïi ~táildáaf'(], fT1eL ver-0
wachtingen verhoogde, Phillips-curve in pt; dan is de coëfficiënt van de
verwachte inflatie gelijk aan 1. Fields en Noble (1981) aanvaarden m.b.v.
echte enquêtegegevens voor pt de natuurlijke werkloosheidsgraadhypothese
voor de na-oorlogse Amerikaanse economie.

De natuurlijke werkloosheidsgraad kan veranderen over de tijd en kan ge-
wijzigd worden door regeringsmaatregelen om de structuur van de arbeids-
markten te veranderen. Bovendien kan met niet foutloos voorspellen en
worden verw achtingen niet steeds gerealiseerd : als de nominale lonen stij-
gen is het over het algemeen zo dat een kleinere evenwichtige werkloosheids-
graad samengaat met een hogere verwachte inflatiegraad i.p.v. de eigenschap
horende bij de hypothese van natuurlijke werkloosheidsgraad dat een even-
wicht bij een hoge (verwachte) inflatievoet zal voorkomen bij dezelfde
werkloosheidsgraad als bij een lage (verwachte) inflatiegraad (cfr. Modi-
gliani (1977)). Tenslotte zijn het niet de nominale lonen maar meestal
de reële lonen die reageren op een vraagoverschot (17).
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Besluit van de theo rie van de natuurlijke werkloosheidsgraad

Toen in de loop van de jaren zeventig de Westerse economieën gekenmerkt
werden door sta flatie, waarbij een relatief grote werkloosheid samengaat
met een relatie oge inflatiegraad, werd het einde van het Keynesiaans
tijdperk ingeluid. Opvoering van de bestedingen leidde niet meer tot een
hogere werkgelegenheid ten koste van iets meer inflatie (Phillipscurve),
maar tot een toenemende inflatie zonder winst voor de werkgelegenheid.
De traditionele Phillipscurve met een afruil tussen werkgelegenheid en
prijsstabiliteit werd aanzien als een verschijnsel van de'korte tArmijn
en op de lange termijn werd de idee van een steiler lopende Phillipscurve
gaandeweg algemeen aanvaard (18).

Friedman en Phelps gaan nog een stap verder : zij stellen dat er een na-
tuurlijke werkloosheidsgraad bestaat bepaald door de in reële grootheden
luidende vraag- en aanbodfuncties van de economische subjecten. Deze na-
tuurlijke werkloosheidsgraad is volgens hen geen constante (19), maar is
wel (relatief) ongevoelig voor de inflatiegraad (want inflatieverwachtin-
gen worden alsdan verondersteld zich perfect te realiseren), en daarm ee
voor macro-economische beleidsmaatregelen van globale aard, aangezien de
economische subjecten verondersteld worden niet aan geldillusie te lijden.
In deze optiek wordt de Phillipscurve ~oor de lange termijn een verticale
rechte. Een stimulerend macro-economisch beleid verbetert slechts voor
korte tijd de werkgelegenheidssituatie. Werkloosheid kan in deze visie
alleen met blijvend resultaat bestreden worden door maatregelen die de
natuurlijke werkloosheidsgraad doen verminderen, dus b.v. niet door een
restrictief monetair en budgettair beleid die alleen de inflatie kunnen
bestrijden volgens Friedman en Phelps. Monetaire en budgettaire politiek
heeft dus geen lange termijn effect op het tewerkstellingsniveau. Een
band met de monetaristische werkloosheidstheorie wordt hier aangereikt.
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VI. DE MONETARISTISCHE THEORIE VAN DE WERKLOOSHEID

De monetaristen, onder impuls van Friedman, gaven een nieuwe visie voor de
traditionele kwantiteitstheorie van het geld :

MV - pW ~201

met M de totale geldhoeveelheid, V de omloopsnelheid van het geld die een
stabiele functie is van een beperkt aantal variabelen zoals intresten en
verwachte inflatievoet, p de prijs van het nationaal produkt en W de
"rijkdom" ( "wealth"); W wordt gemeten door het permanente inkomen ( een ge-
wogen gemiddelde over het huidige en de vorige inkomens). De monetaristen
beweerden dat b.v. een stijging van de geldhoeveelheid op korte termijn een
volume-effect oproept ( vraagstijging goederen) en als gevoTg~iiervan een
prijsstijging ( op de lan~ere termijn).
Vergeleken met de Keynesiaanse geldvraagfunctie :

~ - L(r,Y) ~21~
waarin de reële geldvraag wordt verklaard aan de hand van de rentevoet r
en het niveau van het reële inkomen Y, valt onmiddellijk de rol van de.
rijkdomvariabele W op (20).
De belangrijksté verschillen tussen de Keynesianen en de monetaristen

i) Een belangrijk verschil tussen Keynesianen en monetaristen is dat Keyne-
sianen de nadruk leggen op de substitutie-effecten van geld als een al-
ternatief voor andere finanriPlP activa ~"asso}~" ~~~-- "'` ~.w , ~~lálJ aaÍIUCICII, oUl l-

gaties, ...) , terwijl de monetaristen de inkomens- of rijkdomeffecten
("wealth") beklemtonen.
Meer in het bijzonder aanzien Keynesianen geld als een goed substituut
voor andere financiële activa omdat deze waarden als het ware een buf-
fervoorraad voor geld vormen. Dit wil zeggen dat voor Keynesianeneen overtollige geldvraag zal te niet gedaan worden door individuen
die zulke financiële waarden ( "beleggingen") verkopen en een overtollig
aanbod zal geëlimineerd worden door het kopen van zulke activa. Bijge-
volg zal in een Keynesiaans systeem een hoge substitutiegraad in de
financiële sfeer samengaan met de hypothese van een hoge rente-elasti-
citeit van de geldvraag ( kleine variaties in de rentevoet r induceren
grote wijzigingen in de geldvraag, waardoor de economie snel in een
liquidity-trap of liquiditeitsval terecht komt).
Aan de andere kant gaan de monetaristen geld niet als een goed substi-
tuut voor andere financiële waarden aanzien. ~ beschouwen geld veel-
eer als een goed met bepaalde unieke kenmerken die het een substituut
maken voor alle activa, zowel reële als financiële. Voor de monetaris-
ten zal een overtollige geldvraag dan ook uitgeschakeld worden door een
ruim gamma van activa zoals aandelen, obligaties én consumptiegoederen,
en zal een overtollig aanbod worden gevolgd door het opkopen door indi-
viduen van gelijkaardige activa. Zij voorspellen dus een hoge substi-
tutiegraad in de financiële sfeer en dit leidt in de monetaristische
visie tot een lage rente-elasticiteit van de geldvraag.
Het gevolg is dat de Keynesianen een vlugge automatische aanpassing
van de (geld)vraag kennen (hoge elasticiteit) waardoor het geldaanbod
niet een belangrijk economisch-politiek instrument is (substitutie-
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effecten zijn dominant), terwijl de monetaristen omwille van de lage
elasticiteit een trage aanpassing van de geldvraag kennen waardoor
het geldaanbod een belangrijk politiek instrument wordt (inkomens-
effecten zijn dominant) (21~}.

ii) De Keynesianen zijn vurige voorstanders van een macro-economische sta-
bilisatiepolitiek ("Keynesian fine-tuning") d.m.v. b.v. een budgettaire
politiek terwijl de monetaristen beweren dat de economie helemaal niet
hoeft gestabiliseerd te worden.

Uit empirisch onderzoek (Modigliani (1977), blz. 4) blijkt immers dat
de korte termijn spaarquote zeer hoog is waardoor de (korte termijn)
multiplicator zeer klein is. Gevolg hiervan is dat vraagschokken (b.v.
door extra overheidsbestedingen) weinig effect hebben op de globale
vraag. Het economisch systeem is bijgevolg voor de monetaristen uit
zichzelf sterk genoeg om weerstand te bieden.

In tegenstelling tot de budgettaire politiek is de monetaire politiek
veel efficiënter : een verhoging van de geldhoeveelheid heeft zowel een
indirect effect op de geaggregeerde vraag (via de rentevoet) als een
direct effect omdat de consumptie stijgt.

