
  

 

 

Tilburg University

Geld en economische groei

Sijben, J.J.

Publication date:
1974

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Sijben, J. J. (1974). Geld en economische groei. [, Tilburg University]. Stenfert Kroese.

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

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

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/c5a136c8-0cc4-49a0-b29a-66ca664778be


GELD EN ECOl~70MISCHE GROEI

~BEN



GELD EN ECOti0~11SCHE GRC)EI



GELD EN ECONOMISCHE GROEI

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE ECONOMISCHE

WETENSCHAPPEN AAN DE KATHOLIEKE HOGESCHOOL TE TILBURG,

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF. DR. IR. G. C. NIELEN.

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN TEN OVERSTAAN VAN EEN DOOR

HET COLLEGE VAN DEKANEN AANGEWEZEN COMMISSIE IN DE AULA

VAN DE HOGESCHOOL OP DONDERDAG 28 NOVEMBER 1974

DES NAMIDDAGS TE 16.00 UUR

DOOR

JACOBUS JOHANNES SIJBEN
geboren te Neer

CO MP
~`.`O T~y~ S. ,~ iy ~-.~.~~o ,` ~ .. e ~

r~ .~ ~ ~ ~ ~. :..~-'~~~ M'.i.9z ~ I~~ ~ ~ ;t. ,. s ~o ~ w
~~I ' c U . I

L ~U~
~~~~v.'7i .p .

.1.~G - I~.~I. Z

1974
H. E. STENFERT KROESE B. V. - LEIDEN



PROMOTOR : PROF. DR. H. W. ~. BOSMAN
CO-PROMOTOR : PROF. DR. C. K. F. NIEUWENBURG

ISBN 90.207.0488.5

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en~of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke tcestemming van de uitgever.



Ter nagedachtenis aan mijn vader
Aan Ria en Léon



Voorwoord

Bij het afsluiten van deze studie is het mij een behoefte,
mijn dank tot uitdrukking te brengen aan allen die op eniger-
lei wijze hebben bijgedragen tot het tot stand komen van
dit proefschrift.
Mijn oprechte dank gaat allereerst uit naar mijn oromotor,
Prof.Dr. H.W.J. Bosman, die met grote toewijding deze studie
heeft begeleid en wiens stimulerende belangstelling en mede-
leven mij tot grote steun zijn geweest.
Evenzeer ben ik veel dank verschuldigd aan mijn co-promotor,

Prof.Dr. C.K.F. Nieuwenburg, voor de uitvoerige en kritische

aandacht die hij in een later stadium aan dit proefschrift
heeft besteed.
Daarnaast ben ik Dr. M.H.C. Paardekoper zeer erkentelijk
voor de waardevolle steun en kritische opmerkingen, inzake
een aantal wiskundiqe implicaties die aan deze studie zijn
verbonden.
Vervolgens dank ik mijn collega's Dr.G.P.L. van Roij,
Drs. J.Koning, Drs. F.A. Engering en Dr. A.W.J. van de Gevel

voor de hulp en de oobouwende kritiek die ik van hen heb

mogen ontvangen.
Een bijzonder woord van waardering komt tenslotte toe aan
Mevr. M. de Swart- van de Leur, die oo voortreffelijke en
kundige wijze het manuscript heeft uitgetypt, en aan de
Heer A. van Helfteren, die de grafische voorstellingen
heeft verzorgd.

VII



Inhoudsopgave
INLEIDIt~G

1. De klassieke dichotomie en de neutraliteit
van gE ld 1
1. Inleiding 1
2. De implicaties van de Wet van Walras en de

identiteit van Say 6
3. H~t homogeniteitspostulaat en de kwantiteits-

theorie 13
4. De gelijkheid van Say en het klassieke even-

wictitsmechanisme 24
5. Een eenvoudig klassiek evenwichtsmodel 31

II. Het yeld in de Keynesiaanse theorie 41
1. Inleiding 41
2. De vraag naar geld 48
3. Samenhang tussen de reële- en de monetaire

sfeer in het traditionele IS-Lr1-model 61
4. Algebraische formulering van het IS-LM model 72
5. Prijzen,lonen en werkgelegenheid in het Key-

nesiaanse systeem 80
5.1. Flexibiliteit van lonen en prijzen 80
5.2. De betekenis van een starre nominale

loonvoet 84
5.3. Ue líquiditeitsval en de interest-in-

elastische investeringsvraag 89
6. De ontwikkeling van de Keynesiaanse geldthe-

orie sinds de jaren vijftig (portfolio-theorie)96

III. Algemene inleiding tot de monetaire groeitheorie 107

IV. De neo-klassieke monetaire groeitheorie 120
1. Inleiding 120
2. De monetaire groeitheorie van Tobin (de

groeitheoretische implicaties van de vermoaens-
structuur) 124

VIII



3. De implicaties van de reële kasvoorraden als
consumptiegoed 141
3.1. De immateriële consumptie van reële

kasvoorraden 141
3.2. De invloed van het immateriële consump-

tie-effect volgens Johnson 145
3.3. De analyse van Levhari en Patinkin 153

a. De invloed van de monetaire groeivoet
op de evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit 153

b. De invloed van de monetaire groeivoet
op de evenwichtswaarde van de reële
kasvoorraden per hoofd 165

c. Monetaire neutraliteit in een groei-
ende economie 168

4. De implicaties van de reële kasvoorraden als
productiegoed 170
4.1. De productieve diensten van de reële

kasvoorraden 170
4.2. De invloed van een wijziging in de mone-

taire expansiegraad 173
5. De stabiliteit van het neo-klassieke monetaire

groeimodel 184

V. De Keynes-Wickselliaanse monetaire groeitheorie 199
1. Inleiding 199
2. Vooronderstellingen 202
3. Het model van de korte termijn 217

3.1. Het IS-FM evenwicht 217
3.2. De invloed van een wijziging in de mone-

taire expansiegraad 227
4. De evenwichtsanalyse van de lange termijn 230

4.1. Het verband tussen de inflatiegraad en
de nominale rentevoet 230

4.2. Een verandering in de reële kasvoorraden 236
4.3. Een verandering in de verwachte infla-

tiegraad 240
4.4. Een verandering in de arbeid-kapitaalver-

houding 243
IX



5. De invloed van een wijziging in de mone-
taire expansiegraad 248
5.1. Algebraische formulering 248
5.2. Een verbale interpretatie 252

VI. Een synthese van de neo-klassieke en de Keynes-
Wickselliaanse monetaire groeitheorie 257
1. Inleiding 257
2. De gewijzigde prijsvormingsfunctie 258
3. De evenwichtsanalyse van de lange termijn 261

3.1. Algebraische formulering van het even-
wicht 261

3.2. Grafische interpretatie van het even-
wicht 264

3.3. De invloed van een wijziging in de mo-
netaire expansiegraad 272

4. De dynamische analyse van de korte termijn 275
5. De inflatiegraad en de nominale rentevoet 282

5.1. De Gibson-paradox 282
5.2. Empirische resultaten 291

VII.De optimale groeivoet van de geldhoeveelheid 296
1. Inleiding 296
2. De optimale geldhoeveelheidsregel 301

2.1. De welvaartstheoretische benadering
van Friedman 301

2.2. De groeitheoretische benadering van
Stein 306

3. De implicaties van een rentevergoeding op
geld 314

4. De optimale monetaire groeivoet 323

VIII.Evaluerend overzicht en samenvattende conclusies 340
1. Inleiding 340
2. Van ruilmiddel tot vermogensactivum 341
3. Kritische beschouwing ten aanzien van de

bestaande monetaire groeitheorie 352

X



4. Suggesties voor een uitbouw van de
bestaande monetaire groeitheorie 384

Summary

Appendices

390

393

Lijst van symbolen 405

Literatuur 407

XI



Inleiding

In de economische literatuur heeft het wezen en de betekenis
van het geld voor de afloop van het economisch proces sinds
het ontstaan van de economische wetenschap steeds een grote
belangstelling getrokken. Vooral de overgang van de ruil-
economie in natura naar een geldeconanie, waarbij de ruil-
handelingen tot stand komen met een tussenschakeling van
het geld, is sindsdien voor vele onderzoekers aanleiding ge-
weest de fundamentele verschillen tussen beide ruil-econo-