De monetaristen besluiten hieruit dat de instabiliteit van de economie
in de eerste plaats te wijten is aan de instabiele groei van de geld-
hoeveelheid (22).

iii) De monetaristen verklaren de werkloosheid volgens het neo-klassieke
scenario (23). Lonen zijn volledig flexibel en een onverwachte daling
van de totale vraag leidt tot een prijsdaling waardoor de reële loon-
voet stijgt en de werkgelegenheid daalt. Concurrentie van andere werk-
lozen induceert een daling van de nominale lonen, waarop de arbeiders
reageren met een daling van hun arbeidsaanbod. Hun reële loon kan zo
gelijk blijven, maar door hun geldillusie zien ze dit niet in. Een
daling van de werkgelegenheid is dus op de rekening van de arbeiders
te schrijven. Deze daling is slechts tijdelijk, want de verwachtingen
worden aangepast aan de realiteit : het arbeidsaanbod stijgt terug als
de daling van de nominale loonvoet geen daling van de reële loonvoet
impliceert. Onvrijwillige werkloosheid kan dus alleen tijdelijk zijn.
Weer een reden om te zeggen dat stabilisatiepolitiek niet nodig is :
de economische agenten passen zichzelf aan, zonder tussenkomst van
de overheid. De overheid komt dus best niet tussen in de economie.

iv) Volgens Oostenrijkse monetaristen zoals Hayek (1979) is de werkloos-
heid evenwel het gevolg van de discrepantie tussen de verdeling van
arbeid (en de overige produktiefactoren) over de bedrijfstakken (en
de regio's) en de verdeling van de vraag over deze produkten. Deze
afwijking wordt veroorzaakt door een storing van het systeem van re-
latieve prijzen en lonen en is alleen door marktevenwicht te herstel-
len

Inflatie als gevolg van een overmatig gestegen geldhoeveelheid gaat
nG in de lange termijn werkloosheid veroorzaken omdat inflatie door
haar samenhang met de geldende allocatie van produktiefactoren en
door het oproepen van nieuwe prijsstijgingsverwachtingen bepaalde
jobs tijdelijk attractief maakt. Hoe langer de inflatie duurt, hoe
groter het aantal arbeiders waarvan de jobs afhangen van het voort-
duren van de inflatie.



Volgens de hedendaagse monetaristen wil nu een gezonde economische poli-
tiek zeggen dat :

i) de stijging van de geldhoeveelheid wordt afgeremd tot maximaal de
groeivoet van het produktievolume (anders nog meer inflatie en nog
meer werkloosheid), maar dat liefst geen deflatoire politiek (abso-
lute daling van de inkomens) wordt gevoerd;

ii) verhinderd wordt dat de recessie degenereert tot een depressie (b.v.
door bepaalde categorieën van arbeiders nominaal minder te laten
verdienen), maar er wel een goede prijszetting plaats vindt voor re-
ele diensten en evt. een daling van de relatieve lonen zonde r te
grote inflatie;

iii) terug een goed functionerende markt wordt ingesteld met vrije prijs-
en loonvorming; deze houding impliceert een afkeer voor overheids-
bemoeienis met de economie omwille van het ongeloof dat deze be-
moeienis een duurzaam positief effect op het reële nationale inko-
men of op het werkloosheidspercentage kan hebben.

Het doel moet zijn : niet een maximale tewerkstelling in de kerte termijn,
maar een hoog, stabiel niveau van tewerkstelling in de lange termijn.
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VII. RATIONELE VERWACHTINGEN EN WERKLOOSHEID

Talrijke monetaristen introduceerden rationele verwaehtingen in hun econo-
mische modellen. Dit zijn verwachtingen omtrent belangrijke grootheden
zoals prijzen gebaseerd op het optimaal ("rationeel") economisch gedrag
van agenten, rekening houdend met de beschikbare informatie. De baanbre-
ker was ongetwijfeld R. Lucas (1973).

Hij stelde dat produktie en tewerkstelling reageren op verschuivingen in
de geaggregeerde vraag wanneer arbeiders en bedrijven fouten maken bij
het voorspellen van lonen en prijzen; dit voorspellen gebeurt door het
vormen van rationele verwachtingen bij deze agenten onder onvolledige in-
formatie (24).
De rol van de rationele verwachtingenschool bij het verklaren van de werk-
loosheid kan goed worden geillustreerd aan de hand van een eenvoudig twee-
vergelijkingenmodel van de economie, ontleend aan Hall (1975) :
effectieve vraagvergelijking : log ut - a0 - al(log mt - log wt) t nt ~22~

lmonaanpassingsvergelijking :
log wt - log wt-I --S1(log ut - log u~) f log wt-log wt-1 } Et ~23~

met ut de werkloosheidsgraad, mt het geldaanbod, wt het nominaal loon,
u~ de evenwichtswaarde van de werkloosheidsgraad, wt het verwachte nomi-
nale loon, nt en e~ stochastische storingstermen met verwachtingswaarde
nul en constante variantie en a0,a1 en S1 onbekende parameters. Het ef-
fectieve vraagmechanisme voor de bepaling van het reële bruto nationaal
produkt dat aan vergelijking ~22~ ten grondslag ligt is gebaseerd op de
wet van Okun die de effectieve vraag in termen van de werkloosheidsgraad
formuleert. In de loonaanpassingsvergelijking ~23~ stelt het eerste deel
de onevenwichtscomponent en het tweede deel, nl. log wt-log wt-I de ver-
wachte of evenwichtige aanpassing voor.

Zoals vroeger gezien ( V) is de werkloosheidsgraad gelijk aan de natuur-
lijke werkloosheidsgraad indien de agenten zich niet vergissen in hun
voorspellingen, d.w.z. indien wt - wt. Dan volgt uit de loonaanpassings-
vergelijking ~23~ :

E
log ut - log u~ t St ~24~

1
met ut de natuurlijke werkloosheidsgraad en u~ een in het algemeen hier-
van afwijkende evenwichtige werkloosheidsgraad. Het criterium voor de
rationaliteit van de verwachtingsvariabele wt is volgens Lucas (1973)
nu dat het een zuivere voorspeller is van het feitelijk nominaal loon,
gegeven alle beschikbare informatie die tot net vbbr periode t aanwezig
is, zeg It-I, of log wt - E(log wt~It-1) ~25~
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Deze definitie impliceert volgens de rationele verwachtingseconomen dat
log wt en log wt slechts met een stochastische voorspellingsfout, zeg vt,
van elkaar afwijken; It-1 bevat ook geen informatie over vt, anders zou
deze informatie kunnen gebruikt worden om wt te verbeteren : E(vt~It-1) - 0.

Volgens de theorie van de rationele verwachtingen zijn deze voorspellings-
fouten alle onderling onafhankelijk, ongecorreleerd met alle informatie
vbdr t en hangen dus ook niet van de eigen vertraagde variabelen af.

Indien we deze rationele voorspellingsfout in de loonaanpassingsverge-
lijking ~23~ invoeren vinden we :

log wt - log wt - vt --~1(log ut - log u~) t et ~26~

of de werkloosheidsgraad die hieruit resulteert is, rekening houdend met
~24~ :

E - v v
logut- logu~t ts t-logut-St

1 1
~27~

De werkloosheidsgraad verschilt dus alleen van de nat~urlijke werkloos-
heidsgraad d.m.v. een eenvoudige "witte ruis"-term -~t. Als de et's
ook onderling onafhankelijk zouden zijn dan zou de wer~loosheidsgraad
log ut ook op een perfect aselecte wijze fluctueren rond zijn gemiddelde,
de evenwichtige werkloosheidsgraad log u~. De data wijzen er evenwel op
dat de werkloosheidsgraad sterk reeksgecorreleerd is; het et-proces kan
dus onmogelijk een witte ruisproces zijn.

Ongetwijfeld schuilt hierin een zwakheid van het rationeel verwachtingen-
model voor arbeidsmarkttoepassingen : het sterk stijgen van de werkloos-
heid in de tweede helft van de zeventiger jaren kan door dit model niet
verklaard worden, alhoewel ook de natuurlijke werkloosheidsgraad gestegen
is. De belangrijkste bijdrage van de rationele verwachtingseconomen voor
de werkloosheidsverklaring is dat in een economie van rationele agenten
het gedeelte van de werkloosheid dat verklaard wordt als een afruil tussen
inflatie en werkloosheid volledig stochastisch en voorspelbaar is. De
voorspelbare component van de werkloosheid moet verklaard worden door
krachten die niet door hun theorie beschreven worden.