mieën op het spoor te komen.
In deze studie willen we onderzoeken hoe in de loop van de
tijd de opvattingen omtrent de betekenis van het geld voor
de reële economische activiteit is gee'volueerd van af het
kwantiteitstheoretische denken in het klassieke tijdperk
tot de moderne vermogenstheoretische aanpak in de geldtheo-
rie in de post-Reynesiaanse periode. Gesteld kan worden dat
in de economische literatuur tot het eind van de jaren vijf-
tig van deze eeuw het neutraliteitskarakter van het geld
in comparatief-statische zin sterk is benadrukt. Daarmee
wordt dan bedoeld dat veranderingen in de maatschappelijke
geldhoeveelheid geen fundamentele invloed zullen uitoefenen
op de reële afloop van het economisch proces. Genoemde ver-
anderingen kunnen wellicht op de korte termijn, via veran-
deringen in de rentevoet en de bestedingen, eniqe invloed
uitoefenen op de economische activiteit, voor de structu-
rele ontwikkeling van de reële economische grootheden daar-
entegen is het geld van een te verwaarlozen betekenis.
Met andere woorden de gedachte van de geldsluier is tot
voor kort de dominerende visie geweest in de theoretische
economie.
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Het is onze bedoeling in deze studie een overzicht te geven
van de huidige stand van de monetaire theorie, zoals blijkt
uit de literatuur. Daarbij zal centraal staan de vraag of
het geld ook in een groeitheoretisch kader, dus in compara-
tief-dynamische zin, het neutraliteitskarakter behoudt.
Met andere woorden de vraag komt naar voren of veranderingen
in de groeivoet van de geldhoeveelheid een invloed kunnen
uitoefenen op de evenwichtswaarden van de reële grootheden,
in vergelijking met een groeipad met een andere monetaire
groeivoet.
Alvorens deze centrale problematiek aan de orde wordt gesteld,
zullen we in de hoofdstukken I en II een overzicht geven
van de traditionele (neo)klassieke en Keynesiaanse opvat-
tingen met betrekking tot de betekenis van veranderingen in
de omvang van de geldhoeveelheid voor de or-twikkelingen in de
reële sfeer van de volkshuishoudinq.
In het eerste hoofdstuk wordt in het bijzonder aandacht ge-
schonken aan de theoretische kwesties welke verband houden
met de bekende klassieke-dichotomie en de neutraliteit van
het geld, de Wet van Walras, de identiteit en de gelijkheid
van Say.
In het tweede hoofdstuk wordt de samenhang tussen de reële
en de monetaire sfeer volgens de traditionele post-Keynesi-
aanse aanpak gepresenteerd, waarbij de eng kwantiteitstheo-
retische visie ten aanzien van het geld wordt losgelaten.
Immers Keynes heeft voor het eerst de functie van het geld
als een vermogensactivum op een expliciete wijze in zijn
theoretische beschouwingen betrokken en aangegeven dat een
geldeconomie wel degelijk verschilt van een zuivere ruileco-
nomie in natura. De orthodoxe monetaire opvattingen van de
(neo)klassieke en post-Keynesiaanse auteurs worden om de
volgende redenen aan de orde gesteld. Allereerst vanwege
het feit dat in de moderne geldtheorie van de neo-Keynesi-
anen en van de monetaristen zeer frequent wordt terugge-
grepen op het klassieke en Keynesiaanse begrippenapparaat,
vervolgens vanwege het feit dat de basis van de monetaire
groeitheorie in wezen is terug te voeren tot de monetaire
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denkbeelden zoals die door de klassieke auteurs en door
Keynes zijn ontwikkeld. In de laatste paragraaf van
hoofdstuk twee wordt een kort overzicht gegeven van de
ontwikkeling van de moderne geldtheorie sinds het midden
van de jaren vijftig, waarbij in het bijzonder naar voren
komt dat in de vermogenstheoretische aanpak in de geld-
theorie het transmissieproces van een monetaire impuls
zich voltrekt via een groter aantal kanalen dan door de
klassieken en Keynes werd verondersteld.
In het derde hoofdstuk wordt vervolgens de hiervoor ge-
noemde centrale probleemstelling in deze studie gemodi-
ficeerd en als volgt geformuleerd. Welke zijn de conse-
quenties voor de ontwikkeling van de evenwichtswaarden
van de reële grootheden op lange termijn, incien de ver-
mogenstheoretische denkbeelden uit de moderne geldtheorie
worden geïntegreerà in de reële groeitheorie? En ver-
volgens, gesteld dat er een verband bestaat tussen de
veranderingen in de groeivoet van de geldhoeveelheid en
de structurele evenwichtswaarden van de reële grootheden,
is het dan mogelijk om richtlijnen aan te geven met be-
trekking tot een optimale groeivoet van de geldhoeveel-
heid?
Aan de hand van de bestaande opvattingen in de literatuur
zullen we trachten een antwoord te geven op de hiervoor
geformuleerde deelproblemen. Wij willen er hier uitdrukkelijk
op wijzen dat onze theoretische analyse steeds betrekking
zal hebben op de economische samenhangen in een gesloten
economie, waarbij de taak van de overheid enkel is beperkt
tot een instantie welke zorg draagt voor de maatschappelij-
ke geldhoeveelheid. Daarbij zijn wij ons er terdege van
bewust dat de economische werkelijkheid in feite veel in-
gewikkelder is en dat door de genoemde sterke vereenvoudi-
ging het realiteitsgehalte van de analyse aanzienlijk
wordt gereduceerd. Wij zijn echter van mening dat, wil men
de betekenis van het geld in een groeitheoretisch kader
en de daarmee samenhangende verbindingsschakels tussen
de monetaire en de reële sfeer op het spoor komen, een
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begin zal moeten worden gemaakt met de meest eenvoudige
analyse, teneinde de gecompliceerde economische samenhangen
goed te kunnen begrijpen.
Met betrekking tot de hiervoorgenoemde pYObleemstelling

kunnen in de hedendaagse literatuur twee denkrichtingen wor-
den onderscheiden, te weten de neo-klassieke variant en de
Keynes-Wicksell variant in de monetaire groeitheorie. In
het vierde hoofdstuk wordt allereerst het meest eenvoudige
twee-activa model van Tobin gepresenteerd, die als een pio-
nier kan worden beschouwd op dit gebied van de economische
theorie. Deze analyse wordt vervolgens uitgebouwd door op
een expliciete wijze rekening te houden met de functies van
het geld als consumptie- en als productiegoed. Vervolgens
wordt in het vijfde hoofdstuk de Keynes-Wickselliaanse denk-
constructie weergegeven, een aanpak, waarbij de betekenis
van de onevenwichtigheden op de goederenmarkten centraal
wordt gesteld en welke op deze wijze meer in aanmerking
komt voor een beschrijving van het monetaire groeiproces op
de korte termijn. In het zesde hoofdstuk wordt getracht een
synthese-model te geven van de neo-klassieke en de Keynes-
Wickselliaanse analyse. In dat model is de feitelijke infla-
tiegraad, afhankelijk gesteld van de verwachte inflatiegraad
en tevens van de bestaande onevenwichtigheden op de goederen-
markt.

Het tweede aspect van de centrale probleemstelling wordt
in het zevende hoofdstuk aan de orde gesteld. Aan de hand
van de bestaande literatuur wordt een overzicht gegeven van
àe huidige stand van zaken, zoals blijkt uit de literatuur,
met betrekking tot de kwestie van de optímale omvang en
groeivoet van de geldhoeveelheid. Tevens wordt in dit verband
geanalyseerd hoe een monetaire politiek, gericht op een reali-
satie van de optimale spaar- en investeringsquote, teneinde
de consumptie per hoofd te maximaliseren, kan conflicteren
met de consequenties voor deze spaar- en investeringsquote
welke voortvloeien uit de optimale geldhoeveelheidsregel,
zoals deze door Friedman is geformuleerd.
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Tenslotte wordt in het achtste hoofdstuk een kritische
evaluatie gegeven van de bestaande monetaire groeitheorie
en wordt getracht aan te geven in welke richting het theo-
retisch onderzoek zich zal moeten bewegen, teneinde het
mogelijk te maken op basis van de theoretische denkschema's
zinvolle aanbevelingen te kunnen doen voor de practische
monetaire politiek.
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Hoofdstuk I

De klassieke dichotomie en de neutraliteit van geld

1. INLEIDING.

De theorie Van het algemeen evenwicht werd door Walras naar
Voren gebracht om de Verschillende theorieën Van de klassieke
economisten, die iedere categorie Van economische Verschijn-
selen afzonderlijk Verklaarden, samen te brengen in een alge-
meen evenwichtsmodel.Walras hield zich bezig met de Vraag
of het marktmechanisme een convergentie naar een algemene
eVenwichtsoplossing garandeert. Vervolgens met het probleem
of deze oplossing uniek is, in die zin of er misschien Ver-
schillende combinaties zijn Van prijzen die aan deze even-
wichtsoplossing Voldoen. Bovendien, zo er al sprake mocht
zijn Van een unieke oplossing, of deze oplossing stabiel zal
zijn m.a.w. of er krachten zijn die bij een Verbreking Van
het evenwicht automatisch het evenwicht herstellen.
In het Walrasiaanse evenwichtsmodel, evenals bij de andere
neo-klassieke auteurs, staat steeds het zg. "tátonnement-
proces" centraal. Volgens deze conceptie past a.h.w. een
"veilingmeester" steeds de prijzen aan afhankelijk Van de
vraag- en aanbodposities die door de marktpartijen worden in-
genomen. Hij zal de prijs Verhogen Voorzover er op de markt
Vraagoverschotten bestaan en zal de prijs Verlagen bij een
aanbodoverschot. De prijsvorming geschiedt in het Walrasiaanse
model op een zodanige wijze dat uitsluitend tegen evenwichts-
prijzen wordt gehandeld. Indien wordt uitgegaan van de ato-
mistische concurrentie op de markten, waarbij iedere markt-
partij als hceveelheidsaanpasser optreedt en geen invloed heeft
op de prijzen,is er dankzij de fictie Van de "Veilingmeester"
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een instantie die prijswijzigingen mogelijk maakt.l)
Walras is in zijn opzet evenwel tot op zekere hoogte geslaagd
daar de integratie van de geldtheorie in het algemeen reëel
model geen succes was. Het evenwichtssysteem van Walras kan
a priori slechts de relatieve goederenprijzen d.w.z. de
ruilwaarde van de goederen onderling, m.a.w. de ruilwaarde
van een goed t.o.v. een willekeurig goed dat als waardestan-
daard (numéraire) fungeert verklaren,maar niet het algeme en
prijsniveau d.w.z. niet de geldprijs van de numéraire en dien-
tengevolge ook niet de geldprijzen van de afzonderlijke goe-
deren. Wanneer dan ook in de economische literatuur de rela-
tieve prijzen of prijsverhoudingen en de absolute prijzen
of geldprijzen aan de orde worden gesteld, is er in wezen
sprake van een dichotomie, een onderscheid, tussen de waarde-"
theorie en de geldtheorie.De waardetheorie heeft nl. betrek-
king op de waarde van de reële goederen en diensten en de
geldtheorie wordt beschouwd in de zin van de waarde van het
geld, de koopkracht van het geld.
Enerzijds is er de theorie van het algemeen evenwicht, waar-
in slechts de relatieve of reële prijzen van de goederen wor-
den verklaard en die daardoor als de reële theorie wordt
aangeduid;anderzijds is er de geldtheorie, waarin het prijs-
niveau wordt afgeleid uit de geldhoeveelheid die in het
ruilverkeer tegenover de goederen wordt aangeboden, en die
men de kwantiteitstheorie heeft genoemd. Laatstgenoemde
theorie, die de waarde van het geld zou bepalen, werd in 1911
door Irving Fisher naar voren gebracht,waar hij stelt:"Since

1)De implicaties van de veronderstelde volledíge prijsflexi-biliteit als uitvloeisel van dit "tátonnement-proces"komen naar voren in het bekende werk van A.Leyonhufvud,
On Keynesian Economics and the Economics of Keynea,Oxford,
1968, p.67-81.
Deze auteur stelt dat in de praktijk deze "veilingmeester"niet bestaat,waardoor de prijzen in geringere mate flexibelzijn en er onvermijdelijk tegen niet-evenwichtsprijzenwordt gehandeld.De marktpartijen zijn nu niet meer volle-dig geinformeerd over de vraag- en aanbodsituaties op demarkt en hun reacties zijn onderling niet zodanig afgestelddat er bij een verstoring van het evenwicht onmiddellijkweer nieuwe evenwichtsprijzen tot stand zullen komen.

2



a doubling in the quantity of money will not appreciably
affect either the Velocity of circulation or the volume of
trade, it follows necessarily and mathematically that the
level of prices must double. There is no possible escape
from the conclusion that a change in the quantity of money
must normally cause a proportionate change in the price
level".1)
Het betreffende citaat heeft betrekking op de lange -termijn

relatie tussen.de geldhoeveelheid en het prijsniveau. Deze
relatie is in de economische literatuur altijd sterk bena-
drukt.Wij willen er hier echter op wijzen dat Fisher wel de-
gelijk aandacht heeft geschonken aan de aanpassingsprocessen
op korte termijn. Fisher gaat in hoofdstuk IV Van zijn be-
kende boek na de korte-termijn invloed van een wijziging in
de geldhoeveelheid in de zg. "transition period", de periode
welke ligt tussen het moment waarop de monetaire impuls plaats-
vindt en het moment waarop de nieuwe evenwichtssituatie weer
wordt bereikt. De daar ontwikkelde gedachten staan in de recen-
te monetair theoretische literatuur weer centraal bij de ver-
klaring van de inflatieprocessen en Van de factoren welke be-
palend zijn voor de nominale rente-ontwikkeling.2)

Bij nader inzien is de hiervoor genoemde dichotomie tussen
beide theorieën gelegen in het feit dat elke theorie een ander
aspect Van het ruilproces van goederen en diensten in de be-
schouwing betrekt. In werkelijkheid voltrekt dit proces zich
op een zodanige wijze, dat goederen tegen geld worden geruild
en geld weer tegen goederen. Het eigenlijke onderscheid tus-
sen een zuivere ruilverkeershuishouding in natura en een

1) Irving Fisher, The purchasing power of money,New York,
1911,p.156-157. De gedachte Van Fisher Vindt men overigens
ook terug in de 16e eeuw bij schrijvers als Davanzati en
Bodin, die de waarde Van het geld Verklaarden uit het
quotiënt van de totale goederen~ en de geldhoeveelheia.

2) C.K.F. Nieuwenburg en H.J. Leemreize. De kapitaalmarktrente
in Nederland, een empirisch onderzoek., Economisch kmar-
taaloverzicht Amsterdam-Rotterdam ~anK N.V,, maart 1974,
p.5-16.
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geldverkeershuishouding is daarin gelegen dat in de laatstge-