P.S. Noteer dat de Keynesiaanse werkloosheid ruwweg kan afgeleid worden
uit de effectieve vraagvergelijking ~22~; indien in zulk geval de liqui-
diteitsval bestaat en er geen Pigou-effect aanwezig is (d.w.z. al - 0),
dan wordt de loonaanpassing irrelevant en blijft de werkloosheid op een
niveau bepaald door het effectieve vraagproces :

log ut - log u~ t a~ f nt ~28~

met a~ :- a0 - log u~
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VIII. DE AANBODECONOMEN EN DE WERKLOOSHEID

Volgens aanbodeconomen zoals Evans (1981) is het stimuleren van investe-
ringen een sleutel voor de aanbodgerichte economische politiek omdat daar-
door zowel de groei wordt aangemoedigd als de inflatie wordt gematigd.
Evans vindt dat investeringen significant zouden gestimuleerd worden door
verminderingen in belastingsvoeten, onafgezien of de belastingsverminde-
ringen betrekking hebben op ondernemersinkomen, persoonlijk inkomen of
kapitaalwinsten.
In de arbeidsmarktvergelijkingen voor de na-oorlogse Amerikaanse economie
vindt Evans (1981, p. 64) belangrijke gunstige effecten van belastings-
voetreducties zowel op het arbeidsaanbod ( participatievoeten en gewerkte
uren) als op de lonen.

i) 1 ~ vermindering van de ( pe rsonen)belastingsvoet doet de arbeidspar-
ticipatie voor primaire arbeiders stijgen met 0.05 ~ en de partici-
patiegraad voor secundaire arbeiders (met minder attractieve jobs
en lage lonen) met 0.37 a~;

ii) 1 0~ vermindering van de belastingsvoet doet het aantal gewerkte uren
stijgen met 0.5 ~; ~

iij) 1~ vermindering van de belastingsvoet doet de gemiddelde loonvoet
onmiddellijk dalen met 0.4 0~, en na interactie lonen-prijzen, met
0.7 ~ dalen (25).

Een daling in de personenbelastingsvoet doet volgens Evans dus het aanbod
van arbeid en het aantal gewerkte uren stijgen en vermindert het gemiddel-
de uurloon. Een stijging van de vraag en het aanbod van arbeid doet de
maximale produktiecapaciteit van de economie toenemen, zodat de inflatie
zowel door een lagere loonvoet als door een groeiende onderbezetting wordt
verkleind. In tegenstelling tot Keynesiaanse vraageconomen gaan de aan-
bodeconomen een hogere inflatie bestrijden door het geaggregeerde aanbod
te verhogen ( i.p.v. de geaggregeerde vraag te verminderen en daardoor ho-
gere werkloosheid te creëren) waardoor zowel produktie als de werkgele-
genheid toeneemt en de inflatie afneemt.
Een aantal kenmerken van de aanbodeconomen vindt men bij bepaalde moneta-
risten en neo-klassieken terug.
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IX. WERKLOOSHEIDSTHEORIE VOOR EVENWICHTEN MET RANTSOENERINGEN

In de (neo-)klassieke analyses van de economie werd meestal geen rekening
gehouden met situaties waar er op bepaalde markten vraag- of aanbodover-
schotten optreden. Dergelijke verschijnselen werden beschouwd als tijde-
lijk en voorbijgaand. Er werd uitgegaan van het feit dat er enkel gehan-
deld werd aan evenwichtsprijzen (Walras) of dat de prijsaanpassingen bijna
onmiddellijk gebeuren (Marshall). In dergelijke theorieën is geen plaats
voorzien voor situaties van onvrijwillige werkloosheid gedurende depressies.
Lord Keynes was de eerste om zich tegen de klassieke evenwichtstheorie te
verzetten. Geconfronteerd met de grote depressie van de jaren dertig,
stelde hij vast dat de klassiekers faalden om de langdurige werkloosheid
te verklaren. Hij toonde aan dat men evenwicht kon hebben met werkloosheid.
De remedie om de tewerkstelling te stimuleren was volgens hem enkel te vin-
den in budgettaire en monetaire maatregelen die de globale vraag dienden te
stimuleren.
In de jaren zeventig werden we echter geconfronteerd met een nieuw probleem,
de stagflatie. Werkloosheid en inflatie namen toe en de theorie van Keynes
bleek geen oplossing te bieden voor dit verschijnsel. Veel economisten voel-
den zich gedwongen om opnieuw de klassieke en neo-klassieke theorieën te be-
studeren. Te hoge lonen en te lage winsten bleken de oorzaak te zijn van de
werkloosheid en de inflatie. Nieuwe theorieën ontstonden : natuurlijke werk-
loosheidsgraad, ...
Men kan nu niet in het algemeen besluiten welke theorie de voorkeur geniet.
Het is duidelijk dat dit afhangt van de situatie waarin de economie zich be-
vindt. Men dient na te gaan welke theorie het best geschikt is onder bepaal-
de omstandigheden. Dit is het onderwerp van de niet-Walrasiaanse evenwicht-
theorie of van de theorie van evenwichten met rantsoeneringen. Deze theorie
gaat uit van het feit dat er handel kan gedreven worden aan prijzen die niet
noodzakelijk samenvallen met de algemene evenwichtsprijzen. Afhankelijk van
het soort onevenwicht, kan men verschillende soorten werkloosheid afleiden.
De economische politiek dient aangepast te worden aan de aard van onevenwicht.
In dit deel willen wij een eenvoudige uiteenzetting geven van de theorie van
evenwichten met rantsoeneringen. Wij zullen nagaan hoe men output en tewerk-
stelling kan bepalen bij prijzen die afwijken van evenwichtsprijzen of, m.a.w.,
in situaties waar er overschotten optreden op de verschillende markten. Onze
aandacht zal in hoofdzaak uitgaan naar het werk van Malinvaud (1976),Barro ~
Grossman (1976) en Benassy (1975, 1978, 1980) die een uitgewerkt macro-econo-
misch model voor evenwichten met rantsoeneringen geven.

A. HET BEGRIP VAN EFFECTIEVE VRAAG
Zowel Malinvaud (1977), Barro ~ Grossman (1976) als Benassy (1975, 1978,
1980) beschouwen een zeer korte periode waarin prijzen exogeen gegeven zijn.
Indien deze prijzen samenvallen met de algemere evenwichtsprijzen krijgt men
de traditionele Walrasiaanse situatie. Indien er bij de gegeven prijzen
geen algemeen evenwicht is, zullen er op sommige markten hoeveelheidsbeper-
kingen of rantsoeneringen optreéen. De vraag van de agenten zal dan niet
enkel meer functie zijn van de prijzen maar ook van de hoeveelheidsbeper-
kingen. Deze vraag wordt de effectieve vraag genoemd (in tegenstelling tot
de Walrasiaanse of notionele vraag).
Op welke wijze gaat een agent nu rekening houden met de rantsoeneringen ?
Het antwoord op deze vraag wordt in de micro-economische theorie van even-
wichten met rantsoeneringen op twee verschillende manieren gegeven.
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Indien een agent zijn nutsfunctie maximaliseert rekening houdend met zijn
budgetrestrictie en alle voorkomende hoeveelheidsbeperkingen, dan resul-
teert dit in de Drèze effectieve vraag.
Beschouwen wij, ter verduidelijking, een voorbeeld van een agent met een
nutsFunctie in twee goederen, X1 en X2, en een budgetrestrictie (zie fig.
8A). De Walrasiaanse hoeveelheden zijn xi en x2. De agent wordt enkel
beperkt op goed X2. De2e beperking is x2. De Drèze effectieve vragen,
xd en x2, worden dan gevonden door maximalisatie van de nutsfunctie onder
de budgetbeperking en x2 - x2.
De Clower effectieve vraag naar een bepaald goed wordt gevonden door nuts-
maximalisatie onder een budgetrestrictie en rekening houdend met de hoe-
veelheidsbeperkingen op andere markten. De beperkingen op het goed waar-
voor de vraag bepaald wordt, heeft geen invloed. (zie fig. 8B).
De effectieve vraag is dus een functie van de beperking die een agent on-
dergaat. Het is duidelijk dat deze beperking afhangt van de wijze waarop
de rantsoenering wordt uitgevoerd. Dit wordt uitvoerig behandeld in de
micro-economische analyse van de evenwichten met rantsoenering. Het is
niet onze bedoeling om dit uitgebreid weer te geven. Enkele begrippen
zijn echter wel nodig ter verduidelijking van de theorie op macro-econo-
misch vlak.
Onder een rantsoeneringsschema Fih van een agent i op een markt h, verstaat
men een functie die de gerealiseerde transactie van agent i op markt h be-
paalt in functie van de effectieve vragen op markt h. Deze functie wordt
zodanig bepaald dat de gerealiseerde transacties op markt h tot nul,somme-
ren (alles wat verkocht wordt, wordt gekocht en v.v.) en dat niemand kan
gedwongen worden meer te verhandelen dan hij zelf wil. Men kan verschil-
lende soorten rantsoeneringsschema's onderscheiden. Bij stochastische ran-
tsoeneringsschema's worden de rantsoeneringen door een kansverdeling be-
paald, dit in tegenstelling tot deterministische schema's waar het toeval

Fi g. 8A en 86

geen enkele rol speelt. Indien een agent geconfronteerd wordt met een bo-
ven- of benedengrens op zijn transacties en indien deze grens niet door de
agent zelf kan gewijzigd worden, dan spreekt men van niet-manipuleerbare
schema's. Is die grens te beinvloeden door de vraag van de agent, dan heet
het schema manipuleerbaar.
Een agent kent meestal noch het rantsoeneringsschema, noch de effectieve
vraag van de andere agenten. Hij heeft dus niet altijd volledige infor-
matie, maar de agent zal zich wel een persoonlijk beeld kunnen vormen
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van de situatie op de markt. Door de waarnemingen en via zijn eigen ef-
fectieve vraag zal de agent komen tot de door hem verwachte te realiseren
transacties. De functie die als beeld deze verwachte transacties heeft,
wordt het waargenomen rantsoeneringsschema genoemd.
Indien een agent over alle informatie beschikt, zal het waargenomen rant-
soeneringsschema samenvallen met het werkelijke schema (26).