noemde huishouding twee afzonderlijke halve ruiltransacties
bestaan. Vanuit de positie van de koper van goederen en
diensten kan gesteld worden dat het geld goederen koopt, ter-
wijl dezelfde goederentransactie vanuit de positie van de
verkoper beschouwd kan worden als een ruil van goederen tegen
geld. Een en ander wordt door Clower, die zich in het bijzon-
der interesseert voor de micro-economische fundering van geld,
kernachtig als volgt uitgedrukt: "goods buy money, and money
buys goods, but goods do not buy goods".1)Deze visie spreekt
ons meer aan dan de opvatting van Patinkin."money buys goods,
and goods do not buy money", waarin eenzijdig het accent
wordt gelegd op de positie van de koper in het ruilproces.2j
De opmerking van Clower sluit aan bij het Romeinse recht waar
gesproken wordt van "emptio venditio", waarmee tot uitdruk-
king wordt gebracht dat het veeleer gaat om een koop- verkoop-
overeenkomst in het ruílproces van goederen en diensten.

De algemene evenwichtstheorie nu gaat er vanuit dat uitein-
delijk goederen tegen goederen worden geruild en dat der-
halve in de evenwichtssituatie het gèld buiten beschouwing
k~n blijyen. Een exacte uitdrukking hiervan vindt men terug
in de door J.B. Say geformuleerde these dat men slechts de
geldsluier moet wegnemen om de reële gang van zaken te kunnen
zien. Omgekeerd houdt de geldtheorie zich alleen bezig met
het betalingsproces d.w.z. met de ruil van geld tegen goede-
ren. Cassel formuleert het als volgt:," dass das allgemeine
Preisniveau durch das Verháltnis zwischen dem Geld, das zir-
kuliert, und den Waren welche auf den Markt kommen, bestimmt
wird".3)

1)R.Clower.Comment:The optimal growth rate of money, JournaZ of
PoZiticaZ Economy,.juli-augustus 1968,p.880.En van dezelfde au-
teur, A rECOnsíderation of the micro-foundations of monetary
theory, Western Economic JournaZ,december 1967,p.1-9.
Zie in dit verband ook H.Abele, Uber geldwirtschaftliche
Wachstumsmodelle, Zeitschrift fur NationaZtikonomie,Band 30,
1970,p.149.

2)D.Patinkin, Money,interest and prices, an inte.qration of
monetary and value theory, New York,1965,XXIII.

3)Gustav Cassel, Theoretische SoziaZSkonomie,Leipzig 1932,p.400.
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Een ander onderscheid tussen beide theorieën bestaat
hierin, dat in de algemene evenwichtstheorie van Walras
de ruil van verschillende goederen en derhalve vele prijs-
verhoudingen worden verklaard, terwijl in de geldtheorie
alle goederen als een geaggregeerde grootheid geconfronteerd
worden met de totale geldhoeveelheid waaruit dan één prijs
resulteert, de prijs van geld resp. de geldwaarde. Is de al-
gemene evenwichtstheorie meer micro-economisch van aard, de
geldtheorie is veeleer macro-economisch georiënteerd. In
wezen betekent de bovenstaande opvatting dat het waarde-
en inkomensprobleem opgelost zou moeten worden met behulp
van een theorie waarin het geld als verklaringselement ont-
breekt, terwijl de geldtheorie tot taak heeft de ontbrekende
vermenigvuldigingsfactor op te sporen, met behulp waarvan
de relatieve prijzen van de goederen kunnen worden herleid
tot absolute prijzen.

Zolang het onderscheid tussen de waarde- en geldtheorie be-
staat, wordt de absolute geldprijs van een goed d.w.z. de
hoeveelheid geld die men voor een goedereneenheid moet be-
talen, in de economie bepaald door een produkt van twee
grootheden, die elk door een andere theorie worden verklaard.
Wij doelen hier op het produkt van de reële prijs of prijs-
verhouding d.w.z. de hoeveelheid van een willekeurig goed
(numéraire) die men tegen een ander goed kan ruilen en het
prijsniveau resp. de geldprijs van het fictieve goed. Of
een afzonderlijke verklaring van de reële prijzen en het
prijsniveau gerechtvaardigd is of niet, m.a.w. of er al dan
niet de facto sprake is van een dichotomie kan eerst blijken,
wanneer het mogelijk is een algemeen evenwichtssysteem te
ontwikkelen waarin het totale marktproces wordt verklaard,
dat zowel de reële theorie als de geldtheorie incorporeert.
De in theoretisch opzicht interessante vraag komt nu naar
voren of in een geldverkeershuishouding de relatieve prijzen
of prijsverhoudingen op eenzelfde wijze tot stand komen als
in een goéderen-economie, zodat het geld enkel de absolute
prijzen of het prijsniveau verklaart. Deze kwestie heeft
vooral in de neo-klassieke geldtheorie veel aandacht gekregen
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en is in de na-oorlogse literatuur, in het bijzonder door
Patinkin, in een comparatief-statisch kader, uitvoerig ge-
analyseerd.

2. DE IMPLICATIES VAN DE WET VAN WALRAS EN DE IDENTITEIT VAN
SAY

Een groot deel van de recente geldtheoretische discussies
is geconcentreerd rond het probleem van een mogelijke inte-
gratie van de reële en monetaire factoren in de economische
theorie.
Vanuit een zuiver theoretisch oogpunt bezien, is het voor-

naamste kenmerk van de theorie van Keynes gelegen in zijn
aanval op het, reeds in de inleiding genoemde, traditionele
onderscheid tussen de geld- en de waardetheorie of zoals
Patinkin het later noemde, de "klassieke dichotomie".1j
Volgens deze conceptie worden de relatieve prijzen of prijs-
verhoudingen bepaald door de reële krachten van vraag en
aanbod, terwijl het absolute prijsniveau wordt gedetezmineerd
door de geldhoeveelheid en de omloopsnelheid van het geld.
Zij brengt tot uitdrukking dat een geldverkeershuishouding
niet essentiëel verschilt van een ruilverkeershuishouding
in natura en het geld in feite een neutrale functie vervult.
M.a.w. veranderingen in de geldhoeveelheid zullen geen in-
vloed uitoefenen op de reële grootheden, dus ook niet op de
verhouding tussen de betreffende grootheden.

In een volkshuishouding met een ontwikkelde arbeidsver-
deling leidt een toename van de produktie niet alleen tot
een groter aanbod van goederen en diensten, maar tevens tot
een additionele vraag naar deze goederen en diensten. Dit
berust op het feit dat de produktie gepaard gaat met een in-
komensvorming bij de produktiefaktoren waardoor een afzet-
mogelijkheid ontstaat voor andere produkten. Op basis van

1) D. Patinkin, 1965, t.a.p. p. 162.
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deze gedachtengang formuleerde Say de stelling dat elk aan-
bod zijn eigen vraag schept, daar produkten met behulp van
het geld worden gekocht met andere produkten. Volgens zijn
wet van de afzetwegen zal de totale vraag naar goederen
steeds gelijk zijn aan het totale goederenaanbod, aangezien
iedere produktie afzetmogelijkheden in het leven roept voor
de andere geproduceerde goederen, waarvan de omvang gelijk is
aan haar eigen waarde. Dit betekent dat de marginale be-
stedingsquote steeds gelijk is aan één en er geen qeld zal

n
worden o-p~epot. ~

Een aanbodsurp,lus van een bepaald goed impliceert een
vraagtekort naar dat goed in termen van andere goederen of
m.a.w. een aanbodsurplus van een begaald goed betekent een
vraagsurplus naar een ander goed. Vandaar dat in een ruil-
verkeershuishouding in natura zich een aanbodsurplus van
alle goederen niet kan voordoen.l)

We gaan in onze analyse uit van een gesloten volkshuishou-
ding met n-goederen, waarbij een willekeurig goed-n enkel
fungeert als rekeneenheid ( numéraire) en ruilmiddel, doch n-iet
als oppotmiddel. M.a.w. de economische subjecten zullen dit
goed niet beschouwen als een vorm van vermogen of, zoals
Friedman het in zijn publicaties uitdrukt, als "a temporary
abode of purchasing power".Z) De prijs van de numéraire (Pn)
wordt op 1 gesteld en de absolute prijzen van de (n-1)-goede-
ren worden vervolgens uitgedrukt in termen van deze numéraire.
Hierdoor zullen derhalve ( n-1)-ruilverhoudingen of relatieve
prijzen ontstaan die gedetermineerd moeten worden. In een
dergelijke situatie geldt, dat de totale waarde van alle ge-
vraagde goederen steeds identiek gelijk is aan de totale waar-
de van de aangeboden goederen. Een sommatie van de gevraagde
en aangeboden n-goederen (inclusief geld) geeft de volgende
identiteit:
1) De reële sfeer van een volkshuishouding vertalen wij als de

vergelijkingen van het vraagoverschot naar goederen,terwijl
de monetaire sfeer wordt weergegeven door de vergelijking van
het vraagoverschot naar geld.

2) M.Friedman en A.J.Schwartz, A monetary history of the Untited
States, 1867-1960,National Bureau of Economic Research,1963,
p.650.
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n n
(1) E p.D. - E p.S. (i-1,2,.......,n)

i-1 1 1 i-1 i 1

waarin pi de prijs van goed-i, Di de vraag naar goed-i en
Si het aanbod van goed-i voorstellen.

In het onderhavige systeem kunnen de economische subjecten
alleen het "geld" verkrijgen door goederen aan te bieden en
goederen verkrijgen door "geld" aan te bieden. In een derge-
lijke "barter-"economie worden de relatieve prijzen van de
goederen uitsluitend bepaald door de reële krachten van
vraag en aanbod en zijn in wezen alleen maar verrekenprij-
zen.

Dit resultaat, hetwelk door Lange in zijn bekende artikel
de Wet van Walras wordt genoemd, heeft niets te maken met het
evenwicht op de verschillende markten en is geldig ongeacht
het tot stand gekomen niveau van de marktprijzen.l) De bo-
venstaande relatie brengt tot uitdrukking dat in een ruil-
verkeershuishouding in natura geen aanbodoverschot of vraag-
overschot van alle goederen kan ontstaan. De situatie van
een monetair evenwicht, zoals door Koopmans werd gedefini-
ëerd, is voor een ruileconomie in natura voortdurend actueel.
Immers, in eer. ruilverkeershuishouding in natura zal steeds
tegenover een effectieve goederenvraag een equivalent effec-
tief goederenaanbod staan en omgekeerd, zodat een zuivere
vraag ("reine Nachfrage") en een zuiver aanbod ("reíner
Nachfrageausfall") niet tot de mogelijkheden behoren.2)
De Wet van Walras die betrekking heeft op een eigenschap
van kringloopsystemen is een zuiver boekhoudkundige identi-
teit, die inhoudt dat in een ruilverkeershuishouding een
goed alleen verkregen kan worden als een ander goed of

1) O. Lange: Say's Law, a restatement and criticism, Studies
in mathematicaZ economics and econometrics, Chicago,
1942, p. 49-68.

2) J.G. Koopmans, Zum Problem des "neutralen" Geldes, in
BeitrQge zur Geldtheorie onder redactie van F.A. von
Hayek, Wenen, 1933, p. 258. Zie in dit verband ook H.
Visser, Neutraal geld, een overzicht, De Economist,
Nr. 4, 1971, p, 393-439.
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"geld" daarvoor geruild wordt. Algemeen geformuleerd houdt
de Wet van Walras in dat de waarde van het vraagoverschot
naar een goed (inclusief geld) gelijk is aan de waarde van
het aanbodsurplus van alle andere goederen (inclusief geld).
Men kan zich nauwelijks een volkshuishouding voorstellen
waarin deze wet niet zal gelden. Het hiervoor beschouwde mo-
del van een ruilverkeershuishouding bevat n-vergelijkingen,
nl. de (n-1)-vraagsurplusvergelijkingen van goederen en de
impliciEte vraagsurplusvergelijking van geld. Indien de
(n-1)-goederenmarkten in evenwicht zijn dan moet volgens de
Wet van Walras ook de ne markt in evenwicht zijn. Immers
het vraagsurplus naar geld is gelijk aan het aanbodsurplus
van goederen, en omgekeerd.

Naast de Wet van Walras vormt de zg. identiteit van Say
een tweede wetmatigheid in het neo-klassieke systeem. Deze
identiteit houdt in dat goederen slechts worden aangeboden
om andere goederen te verkrijgen. Hieruit kan dan worden
afgeleid dat voor elk economisch subject en ook voor de ge-
hele volkshuishouding in een bepaalde periode een gelijkheid
bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van goederen.

In geaggregeerde vorm luidt de algebraische uitdrukking
voor de identiteit van Say als volgt:

n-1 n-1
(2) ï p.D. - E p.S. ,

i-1 1 1 i-1 1 1

waaruit resulteert dat het vraagsurplus naar goederen iden-
tiek gelijk is aan nul (Xn-1 -0).

Indien nu de (n-2)-goederenmarkten in evenwicht zijn, zal
dit ook het geval zijn voor de markt van goed (n-1). M.a.w.
op basis van de identiteit van Say wordt het aantal onafhan-
kelijke vergelijkingen gereduceerd tot (n-2), waardoor geen
overeenstemming bestaat met het aantal onbekende relatieve
prijzen of prijsverhoudingen (n-1).

Indien we vervolgens een goed -n introduceren dat niet
alleen dienst doet als ruilmiddel, maar tevens als oppotmid-
del, is de waarde van de vraag naar de (n-1)-goederen alleen
gelijk aan de waarde van de aangeboden hoeveelheid (n-1)-
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goederen, indien de Vraag naar geld gelijk is aan het aanbod
van geld. Er is dan a.h.w. sprake van een combinatie Van de
Wet van Walras en de identiteit Van Say, zodat de geldmarkt
altijd in evenwicht is.

Een en ander volgt uit het feit dat bij elke Verzameling
Van geldprijzen de totale vraag naar geld gelijk is aan de
waarde Van al de aangeboden goederen in ruil voor geld.l)
Dit kan in algebraische notatie als volgt worden weergegeven.

n-1
(3) Dn - p1S1 t p2S2 t.....tPn-1 Sn-1 - iEl pisi

Van de andere kant geldt dat het totale geldaanbod gelijk is
aan de waarde van de goederenvraag:

n-1
(4) Sn -P1D1 t P2D2 t......tPn-1Dn-1 - i~l piDi

Hieruit resulteert dan Voor de identiteit van Say:
n-1 n-1

(5) lEl piDi - lEl piSi als Dn - Sn

De bovenstaande gedachte kan met behulp van een grafiek
nader worcïen toegelicht.2)

1) M. Blaug, Economic theor?~ in retrospect, 1968,p.146-151.
2) E. Helmstádter, Das Walras-Gesetz und Oscar Langes Kritik

an der neoklassischen Geldtheorie, Studien zur GeZdtheorie
unl monetáre Okonometrie„ G.Bombach, Basel, 1972, p.ll-
21, en Bent Hansen, A survey of general equiZibrium sys-
tems, 1970, p. 40-49.
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Pi

C

G I F K DiSi

Uitgaande van een willekeurige prijs OC op de goederenmarkt
-i geeft de rechthoek OCDG de waarde van de goederenvraag
weer en tevens het geldaanbod. De rechthoek OCEF represen-
teert de waarde van het goederenaanbod of de geldvraag. De
rechthoek FEHK is gelijk aan de rechthoek OCDG, zodat geldt
rechthoek GDHK is rechthoek OCEF. De Wet van Walras kan nu
als volgt tot uitdrukking worden gebracht. De waarde van
het totale goederenaanbod inclusief geld, weergegeven door
rechthoek OCHK is nu gelijk aan de waarde van de totale goe-