B. Een eenvoudig model met evenwichten met rantsoeneringen

In hetgeen volgt, zullen wij trachten een idee te geven van de werking van
de theorie van evenwichten met rantsoeneringen in de macro-economie. Het
is hierbij niet onze bedoeling om de realiteit zo getrouw mogelijk weer te
geven. We willen enkel illustreren hoe de theorie van niet-Walrasiaanse
evenwichten verschillende soorten werkloosheid genereert, hoe output en
tewerkstelling bepaald worden en wat de specifieke problemen zijn op het
vlak van economische politiek.
We gaan uit van een eenvoudige gesloten economie. We beschouwen een con-
sumptiegoed en arbeid. Geld ls een ruilmiddel en het enige middel om
waarde op te slaan. Het is bovendien de numéraire met als prijs 1. Er
zijn dus twee markten : de goederenmarkt waar het consumptiegoed geruild
wordt tegen geld aan nominale loonvoet w. We veronderstellen dat de tota-
le produktiezijde kan weergegeven worden door een representatieve produ-
cent. Hij produceert een output Y door middel van een input, arbeid L,
volgens de produktiefunctie Y- f(L) waarbij de eerste afgeleide van f
groter is dan nul en de tweede afgeleide kleiner dan nul. De periode is
zo gekozen dat het kapitaal vastligt en we beschouwen dit dus als een
constante in het produktieproces (opgenomen in f). Er wordt verondersteld
dat er geen voorraden kunnen aangehouden worden. De producent zal trach-
ten zijn winst ~ te maximaliseren, met ~- pY - wL.

De consumenten worden voorgesteld door een representatieve consument. Door
zijn arbeid te verkopen ontvangt de consument een inkomen wL. Bovendien
ontvangt hij de winst van de producent, maar moet hij ook belastingen T
betalen. Bij het begin van de periode beschikt hij over een nominale
geldhoeveelheid Mo. Zijn totale nominale inkomen is dus wL t~ f Mo - T.
Deze middelen kan de consument aanwenden om consumptiegoederen te kopen
voor een bedrag pC. Hij is echter niet verplicht al zijn geld aan con-
sumptie te besteden maar kan een deel overhouden, nl. M.
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De consument heeft een nutsfunctie U in consumptie C, vrije tijd L~ - L,

en geld M(27). We nemen aan dat
U- a 1nC t b 1nM t c ln(Lo-L) met a, b, c~ 0

Een ander deel van de consumptie komt voor rekening van de overheid (G) die
ook de belastingen ontvangt en additioneel geld uitgeeft, MS. De overheids-
vraag G en de belastingen T worden exogeen beschouwd. Bovendien is voldaan
aan volgende gelijkheid G- T f MS.

Indien noch de consument, noch de producent beperkt worden op de goederen-
en arbeidsmarkt, kunnen we de notionele vraag- en aanbodfuncties afleiden.
Voor de producent worden die gevonden door winstmaximálisatie met als enige
beperking de produktiefunctie. De notionele arbeidsvraag, LD, wordt gevon-
den uit de gelijkheid van het marginaal produkt en het reële loon

LD - LD(w~p) met df~dL - w~p ~29~

Het notionele goederenaanbod, YS, is dan gelijk aan

YS - f[LD(wIP)~ - YS(wIP) ~30~

Zowel LD als YS zijn dalende functies van het reële loon.

De consument maximaliseert zijn nut met als enige beperking de budgetrestric-
tie. Men vindt dan de notionele goederenvraag van de consument CD, het no-
tionele arbeidsaanbod LS en de vraag naar geld MD.

CD- a Mot~r-TtwLo

a f b t c p

LS-L - c
Mot~r-TtwLo

o a t b t c w

MD
b

- (Mot~r- TfwLo)
a t b t c

metMof~rtwLo~T

Er is evenwicht op de goederenmarkt indien

YS - CD f G
en op de arbeidsmarkt indien

LS - LD

~31~

~32~

~33~

Hieruit vindt men dan p~ en w~ waarvoor er een algemeen evenwicht is.
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Indien de prijzen afwijken van (p~,w~) is er geen Walrasiaans evenwicht en
zullen er hoeveelheidsbeperkingen voorkomen.
Voor de producent en de consument moeten dan de effectieve vraag- en aanbod-
functies afgeleid worden. Net als Malinvaud en Barro en Grossman zullen we
de Clower effectieve vraag gebruiken.

1. De effectieve vraag- en aanbodfunctie van de producent
Indien de producent beperkt wordt op de arbeidsmarkt, d.w.z. als hij niet
zijn Walrasiaanse hoeveelheid LD kan kopen maar slechts L ~ LD, dan wordt
het effectief goederenaanbod gegeven door

~
Y - f(L) ~ YS ~34~

Indien de producent niet zijn Walrasiaanse goede renhoeveelheid kan verkopen
maar slechts Y ~ YS, dan is de effectieve vraag naar arbeid gegeven door

LD~ - f-I(Y) - LD~(Y) ~ LD ~35~
Noch de effectieve arbeidsvraag, noch het effectief goederenaanbod zijn
functie van het reële loon, maar wel van de hoeveelheden die op de andere
markt gerealiseerd worden.

2. De effectieve vraag- en aanbodfuncties van de consument
Indien de consument beperkt wordt op de arbeidsmarkt, indien er dus werk-
loosheid is en hij maar C kan realiseren in plaats van LS, wordt hij ge-
conf ronteerd met volgend maximeringsprobleem :

Max U
n.v. pCtM-wLfMot~-T

L-C
De effectieve goederenvraag is dan

CD, - a Mot~r- TtwC

a t b p
~36~

Indien zijn consumptie beperkt wordt door C ~ CD wordt het effectief ar-
beidsaanbod van de consument gegeven door de oplossing van volgend probleem

Max U
n.v. pCfM-wLfMot~r- T

C - C
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Dit geeft
S'L -

c wLot~tMo-T-pC

b t c
Lo

w

~37~

3. De verschillende regimes

Wanneer de effectieve vraag- en aanbodfuncties met elkaar geconfronteerd
worden, zijn er vier situaties met rantsoeneringen mogelijk (28).

Regime Goederenmarkt
I. Klassieke werkloosheid YS~ ~ CD~ t G

II. Keynesiaanse werkloosheid YS~ ~ CD~ t G

III. Onderdrukte inflatie YS~ ~ CD~ t G
S' D'IV. Onderconsumptie Y ~ C t G

Arbeidsmarkt
S' D'L ~ L

LS~ ~ LD~

S' D'L ~L
S' D'L ~ L

In het kader van dit artikel zullen we in hoofdzaak de aandacht besteden aan
regime I en II, vermits er daar werkloosheid voorkomt.

4. Gerealiseerde output en tewerkstelling in de verschillende regimes

Om in elk regime de gerealiseerde output en tewerkstelling te bepalen, moe-
ten we eerst nog aangeven welk rantsoeneringsschema van toepassing is. We
veronderstellen dat de gerealiseerde transacties het minimum zijn van effec-
tieve vraag en effectief aanbod. Er is heel wat kritiek mogelijk tegen deze
minimumconditie. Het is inderdaad een feit dat op de geaggregeerde arbeids-
markt vacatures en werkloosheid samen voorkomen. Muellbauer (1978) en
Tishler 8~ Zang (1978) geven alternatieve rantsoeneringsschema's die hiermee
rekening houden. Deze methodes zouden echter de analyse sterk compliceren
en wij houden ons daarom aan de minimumconditie.

a. Klassieke werkloosheid

Wanneer er klassieke werkloosheid is, ondervindt de producent geen enkele
beperking. Hij zal dus het niveau van gerealiseerde output en tewerkstel-
ling bepalen. Deze zullen samenvallen met de Walrasiaanse hoeveelheden.

L1 - LD(w~p)
Y1 - YS(wlp)

Output en tewerkstelling zijn beide enkel functie van het reële loon.
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b. Keynesiaanse werkloosheid

De producent wordt beperkt op de goederenmarkt en de consument op de ar-
beidsmarkt. De gerealiseerde transacties worden gegeven door de min-con-
ditie. :

D' S' D'L - Min (L ,L ) - L

Y- Min (YS~,CD~ f G) - CD~ t G
De gerealiseerde output is gelijk aan Y of

D, a Mof~r-TfwLD~
Y.-C fG- f G

a t b p

De w.i;rtst ~r i s gel i jk aan pY - wLD ~. Wanneer we di t vervangen i n de ui tdruk-

king voor CD~ t G vinden we

Y -
a M - T(o

a f b p
fY)fG

Dit oplossen naar Y geeft de gerealiseerde output by Keynesiaanse werkloos-
heid a M- T a t b

Y2-Y-- o t G ~40~
b p b

We herkennen hierin de traditionele Keynesiaanse multiplicator (a f b)~b.
De output is niet langer functie van het reële loon, maar van de autonome
uitgaven en de overheidsconsumptie. De tewerkstelling wordt volledig be-
paald door de gerealiseerde output vermits

L2 - C- LD~(Y) - LD~(Y2) ~41~

c. Werkloosheid in beide regimes
Wanneer we de werkloosheid definiëren als het verschil tussen het effec-
tieve arbeidsaanbod en de effectieve vraag naar arbeid, vinden we voor de
klassieke werkloosheid

S' D'UCL-L -L

L - c wLot~rtMo-T-p~-L

o b f c w 1
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Vermits ~- Y1 - G en ~r - pYl - wLl geldt

b c Mo-TtpG b
L ~42~

UCL-btcLo-bfc w -bfc 1

Voor de Keynesiaanse werkloosheid hebben we

UK - LS~ - L2
c wLot~rtMo-T

-Lo-afbfc w -L2
~43~

5. Economische politiek op korte termijn

We willen illustreren dat de gevolgen van economische politiek op korte
termijn kunnen verschillen naargelang het regime waarin de economie zich
bevindt. Zoals Malinvaud (1976) zullen we drie soorten maatregelen be-
schouwen : budgettaire maatregelen, een proportionele loon- en prijsmaatregel
(het reële loon blijft constant), een specifieke loon- en prijspolitiek.

a. Budgettaire maatregelen

We zullen nagaan wat de invloed is van een wijziging in de overheidscon-
sumptie op output, tewerkstelling en werkloosheid in beide regimes.

i. Klassieke werkloosheid

Vermits de gerealiseerde output en tewerkstelling enkel functie zijn van
het reële loon, zal een verandering in de overheidsconsumptie geen effect
hebben

aYl aLl
- - - - 0
aG aG

~44~

Door een toename van de overheidsvraag (een vraag waarvan we veronders tel-
len dat ze steeds voldaan wordt) en een constant blijvende output zal de
consument sterker gerantsoeneerd wot~den op de goederenmarkt zodat hij min-
der gaat consumeren. Hierdoor zal het effectieve arbeidsaanbod dalen en
de werkloosheid zal afnemen.

aUCL p c
--- ~ 0

aG wbtc
~45~
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ii. Keynesiaanse werkloosheid

Hier treedt de traditonele multiplicator in werking. Een toename van de
overheidsconsumptie leidt tot een meer dan proportionele toename van de
output. Vermits de output volledig de tewerkstelling bepaalt, zal ook deze
laatste stijgen

aY2 atb
- - ~ 1
aG b

aL2 dL2 aY2 a f b dL2

- -. - ~ 0
aG dY2 aG b dY2

~46~

~47~

Door een toename van output en tewerkstelling zal de werkloosheid dalen
bij stijgende overheidsuitgaven.

aUK aL2
- - - ~ 0

b. Proportionele loon- en prijscontrole

We veronderstellen dat dW - dP - d

i. Klassieke werkloosheid

~48~

Output en tewerkstelling blijven ongewijzigd vermits zij enkel functie zijn
van het reële loon. Wanneer wij veronderstellen dat de initiële geldhoe-
veelheid van de consument groter is dan de belastingen die hij moet betalen
(Mo ~ T) zal de werkloosheid dalen bij een proportionele loon- en prijsdaling

c M - T
dU~L - o S ~49~

b f c w

Wij zullen voor de verdere analyse de veronderstelling Mo ~ T aanhouden.

ii. Keynesiaanse werkloosheid
Een proportionele loon- en prijsdaling leidt tot een stijging in output en
tewerkstelling. Als gevolg hiervan zal de werkloosheid afnemen.

a M - T
dY2 - - - o S ~50~

b p
a M - T dL

dL2 --- 0 2 S 151~
b p dY2
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c ~r t M - T a M- T dL
dU -( o t- o ?) b ~52~

K atbtc w b p dY2

c. Specifieke loon- en prijspolitiek

i. Klassieke werkloosheid

Wanneer, bij constante prijzen, het nominale loon stijgt zal het reële loon
in dezelfde zin evolueren. Output en tewerkstelling nemen af, de werkloos-
heid stijgt

aYl 1 dYl
--- ~ 0
aw P d(w~P)

aLl 1 dLl
- - - ~ 0
aw p d(wIP)

aUCL c Mo - T t pG b aLl
- - ~ 0

aw btc w btc aw

~53~

~54~

~55~

Indien het nominale loon constant blijft en de prijs daalt, neemt het reële
loon toe. Als gevolg hiervan gaan output en tewerkstelling dalen en de werk-
loosheid toenemen.

aYl w dYl
~ 0

ap - - p d(w~P)

aLl w dLl
~0

ap - - P d(wlp)

aUCL -, c G- b a~l ~ 0
ap btc w btc ap

~56~

~57~

~58~

ii. Keynesiaanse werkloosheid

Output en tewerkstelling worden bepaald door de effectieve vraag naar goe-
deren. In ons model blijkt die onafhankelijk te zijn van het nominale loon.
Een specifieke loonpolitiek heeft bijgevolg geen invloed op output en tewerk-
stelling.

aY2 - aL2
- -0
aw aw

~59~
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Bij een stijging van het nominale loon neemt het effectieve arbeidsaanbod
echter toe en zal dus ook de werkloosheid toenemen

aUK c ~rtMo -T
~ 0 ~60~

aw - a f b t c ~

Door een prijsdaling, bij constant loon, zal de effectieve vraag naar goe-
deren toenemen. Hierdoor zullen output en tewerkstelling stijgen terwijl
de werkloosheid daalt.

aY2- - a M~
~ 0

ap b p

aL2 a Mo - T dL2

ap -- b p dY2 c
0

aUK - - aL2
- ~ 0
ap ap

d. Samenvatting

~61~

~62~

~63~

In de volgende tabel geven wij een samenvatting van de effecten van de ver-
schillende maatregelen

Y1 L1 U~ Y2 L2 UK

l. budgettaire maatregelen o o - f t -
2. Proportionele loon- en

prijscontrole
0 0 ~- t

3. a) specifieke loonpolitiek - - } o o f
b) specifieke prijspolitiek t t - - - t

Naargelang het regime kunnen de gevolgen van economische politiek sterk ver-
schillen. Dit komt hier bijzonder tot uiting bij de specifieke prijspoli-
tiek waar de effecten totaal tegengesteld zijn.

Het is een feit dat deze resultaten sterk bepaald worden door het gepostu-
leerde model en door de gekozen specificatie voor de nutsfunctie. Wie zich
wil verdiepen in het belang van de vorm van de nutsfunctie bij comparatieve
statica in evenwichtsmodellen met rantsoeneringen, verwijzen wij naar
Hildenbrand 8~ Hildenbrand (1978).
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6. Analyse op lange termijn

Wij hebben in het voorgaande, aan de hand van een eenvoudig model, aange-
toond dat de theorie van evenwichten met rantsoeneringen leidt tot ver-
schillende regimes. In de korte periode is het belangrijk om maatregelen
van economische politiek af te stemmen op het heersende regime. De vraag
is nu in welke mate deze regimes zichzelf op lange termijn in stand houden.
Indien er een automatische evolutie naar een algemeen evenwicht zou zijn,
is het duidelijk dat tussenkomst van de overheid niet gewenst is.
Om deze problematiek te bestuderen is een dynamische analyse noodzakelijk.
Het model dat tot nu toe gebruikt werd, leent zich daar minder goed toe
(er zijn o.a. geen investeringen in opgenomen). Bovendien is dit gedeelte
van de theorie van evenwichten met rantsoeneringen minder ontwikkeld.

Malinvaud (1980, 1982) geeft een zeer goede uiteenzetting van deze proble-
matiek. Een gedetailleerde behandeling van zijn analyse zou ons te ver
leiden. Wij willen wel in grote lijnen zijn resultaten vermelden.