derenvraag inclusief geld, weergegeven door dezelfde recht-
hoek. Zoals uit de grafiek blijkt bestaat er een onevenwich-
tigheid op de betreffende goederenmarkt. De waarde van het
goederenaanbod overtreft de waarde van de goederenvraag
(OCEF~ OCDG) of anders uitgedrukt, de geldvraag is groter
dan het geldaanbod. Hierdoor zal de prijs dalen tot OS'
waarbij er een evenwicht bestaat op de goederenmarkt. Indien
nu op een markt evenwicht bestaat, zal de waarde van het
goederenaanbod in overeenstemming zijn met de waarde van de
goederenvraag (OS'SI). Dit betekent dan tevens een even-
wicht tussen de vraag naar en het aanbod van geld. We zien
dus dat in de evenwichtssituatie (S) het vraagsurplus naar
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goederen en het vraagsurplus naar geld beiden nul zijn.
Indien er een evenwicht bestaat op alle goederenmarkten zal
er volgens de Wet van Walras ook een evenwicht bestaan op
de geldmarkt en omgekeerd.

Gedurende een zekere periode zal elk verschil tussen de
vraag naar en het aanbod van goederen zich openbaren als een
positief of negatief vraagsurplus naar geld: Dn ~ Sn of
Dn ~ Sn. Een vraagsurplus naar geld betekent dat de economi-
sche subjecten meer kassen willen aanhouden in de lopende
periode. Dit kan alleen geschieden doordat ze minder goederen
vragen dan er worden aangeboden. De stelling nu dat een algehe-
le overproduktie van goederen in een monetaire economie niet
mogelijk is, komt overeen met de stelling dat het vraagsur-
plus naar geld gelijk is aan nul. De aet van Say dient dan
ook veeleer in die zin geinterpreteerd te worden dat mutaties
in de kasvoorraden worden uitgesloten. Dit zou betekenen dat
deze wet enkel opgaat in een zuivere ruilverkeershuishouding
in natura.l)

De hiervoor genoemde identiteit van Say gaat er van uit
dat de markt voor geld steeds in evenwicht is, omdat, onge-
acht het niveau van de prijzen, de economische subjecten
alleen de goederen aanbieden om met het verkregen geld direkt
andere goederen te kopen.2) Deze suppositie houdt in, dat een
verandering in het prijsniveau de verhoudingen tussen de
goederenmarkten en de geldmarkt op geen enkele wijze ver-
stoort. Geconcludeerd kan worden dat de identiteit van Say
een geldeconomie denatureert tot een pure ruilverkeershuis-
houding in natura, daar geheel geabstraheerd wordt van de
oppottingen, het accumuleren van een zekere hoeveelheid
koopkracht. M.a.w. de invloed van de monetaire factoren wordt

1) R. Crouch, Macraeconomics, 1972, p. 227-229.
2) In de klassieke theorie zal de consument geen kasvoorraad

aanhouden, daar het geld niet als argument in de nuts-
functie is opgenomen. Het geld verschaft hem als zodanig
geen nuttigheid, enkel de goederen die hij met behulp
van dit geld kan verkrijgen. Dit in tegenstelling tot
de analyses in de moderne neo-klassieke geldtheorie waar
het geld als consumptiegoed wordt beschouwd.(zie hoofdstuk
N
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buiten spel gezet.
Immers, de identiteit van Say, zoals deze tot uitdrukking

komt in relatie (2), in combinatie met de Wet van Walras
weergegeven in relatie (1), betekent dat per definitie het
vraagsurplus van geld gelijk is aan nul, welke waarde het
algemeen prijsniveau ook zal aannemen. Dientengevolge zijn
het absolute prijsniveau en de absolute geldprijzen onbe-
paald. Een volkshuishouding waarin aan de identiteit van Say
en aan de Wet van Walras inhoudelijk eenzelfde betekenis
kan worden toegekend, moet gekarakteriseerd worden als een
zuivere ruilverkeershuishoud.ing in natura, waarin enkel de
relatieve prijzen kunnen worden bepaald.

3. HET HOMOGENITEITSPOSTULAAT EN DE KWANTITEITSTHEORIE

De identiteit van Say kan in verband worden gebracht met het
in de monetaire literatuur welbekende homogeniteitspostulaat.
Hiermee wordt aangegeven de veronderstelling dat de vraag-
en aanbodfuncties van goederen homogeen zijn van de nulde
graad in de absolute geldprijzen. Dergelijke functies hebben
de eigenschap, dat, indien elk der onafhankelijke variabelen
in de functie vermenigvuldigd wordt met een willekeurige
constante, de gevraagde en aangeboden hoeveelheden geen
verandering zullen ondergaan.l) M.a.w, indien alle absolute
geldprijzen in dezelfde mate veranderen zullen de gevraagde
en aangeboden hoeveelheden goederen gelijk blijven. Tenge-
volge van deze eigenschap van de vraag- en aanbodfuncties
worden de relatieve prijzen of prijsverhoudingen uitsluitend
bepaald in de goederensfeer. In de genoemde veronderstelling
ligt opgesloten dat de economische subjecten niet zijn onder--~
worpen aan de z.g. geldillusie. De geldillusie is het ver-

1) Een functie p- f(xl......xm) is homogeen van de te
graad, indien f( axl.... axm)- at f (xl.....xm)en ao-1.
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schijnsel dat de economische subjecten zich bij hun disposi-
ties laten leiden door nominale en niet uitsluitend door
reële grootheden. Wanneer van geldillusie wordt geabstra-
heerd zal het de economísche subjecten onverschillig zijn
als bijv, bij een grotere behoefte aan reële kasvoorraden
in deze behoefte wordt voorzien door een daling van het
prijsniveau bij gelijke nominale kasvoorraden of door een
toename van de nominale kasvoorraden bij een stabiel prijs-
niveau.
Een proportionele verandering nu van alle prijzen zal

uitgaande van het homogeniteitspostulaat het algemeen even-
wicht niet verstoren. De ruilverhoudingen van de goederen
blijven onveranderd welke waarden de numéraire, de rekeneen-
heid, ook zal aannemen. Vandaar dat Lange betoogt, dat wegens
de identiteit van Say het geld van theoretisch standpunt
uit gezien als onbelangrijk moet worden beschouwd.
Wanneer bij een gegeven verzameling van geldprijzen er

een algemeen evenwicht heerst, zal het over het algemeen
mogelijk zijn een nieuwe verzameling van geldprijzen te
vinden waarbij de goederenmarkten op zich beschouwd i n even-
wicht verkeren, indien één van de prijzen willekeurig wordt
gewijzigd.l) Het komt ons voor dat dit laatste in feite im-
pliceert dat er geen sprake is van één uniek evenwichtsni-
veau van de absolute prijs, maar van een oneindig aantal
verzamelingen van geldprijzen, en dientengevolge ook niet
van een integratie van de monetaire en de reële sector van
de economie. Het absolute prijsniveau blijft ongedetermineerd,
daar de identiteit van Say gecombineerd met de Wet van Walras
impliceert dat de geldmarkt steeds in evenwicht is.2)
Mathematisch beschouwd is deze onbepaaldheid van de waarde

van het geld het gevolg van het feit dat er een situatie

1) Th. van de Klundert, Enkele opmerkingen over de theorie
van Patinkin, De Economist, januarí~februari 1967, p.62.

2) Voor een uitvoerig overzicht van deze problematiek wordt
verwezen naar G.S. Becker en W.J. Baumol: The classical
monetary theory, the outcome of the discussion, Economicq,
1952, Vo1.XIX, p.355-375.
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ontstaat waarbij, zoals hiervoor reeds werd aangegeven, het
aantal onafhankelijke vraagsurplusvergelijkingen met twee