Het voornaamste element in de analyse van Malinvaud is dat er rekening ge-
houden wordt met de produktieve capaciteit, de winstgevendheid en de kapi-
taalintensiteit.
Een klassieke depressie is een situatie waarbij de reële loon- en rente-
voeten te hoog zijn om vóldoende winstgevendheid te verzekeren. Door dit
gebrek aan winstgevendheid is de produktieve capaciteit te laag en vertoont
zij zelfs de neiging tot dalen. De globale goederenvraag kan niet voldaan
worden en er wordt onvoldoende geproduceerd om het volledige arbeidsaanbod
werk te verlenen. -
In een Keynesiaanse situatie wordt de werkloosheid veroorzaakt door een te
hoge kapitaalintensiteit. Reële loon- en rentevoeten zijn zodanig dat de
produktieve capaciteit stijgt. Op deze stijging wordt echter een rem gezet
door een ontoereikende globale vraag.

Malinvaud toont aan dat, onder bepaalde voorwaarden, het Keynesiaans regime
een stabiel evenwicht geeft. In deze situatie zijn de gevolgen van een da-
ling van de reële loonvoet op de tewerkstelling van tweeërlei aard. Op
korte termijn zal de globale vraag afnemen en de werkloosheid stijgen. De
economische politiek tijdens een Keynesiaanse situatie formuleert Malinvaud
als volgt (29) :

"Loosely speaking, the strategy would imply that the policy of wage
restraint be supported, during the first years, by an expansionary
fiscal and monetary policy. Later on, when the labour requirement
would increase, demand management would have to become more restric-
tive so as to avoid a labour shortage".

Malinvaud waarschuwt er echter voor dat deze voorstelling de keuze van
een geschikte politiek te zeer vereenvoudigt. Indien, om welke redenen
ook, de budgettaire politiek niet kan gesteund worden door een geschikte mo-
netaire politiek, zal de rentevoet sti~gen samen met een toename van de
globale vraag. Het risico bestaat dat, door een afname van de winstge-
vendheid, de investeringen te laag worden met als gevolg een dalende werk-
gelegenheid.
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7. Econometrische toepassingen en verdere ontwikkelingen

Econometrische toepassingen van evenwichten met rantsoeneringen zijn nog
zeer zeldzaam. De oorzaak hiervan is dat de schattingsmethode zeer gecom-
pliceerd is en een enorme computercapaciteit vraagt. Henri Sneessens (1981)
leverde een geschat model voor België. We zullen hier niet ingaan op de
door hem aangenomen assumpties en gevolgde procedure. Wij verwijzen daar-
voor naar zijn werk 'Theory and Estimation of Macroeconomic Rationing Models'.
Hij komt tot volgende resultaten betreffende het voorkomen van de verschil-
lende regimes (30) :

1953-56 : Klassieke werkloosheid
1957-63 : Keynesiaanse werkloosheid
1964-65 : Onderdrukte inflatie
1966-68 : Keynesiaanse werkloosheid
1969-72 : Onderdrukte inflatie

(of onderconsumptie)
1973-74 : Klassieke werkloosheid
1975-78 : Keynesiaanse werkloosheid

Hieruit blijkt nogmaals het belang van een theorie van evenwichten met rant-
soenering. Het is niet zinvol om ofwel een klassieke theorie aan te hangen,
of om een Keynesiaanse theorie als enige juiste te aanvaarden. Bij het tref-
fen van maatregelen van economische politiek dient men zich te richten naar
het heersende regime.

Het werk van Malinvaud geeft geen antwoord op de vraag waarom de prijzen
niet evolueren naar het algemeen evenwichtsniveau. Prijzen en lonen worden
exogeen beschouwd. Modellen met endogene prijzen zijn nog volop in ontwik-
keling en situeren zich nog niet op macro-economisch vlak. Volledigheids-
halve zullen wij een kort overzicht geven van het voornaamste werk in dit
domein.

Hahn (1978) bouwt een model waarbij de agenten prijzen trachten te bepalen
waardoor zij hun beperkingen kunnen doorbreken. Individuen worden veronder-
steld een zeker vermoeden te hebben van de prijzen waartegen zij hun trans-
acties kunnen realiseren. Deze vermoedens zijn gebaseerd op geobserveerde
prijzen en de hoeveelheidsbeperkingen. Indien een agent niet méér wil ver-
handelen dan de beperkte hoeveelheid, dan is de vermoedelijke prijs gelijk
aan de marktprijs. Het is dus onmogelijk om tegen de geldende marktprijs
meer te verkopen dan aangegeven door de beperkingen. Hahn toont aan dat er
een niet-Walrasiaans evenwicht met vermoedens (non-Walrasian conjectural
equilibrium) bestaat wanneer enkel één zijde van de markt bepe rkt is.
Ander werk in dit domein werd verricht door Negishi (1974, 1978), (1979)
Benassy (1976), Grandmont en Laroque (1976), Iwai (1974)..
Men kan hieruit besluiten dat exogene vaste lonen geen noodzakelijke voor-
waarde zijn voor het bestaan van een evenwicht met werkloosheid.
De exogene lonen werden echter vervangen door exogene vermoedens. Men kan
zich dan afvragen in hoever deze vermoedens rationeel zijn. Hahn (1977)
toont aan dat evenwichten met rantsoeneringen consistent zijn met lokaal
rationeel gedrag. Pogingen om in specifieke modellen de rationaliteit van
het gedrag dat leidt tot een evenwicht met werkloosheid, aan te tonen, zijn
eerder ontgoochelend. Deze theorie is pas in een beginstadium en is verre
van eenvoudig.
Het is duidelijk dat de opbouw van modellen met rantsoeneringsevenwichten
nog niet in een eindfase is en dat nog heel wat onderzoek in dit domein mo-
gelijk is.
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BESLUIT
In dit referaat werden de belangrijkste theorieën die de werkloosheid ver-
klaren in de economische literatuur naast elkaar geplaatst. Het is duide-
lijk dat er niet zoiets is als "dé theorie van de werkloosheid", Een po-
ging tot integratie van voornamelijk ( neo-)klassieke en (neo-)Keynesiaanse
werkloosheidstheorieën wordt geleverd door de theorie van evenwichten met
hoeveelheidsrantsoeneringen. Monetaire aspecten komen evenwel nauwelijks
voor in deze modellen en ook het buitenland is nagenoeg afwezig. Dit wil
zeggen dat, om de werkloosheid precies te verklaren in moderne, open econo-
mieën zoals de 6lesteuropese, nog uiterst veel theoretisch en empirisch on-
derzoek vereist is. Toch kunnen wij reeds enkele conclusies naar voor
brengen.

1. De verklaring van de werkloosheid in de economie hangt af van de toestand
(rantsoeneringsregime) waarin deze economie zich bevindt (b.v. overtollig
aanbod op arbeids- én goederenmarkten of op de arbeidsmarkten alleen).
Voor een redelijke klasse van nutsfuncties stelt men vast dat b.v. een spe-
cifieke prijspolitiek vaak een tegengesteld effect heeft naargelang men
zich in het een of ander regime bevindt. Om "Keynesiaanse werkloosheid"
(toestand van aanbodoverschot op goederen- en arbeidsmarkten) te verminde-
ren zal men over moeten gaan tot een prijsdaling, terwijl de "klassieke
werkloosheid" ( toestand van aanbodoverschot op de arbeidsmarkt en vraago-
verschot op de goederenmarkt) vermindert met een prijsstijging.
Maatregelen om de werkloosheid te bestrijden kunnen niet alleen verschillen
naargelang het regime dat voorkomt, maar ook naargelang zij effecten beogen
Op de knrte nf lan~a tPrmijn, Tn rie kOrte ter~;;Jn Z81 Ecn áangroei Van dé
consumptieve overheidsuitgaven meestal leiden tot een daling van de werk-
loosheid, terwijl zulke aangroei in de lange termijn de oorzaak kan zijn
van een verdere stijging van de werkloosheid ( door hogere belastingen, een
vermindering van de winstgevendheid van bedrijven, substitutie tussen pro-
duktiefactoren,...).

2. De werkloosheidstheorie ontwikkeld door Keynes, is enkel geschikt voor een
economie in een depressie beheerst door deflatoire krachten. In een econo-
mie met inflatie kunnen de ideeën van Keynes ( o.a. het stimuleren van de
vraag om de werkloosheid te verminderen) een loon-prijsspiraal op gang
brengen met vroeg of laat een crisis als gevolg.