wordt gereduceerd, zodat er onvoldoende relaties overblijven
om de evenwichtsprijzen te bepalen.l) Dit vormt de basis van
de kritiek van Lange en Patinkin op de klassieke en neo-
klassieke auteurs, die een onderscheid maken tussen de rela-
tieve en de absolute prijzen. Volgens laatstbedoelde auteurs
worden de relatieve prijzen uitsluitend bepaald in de reële
sfeer (d.w.z. door de vraag- en aanbodverhoudingen op de
goederenmarkten) en de absolute prijzen of het algemeen prijs-
niveau in de geldsfeer (d.w.z. door de evenwichtsconditie
voor de geldmarkt). Ter verklaring van het absolute prijs-
niveau wordt een monetaire vergelijking aan het reële sys-
teem toegevoegd en wel via de introductie van een kwanti-
teitsfunctie waarbij dan de Cambridge-vergelijking beschouwd
kan worden als representant van de monetaire sector. Brunner
spreekt hier van een "complementary property", hetgeen wil
zeggen dat op de onderbouw van het model voor de reële sfeer
een of andere versie van de kwantiteitstheorie wordt ge-
plaatst als bovenbouw ter verklaring van de absolute geld-
prijzen2).

Er werd reeds op gewezen dat wegens de Wet van Walras
de vraag naar geld slechts gerealiseerd kan worden door een
dienovereenkomstig goederenaanbod en omgekeerd betekent elk
geldaanbod een vraag naar goederen. Zoals hiervoor werd aan-
gegeven, worden de vraag- en aanbodfuncties van goederen
homogeen van de graad nul in de geldprijzen verondersteld.
Dit betekent dat de vraag- en aanbodfuncties van geld homo-
geen van de eerste graad zijn in de geldprijzen, hetgeen in-
houdt dat een proportionele verandering van alle prijzen

1) L.J. Mauer: The Patinkin controversy: a review, K,yklos.
Vol. XIX, 1966, p.306, D.J. Juttner, Zur Geldtheorie Don
Patinkins, Untersuchungen uber das Spar-Giro- und Xredit-
mesen, Band 57, 1971, p. 23-37., J. Niehans, The neo-
classical dichotomy as a controlled experiment, Journal
of PoZitical Economy, juli-augustus,1969,p.504-511.

2) K. Brunner: Inconsistency and indeterminacy in classicaleconomics, Econometrica,april 1951,p.152-173.
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aanleiding geeft tot een dienovereenkomstige wijziging in
het vraagsurplus van geld.l)Immers, de aangeboden hoeveel-
heid geld is gelijk aan de waarde van de goederenvraag en
omgekeerd. Daar de gevraagde hoeveelheid van een goed niet
wordt beinvloed door een proportionele prijswijziging zal
de totale gevraagde hoeveelheid goederen, elk vermenigvuldigt
met zijn prijs, m.a.w. het geldaanbod, wel proportioneel
veranderen met de prijswijziging.Uit de Wet van Walras en
het homogeniteitspostulaat volgt dat het vraagoverschot van
geld evenredig is met een wijziging in het algemeen prijs-
niveau, m.a.w. de vraagsurplusfunctie van geld is homogeen
van de eerste graad in de absolute geldprijzen. Immers als
een vraagfunctie naar goederen homogeen van de graad nul
is in de absolute geldprijzen dan zal de corresponderende
vraagfunctie naar goederen in waarde gemeten of zo men wil
de monetaire vraag, homogeen zijn van de eerste graad in de
geldprijzen.

De vraagsurplusfunctie van geld daarentegen die uit de
Cambridge-vergelijking kan worden afgeleid heeft deze eigen-
schap niet.2)

De Cambridge-vergelijking kan als volgt worden weergegeven:
M-kPT, waarbij M de geldhoeveelheid voorstelt, k het omge-
keerde van de omloopsnelheid van het geld, PT de in het goe-
deren- en dienstenverkeer omgezette bedragen, die het pro-
dukt zijn van de prijzen en het volume van de transacties.
Een andere versie van de kwantiteitstheorie die in de lite-
ratuur nogal eens voorkomt, kan worden uitgedrukt als
MVy - Py , waarbij Vy de inkomensomloopsnelheid van geld
voorstelt, P het prijsniveau en y het reële inkomen. De ver-
onderstelling die aan beide formuleringen ten grondslag ligt
houdt in, dat de vraag naar geld volkomen interest-inelastisch
en proportioneel is met het niveau van de waarde van de trans-
acties in de volkshuishouding. De geldvoorraad is een insti-
tutioneel gegeven groo~heid en niet afhankelijk van het

1) Voor een mathematisch bewijs,zie A.J.Vermaat,De Patinkin-
Puzzle,Economist,januari-februari 1971,voetnoot 39,p.61.

2) Th.van de Klundert,De Economist,jan.~febr.1967,t.a.p.p.63.
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prijspeil. De factor k, een constante grootheid, geeft aan
welk deel van de waarde van de goederentransacties of van het
nominale inkomen de economische subjecten in kas wensen aan
te houden.

Patinkin heeft gewezen op een inconsistentie in de klassie-

ke veronderstellingen met betrekking tot de vraagsurplus-

functies van geld. De conflicterende supposities manifeste-
ren zich in een vraagfunctie van geld die twee interpretaties
toelaat welke met elkaar in tegenspraak zijn. Enerzijds kan

men op basis van de Wet van Walras een impliciete zg. ge-

spiegel~le vraagoverschotvergelijking van geld afleiden.

Immers het vraagsurplus naar geld (Xn) is volgens deze Wet

gelijk aan de waarde van het aanbodsurplus van goederen

(-Xn-1), daar de som van het vraagsurplus naar goederen en

het vraagsurplus naar geld identiek gelijk is aan nul

(Xn-ltXn - 0)'

n-1 n-1
(6) Dn - Sn - Xn - E piSi - L piDi --Xn-1

i-1 i-1

Zoals we hiervoor gezien hebben is deze vraagsurplusvergelij-
king van geld homogeen van de eerste graad in de geldprij-
zen. Dit betekent dat een verdubbelen van de prijzen zal
resulteren in een verdubbeling van het vraagsurplus naar geld.
Anderzijds kan men, meer expliciet, uit de Cambridge-verge-
lijking de volgende vraagoverschotvergelijking van geld af-
leiden:

n-1
(7) Xn - k E pi Si - M

i-1

De vraag naar geld is hier homogeen van de eerste graad in
de absolute prijzen terwijl het exogeen gegeven aanbod van
geld homogeen is van de graad nul in deze prijzen. Hieruit
volgt dat de betreffende vraagoverschotfunctie van geld
homogeen is van de eerste graad in de geldprijzen én in de
geldhoeveelheid.
Veranderingen in de prijzen leiden derhalve ín beide verge-

lijkingen tot verschillende resultaten. Terwijl een verdub-
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beling van alle prijzen volgens de eerste vergelijking een
verdubbeling van het vraagsurplus naar geld inhoudt, is dit
in de tweede vergelijking niet het geval. Uit relatie (7)
vloeit voort dat het vraagsurplus naar geld alleen zal ver-
dubbelen als naast de prijzen ook de geldhoeveelheid wordt
verdubbeld. Vandaar dat Patinkin concludeert: "the classical
assumption as to the form of the excess-demand function for
money is inconsistent with its assumption as to the form of
the excess-demand functions for commodities".1)
Samenvattend kan gesteld worden dat het naast elkaar hand-

haven van de Wet van Walras en de Cambridge-vergelijking
in het klassieke model aanleiding geeft tot twee verschillen-
de vraagsurplusvergelijkingen van geld, hetgeen als een lo-
gische inconsistentie in het neo-klassieke systeem moet
worden beschouwd. Enerzijds zal, cet. par.,volgens de
Cambridge-relatie slechts bij één bepaalde waarde van het
prijsniveau het vraagsurplus naar geld nul worden,m.a.w. de