3. Zulke toestand van stagflatie leidde tot de ontwikkeling van de theorie van
de natuurlijke werkloosheidsgraad, nl. die lange termijn werkloosheidsgraad
die voorkomt wanneer de inflatieverwachtingen volledig worden gerealiseerd
bij een verticale Phillipscurve. Het is de werkloosheid die hoort bij de
lange termijn ontwikkeling van de ( natuurlijke) produktie.
Factoren die de natuurlijke werkloosheidsgraad beinvloeden zijn :
- de omvang van de actieve bevolking;
- werkgevers worden niet gestimuleerd om een algemene personeelstraining te

geven;
- de schoolopleidingen zijn vaak te algemeen of niet aangepast aan de kwa-

litatieve vereisten van de vacante jobs;
- discriminatie t.o.v. vrouwen en jongeren die een steeds groter deel van

de participerende beroepsbevolking uitmaken;
- te hoge minimumlonen voor jonge ren;
- ruimtelijke verschillen tussen vraag naar en aanbod van werk;
- te hoge werkloosheidsuitkeringen;
- veranderingen in de toegepaste technologie of lanceren van nieuwe produkten;
- enz.
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4. Overheidsingrijpen is volgens verschillende theorieën af te raden. De
monetaristen aanvaarden wel een negatief verband tussen inflatie en werk-
loosheid op de korte termijn maar verwerpen dit op de lange termijn. De
school van de rationele verwachtingen ziet als enige taak van de overheid
het verstrekken van informatie terwijl elke andere vorm van overheidstus-
senkomst wordt afgekeurd. De aanbodeconomen stellen zelfs dat deze tussen-
komst tot overinvesteringen zou leiden. Toch is de economie niet sterk ge-
noeg opdat elke vorm van overheidsingrijpen en stabilisatiepolitiek over-
bodig zou zijn; de economie reageert immers te traag (Modigliani (1977)).

5. Institutionele elementen zoals het uitkeren van werkloosheidsvergoedingen
en minimumlonen, de invloeden van sociaal-economische organisaties, vast-
heid van betrekking,..., veroorzaken mede dit traag reageren van de econo-
mie.
- b~erkloosheidsvergoedingen vormen een directe prikkel om zich als werklo-

ze te laten inschrijven en eventueel niet onmiddellijk te reageren op
gewijzigde prijs- en hoeveelheidsverhoudingen.

- In het stelsel van de minimumlonen is het vaak zo dat een reëel loon wordt
uitgekeerd dat boven het corresponderende evenwichtsloon of reservatie-
loon ligt en extra druk op de tewerkstelling kan doen ontstaan. Een uit-
zondering op deze wetmatigheid vormt het geval van monopsonie op de ar-
beidsmarkt (één vrager naar en veel aanbieders van arbeid) bij winstmaxi-
malisatie, waarbij doorgaans de tewerkstelling nog zal stijgen wanneer
het minimumloon binnen bepaalde grenzen toeneemt.

- De invloed van de vakbewegingen en de patroonsorganisaties m.b.t. de
(collectief) onderhandelende lonen en de feitelijke tewerkstelling
(stakingen, arbeidstijdverkorting, neerwaartse loonrigiditeit, indirec-
te lonen,...) verandert; de invloed van deze niet-prijscondities (niet-
competitieve krachten) op de arbeidsmarkt kan soms zeer aanzienlijk zijn.

6. Er zijn twee mogelijke oorzaken voor een voortdurend aanbodoverschot op
arbeids- en goederenmarkten ("Keynesiaanse werkloosheid") : enerzijds een
té restrictieve economische overheidspolitiek met sterke (netto-)loonma-
tiging en anderzijds een té sterke inflatoire druk op lonen en prijzen
vanwege niet-competitieve krachten (zie ook o.m. Gepts (1977), p. 58-68).
Zowel op het een als op het ander kan dus best tegelijkertijd worden in-
gespeeld om werkloosheid te bestrijden zodat een expansieve politiek van
de overheid, voor zover die betaalbaar is, dient vergezeld te zijn van een
zo groot mogelijke neutralisatie van het inflatoir effect van de niet-com-
petitieve krachten.
In dit verband kan worden gesteld dat, moest er geen ernstig financierings-
probleem voor de overheid bestaan, een politiek van gelijktijdige loonma-
tiging en belastingsverlaging een goede basis voor werkloosheidsverminde-
ring zou betekenen. De acute financieringsbehoefte van de overheid is
evenwel een harde constraint.

7. Daar waar de "Keynesiaanse werkloosheid" onder bepaalde voorwaarden een
stabiel evenwicht geeft, zal "klassieke werkloosheid" meestal niet gedu-
rende een lanye periode voorkomen; de inflatoire niet-competitieve krach-
ten zijn wellicht niet zo sterk als de inflatoire competitieve krachten
die uit het vraagoverschot bij het regime van "klassieke werkloosheid"
resulteren. Vandaar dat klassieke werkloosheid na een relatief korte pe-
riode doorgaans wordt gevolgd door een toestand van "onderdrukte inflatie"
(algemeen vraagoverschot) of "Keynesiaanse werkloosheid" (algemeen aanbod-
overschot) .
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Ingeval ook investeringen in beschouwing worden genomen, worden deze
bepaald door de winstverwachtingen. 8ij ongunstige winstverwachtingen
is de investeringsvraag laag en dit kan bij een klassiek werkloosheids-
evenwicht" leiden tot afname van de kapitaalgoederenvoorraad in de tijd,
een verdere daling van het aanbod van goederen en van de vraag naar ar-
beid. Omdat dit de consumptieve vraag doet dalen, kan dus de "klassieke
werkloosheid" overgaan in "Keynesiaanse werkloosheid".
Bij gunstige winstverwachtingen evenwel is er een grote investeringsvraag,
die de kapitaalgoederenvocrraad en het goederenaanbod zal doen stijgen.
Afhankelijk van de kapitaalintensiteit van de nieuwe investeringen zal dit
de vraag naar arbeid wel of niet vergroten. Stijgt die vraag voldoende,
dan vermindert of verdwijnt de werkloosheid,- wat zou kunnen leiden tot een
"onderdrukte inflatie evenwicht" ( cfr. Malinvaud (1980) en Weddepohl ( 1982)).

8. Sommige economen vinden dat de situatie hopeloos is : er is geen ruimte
meer voor verdere ( produktie)groei en voor ( extra)investeringen, want ze
hebben alles al. Men gaat er blijkbaar van uit dat er een structureel
vraagtekort is, maar dat de consument niet in inkomen achteruit wenst te
gaan. Hij wil van dit inkomen veel besparen. Omdat er onvoldoende inves-
teringsneiging is treedt stagmatie op.
Weddepohl ( 1982, blz. 23) noemt dit laatste geval "overaccumulatie". Ofwel
is dan gedurende een bepaalde periode de reële rentevoet negatief (bij ne-
gatief marginaal rendement) en vereist efficiënte lagere besparingen,
ofwel is dan de reële rente positief en treedt er stagnatie op en ontstaat
een "Keynesiaans werkloosheidsevenwicht". Deze laatste situatie kan door
een te hoge nominale rente, gecombineerd met een té geringe inflatie (b.v.
~1C ~eV(llg V.aYI PPI'1 C~IM~~PC~I~11P inflatiehe~tr7jdi~g), tvt Stund kv1Í12n.

9. Het is vrij evident dat het "Keynesiaanse werkloosheidsevenwicht" het best
bij de huidige werkelijkheid aansluit, want bij "klassieke werkloosheid"
zou rantsoenering van de vraag naar goederen algemeen moeten zijn. Dit
blijkt ook uit de eerste empirische analyses zoals Sneessens ( 1981) voor
België , Kooiman 4 Kloek (1981) voor Nederland en Artus, Laroque 8~ Michel
(1982) voor Frankrijk. Zelf hopen we in een nabije toekomst hieraan ook
een bijdrage te kunnen leveren.
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Voetnoten

1. lJij gebruiken het begrip automatisering daar waar Marx mechanisering
bedoelde. Voor een meer gedetailleerde analyse verwijzen we naar
Kay (1979), Gouverneur (1978), Desai (1979), Mandel (1969).

2 Klassieke schrijvers uit de dertiger jaren geloofden niet dat het re-
ele loon flexibel was en bepaald werd op een competitieve markt. Zij
meenden eerder dat de arbeiders, of de vakbewegingen die hen vertegen-
woordigden, een reëel loon bedongen boven het evenwichtsniveau en ze
aanzagen dit als de belangrijkse oorzaak voor de werkloosheid. Omwille
van deze reden wordt werkloosheid t.g.v. een te hoge reële loonvoet
vaak "klassieke werkloosheid" genoemd (zie verder).

3 Zie ook b.v. M. Casson (1981), Chapter 2, "The Multi-Market Economy",
pp. 16-34.

4 De overige produktiefactoren zijn vast ("fixed endowments").
5 Cf r. K.J. Arrow and F.H. Hahn (1971), Chapter 2, "Market Equilibrium;

A first approach", pp. 16-51 and Chapter 5, "The Existence of Competi-
tive Equilibrium", pp. 107-128.

6 Er is maar één dergelijk vast punt omdat de diverse indifferentiecurven
strikt convex en de produktiefuncties strikt concaaf verondersteld wor-
den (cfr. K.J. Arrow and F.H. Hahn (1971), op. cit., pp. 107-128).

7 Let erop dat bovenstaande producenten- en consumentenmodellen perfecte
informatie van de individuele markten, dus afwezigheid van onzekerheid,
veronderstellen.

8 Noteer dat het bovenstaand tweemarktenmodel essentieel een korte termijn
model is met slechts één variabele produktiefactor (arbeid) en het aan-
bod van arbeid afhankelijk van inkomens- en substitutie-effecten. Een
lange termijn model houdt met substitutie tussen diverse produktiefac-
toren rekening en stelt het arbeidsaanbod afhankelijk van o.m. demogra-
fische variabelen en een algemene scholingsgraad van de (segmenten van)
arbeidskrachten. Figuren vindt U op blz. 52 - 58.

9 Zie b.v. J. Mince r(1962).
10 Beide beslissingen, nl. de participatiebeslissing en de beslissing over

het (gemiddeld) aantal aangeboden arbeidsuren per individu, kunnen nu
geïntegreerd worden volgens grosso modo 2 methoden, die alleen in empi-
rische aanpak verschillen :
a) een tweestapsprocedure die achtereenvolgens schat :

- de kans dat een potentiële arbeider effectief in de arbeidsmarkt
optreedt en wordt tewerkgesteld;

- het verwachte aantal werkuren onder de voorwaarde dat de persoon
effectief wordt tewerkgesteld.

Het volledige arbeidsaanbod is dan zoals in (13) het produkt van de
afzonderlijke functies;
voor een voorbeeld, zie M.J. Boskin (1973).

b) Een tweefasenprocedure die vnl. wordt toegepast in het geval van ge-
huwde vrouwen (zie b.v. J. Heckman (1974)) :
- men heeft een functie van het loon waarmee een vrouw geconfronteerd
wordt in de arbeidsmarkt; dit aangeboden loon ("offered wage") is
een functie van haar opleiding en werkervaring;
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- men heeft eveneens een functie m.b.t. de waarde die de vrouw hecht
aan haar (arbeids)tijd; dit yevraagde loon ("asking wage") wordt be-
paald door factoren als het aantal uren dat een vrouw werkt, het loon
van haar man, haar opleiding en het aantal jonge kinderen die ze heeft.

Als een vrouw nu werkt en indien ze de vrijheid heeft om haar werkuren
te kiezen, dan zal haar feitelijk aantal werkuren zodanig worden gekozen
dat de twee lonen gelijk zijn. Als een vrouw niet werkt betekent dit dat
het aangeboden loon niet correspondeert met het gevraagde loon. De twee-
fasenprocedure bestaat erin de twee loonfuncties simultaan te schatten en
uit de aldus geschatte coëfficiënten de kans te bepalen dat de vrouw werkt
en het aantal arbeidsuren dat de vrouw effectief werkt.

11 Dit zelfs bij een gesegmenteerde arbeidsmarkt. Vermits de arbeidsdiensten
zeer heterogeen zijn en informatie over de eigenschappen van arbeiders en
betrekkingen slechts tegen een relatief hoge prijs te verkrijgen is, is er
een sterke neiging dat, zowel uit fysisch (opleiding en lokatie) als uit
economisch oogpunt (hoge informatiekosten) de arbeidsmarkt gesegmenteerd
wordt. Per gesegmenteerde deelmarkt kan dan het Walrasiaanse evenwichts-
principe gelden. Hiermee is essentieel de "job-search" activiteit van het
individu verbonden.

12 "Men are involuntarily unemployed if, in the event of a small ríse in the
price of wage goods relative to the money wage, both the aggregate supply
of labour willing to work for the current money wage and the aggregate
demand for it at that wage would be greater than the existing volume of
employment". J.M. Keynes (1936), p. 15.

13 Dit deel steunt in hoofdzaak op J.M. Keynes (1936).

14 J.M. Keynes (1936), p. 170.

15 ib., p. 230.

16 Voor een verdere behandeling van de natuurlijke werkloosheidsgraad verwij-
zen we naar de volgende paragraaf.

17 Een eenvoudig modelletje met inflatieverwachtingen en de natuurlijke werk-
loosheidsgraad is het volgende twee-vergelijkingensysteem :

ept - f(ut) t pt

met f'(u ) ~ 0(hoe hoger de werkloosheidsgraad, hoe lager de inflatie :
standaar~ Phillipsrelatie) en

e epot - a(Pt - pt) 00
~2'~

met a~ 0(lineaire} aanpassingsconstante en p t de verandering in de ver-
wachte inflatievoet.
De natuurlijke werkloosheidsgraad u~ vindt men door ~1'~ op te lossen wan-
neer de prijsverwachtingen volledigtgerealiseerd worden, of als ~t - pt,
volgt uit ~1'~ :

f(ut) - 0 ~3'I
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Indien men nu stelt dat bij prijsstijging het nominale loon in gelijke
mate zal moeten toenemen ( korte termijn : afwezigheid van arbeidspro-
duktiviteitsstijging en overige factoren; volledige prijscompensatie),
volgt nu uit ~1'~ en ~2'~ dat :

00 0
pt - af(ut) } f'(ut)~ uto j4~~

of voor vaste werkloosheid ( ut - 0: steady state) is bij daling (stij-
ging) van het werkloosheidspercentage de stijging van het inflatieper-
centage groter ( of kleiner) dan het volume aangegeven door de steady
state waarde.

18 Zie b.v. R.M. Solow (1969).

19 Men kan de natuurlijke werkloosfieid opvatten als de werkloosheid die
voortkomt uit een slechte aanpassing op de arbeidsmarkt, nl. als de som
van de frictiewerkloosheid en de structurele werkloosheid. De natuur-
lijke werkloosheid kan wijzigen door veranderingen in de toegepaste
technologie, door het lanceren van nieuwe produkten, door wijzigingen
in het bestedingspatroon, door openlegging van gebieden t.g.v. aanleg
van wegen en spoorwegen, door wijzigyng van de scholing en preferenties
van nieuwe lichtingen op de arbeidsmarkt, enz...
Volgens de monetaristen (zie b.v. Korteweg (1978)) steeg de natuurlijke
werkloosheidsgraad in de zeventiger jaren vrij fors o.m. als gevolg van
de invoering van minimumlonen, de toenemende overheidsreglementering,
een algemene verslechtering en verstarring van de marktwering, enz...
Voor een Belgische studie met gelijkaardige conclusies, zie Claeyé,
e.a. (1977). Zie ook R. Janssen (1982) voor recente schattingen van
de Belgische werkloosheidsvergelijking; cfr. ook commissie 3.

20 Indien men rationele verwachtingen toevoegt aan de monetaristische vi-
sie (cfr. Lucas, Sargant, Wallace, zie XII) zeggen de rationele-verwach-
tingen theoretici dat een stijging van de geldhoeveelheid enkel een
prijsstijging en geen volumestijging meebrengt.

21 Volgens de monetaristen betekent een lagere rentevoet dat de gezinnen
een hogere actuele opbrengst verwachten van de aankoop van duurzame
consumptiegoederen : er wordt immers verdisconteerd tegen een lagere
rentevoet. Als de prijs van dit goed niet ver~anderd is, dan stijgt de
consumptie ervan. Een monetaire politiek kan dus, in tegenstelling
tot de Keynesianen, een grote invloed hebben op de geaggregeerde vraag.

22 Modigliani (1977) beklemtoont evenwel dat de V.S. in de recente geschie-
denis 2 perioden gekend hebben (1953-1957 en 1971-1975) met een stabiele
groei van de geldhoeveelheid en een erg onstabiele economische ontwikke-
ling. De stabiliteit van het geldaanbod blijkt dus in de realiteit niet
voldoende om een stabiele economie te geven, precies omdat er exogene
storingen zijn. Modigliani put uit deze vaststelling een rechtvaardi-
ging om te stellen dat een stabiliserende politiek wèl nodig is.

23 Zie ook R. Janssen (1981), blz. 7-8:

24 Lucas' studie is gebaseerd op internationale data voor de periode
1952-67. Voor een kritiek hierop, zie o.m. Arak (1977).

25 Deze bevindingen van M. Evans worden in eenzelfde bundel door bekende
Amerikaanse economen als S. Braun en A. Ando erg bekritiseerd; ernsti-
ge specificatiefouten in het "Evans-model" vertekenen de resultaten.
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26 Voor een diepere analyse verwijzen wij naar Benassy (1979), Sneessens
(1981) Hfdst. 1.

27 Geld heeft hier een indirect nut dat kan afgeleid worden uit een inter-
temporele analyse. M is in feite een uitgestelde consumptiemogelijkheid.

28 Voor de benaming van de verschillende regimes volgen wij de literatuur
betreffende evenwichten met rantsoeneringen.

29 Malinvaud (1982) p. 9.

30 Sneessens (1981) p. 119.

31 Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar een artikel van
Allan Drazen (1980).
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