geldmarkt in evenwicht zijn. Anderzijds stelt de vraagsur-
plusvergelijking van geld die op basis van de Wet van Walras
uit de vraag- en aanbodvergelijkingen in de reële sfeer kan
worden afgeleid ons niet in staat het absolute prijsniveau
te bepalen. Daarvoor is juist vereist de introduktie van de
Cambridge-relatie, die dan echter aanleiding geeft tot de
hiervoor genoemde conflicterende vraagsurplusvergelijkingen
van geld.2) Verandert het prijsniveau en worden daardoor

1) D. Patinkin, The invalidity of classical monetary theory,
Econometrica, 1951, p. 138. Zie ook: L. Mauer, Kyklos,
Vo1.XIX, 1966, t.a.p. p. 310 en M. Willms: Das Gleich-
gewichtsproblem in der klassischen und neo-klassischen
Geldtheorie, Jahrbuch fur Sozialwissenschaft, 1966,
p. 176-183.

2) D.J.Juttner, Untersuchungen uber das Spar-Giro- und Kre-
dit~esen, 1971, t.a.p. p.30. De onderhavige problema-
tiek wordt op een duidelijke algebraische wijze samen-
gevat door E.M. Claasen, Problemen der Geldtheorie,
1970, voetnoot 6-14, p. 230-234.
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de gezamenlijke prijzen in dezelfde mate beinvloed,dan
zullen a.g.v. het homogeniteitspostulaat, de gevraagde
en aangeboden hoeveelheden in de reële sector géén veran-
dering ondergaan. Het is derhalve niet mogelijk een een-
duidig prijsniveau te bepalen. Het is veeleer zo dat elk
willekeurig prijsniveau een evenwicht mogelijk maakt in de
reële en de monetaire sector, waardoor een evenwicht kan
worden bereikt bij een oneindig aantal verzamelingen van
geldprijzen.l)
Zoals in het voorgaande is gebleken vindt derhalve de

inconsistentie, waarop door Lange en Patinkin is gewezen,
zijn oorsprong in het feit dat de vraagsurplusvergelijking
van geld, zoals die voortvloeit uit de Wet van Walras, in
tegenspraak is met die welke kan worden afgeleid uit de
Cambridge-vergelijking. Zonder een introductie van de Cam-
bridge-vergelijking zijn echter de absolute geldprijzen on-
bepaald. Patinkin heeft getracht de inconsistentie weg te
werken en een brug te slaan tussen de waarde- en geldtheo-
rie door de introductie van de reële kasvoorraden (P) als
argument in de vraag- en aanbodvergelijkingen van goederen
waardoor het klassieke homogeniteitspostulaat wordt geëli-
mineerd. Op deze wijze zijn de gevraagde en aangeboden hoe-
veelheden goederen naast de relatieve prijzen , afhankelijk
geworden van monetaire grootheden t.w. de geldhoeveelheid
(M) en het absolute prijsniveau (P). De vraagsurplusverge-
lijking van geld die nu op basis van de Wet van Walras
uit de vraag- en aanbodvergelijkingen in de reële sfeer
kan worden afgeleid is homogeen van de eerste graad in de
geldprijzen én in de geldhoeveelheid, en bezit eenzelfde
homogeniteitskarakter dan die welke voortvloeit uit de
Cambridge-vergelijking. Het systeem bestaat nu uit n-verge-
lijkingen en n-onbekenden t.w. de (n-1)-relatieve prijzen

1) H.G. Bieri: Der Streit um die "klassische Dichotomie";
Ein Bericht uber die Patinkin-Kontroverse, Sch~eizerischc
Zeitschrift fur Volks~irtschaft und Statistik , 1963,
p. 178. Zie ook: F.J. de Jong: Don Patinkin's integratie
van geldtheorie en prijstheorie, Orbis Economicus,december
1966-maart 1967,no.9,p.13-23 en B.Hansen,1970,t.a.p.p.46-47.

19



en de reële kasvoorraad (P), waardoor de relatieve prijzen
en het algemeen prijsniveau simultaan worden bepaaldl).
Door de introductie van de reële kasvoorraden heeft Patinkin
bijgedragen tot de ontwikkeling van een dynamische analyse
in de geldtheorie, waardoor een overgang is ontstaan van een
comparatief statische - naar een meer dynamische beschouwing
van de kwantiteitstheorie. De consistentie kan ook worden
qered enerzijds, door te stellen dat de Wet van Walras niet
opgaat, anderzijds door de Cambridge-vergelijking op een andere
wijze te interpreteren.
Archibald en Lipsey tonen met behulp van een cijfervoorbeeld

aan dat een consistent model kan worden geconstrueerd, waar-
in is opgenomen het homogeniteitspostulaat, aangevuld met
de Cambridge-vergelijking, en waarin de absolute geldprijzen
zijn gedetermineerd. Genoemde auteurs gaan er van uit dat
de geldhoeveelheid (M) en de omloopsnelheid van het geld
(V), m.a.w. het niveau van de monetaire bestedingen, constant
zijn. De hoeveelheid verkochte goederen en hun relatieve
prijzen worden bepaald door de vraag- en aanbodvergelijkin-
gen in de reële sfeer. Indien nu het monetaire niveau ge-
fixeerd is, is het evident dat de absolute geldprijs bepaald
kan worden. In hun opvatting zal, gegeven de geldhoeveelheid,
de omloopsnelheid en de relatieve prijzen, er steeds één
evenwichtig prijsniveau zijn waarbij aan de Cambridge-ver-
gelijking is voldaan. Het model van genoemde auteurs bezit
een evenwichtsoplossing, maar het blijkt dat het model een
ontkenning inhoudt van de geldigheid van de Wet van Walras
indien het onevenwichtige situaties betreft. Zij stellen dat
juist het aannemen van de prijzendichotomie de ongeldigheid
van de Wet van Walras impliceert. Dat er bij een oneven-
wichtigheid geen oplossing bestaat kan als volgt worden ge-
illustreerd. Stel dat de geldprijzen worden verdubbeld, dan
zal hiervan geen invloed uitgaan op de relatieve prijzen
en derhalve op de goederenmarkten. Het fysieke transactie-

1) B. Hansen, 1970, t.a.p. ,hoofdstuk 8, Patinkin's system,
p. 78-97 en D. Patinkin, 1965.
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volume geeft geen mutatie te zien alhoewel de waarde van de
transacties zal verdubbelen. Bij substitutie van deze waar-
de in de Cambridgevergelijking zal een vraagsurplus naar
geld ontstaan. Echter er resulteert geen aanbodsurplus van
goederen, hetgeen een logisch uitvloeisel zou zijn van de
geldigheid van de Wet van Walras. De auteurs trekken hier-
uit de conclusie dat de aard van het klassieke model zich
niet verdraagt met de Wet van Walras: "Thus the classical
dichotomy consists in building a model in which Walras'
Law does not hold".1) Het offer van het loslaten van de
geldigheid van de Wet van Walras en daarmee in feite van
de veronderstelling van het budgetprincipe voor oneven-
wichtige situaties, betekent niets anders dan een onder-
graving van de economische inhoud van een dergelijk model.
De auteurs geven zelf toe dat de budgetrestrictie een on-
misbare voorwaarde is voor een economisch-theoretisch zin-
vol model waar zij stellen: "It is therefore a relation-
ship which must obtain if a model is to make economic
sense".2) Archibald en Lipsey brengen als kritiek op Patin-
kin naar voren dat in de evenwichtssituatie er een over-
eenstemming bestaat tussen de feitelijke en de gewenste
reële kasvoorraden en dat de werking van het reële kasvoor-
raadeffect alleen actueel is voorzover het onevenwichtige

1) G.C. Archibald en R.G. Lipsey, Monetary and Value Theory:
a critique of Lange and Patinkin, Revie~ of Economic
Studies, oktober 1958,p. 9 en verschenen in de bundel
van R.S. Thorn, Monetary theory and poZicy. 1966,p.313.
Zie ook: Cliff Lloyd, Classical monetary theory and
the velocity of circulation , Canadian Journal of Econo-
mics, februari 1970,p.87-94., en het voortretfelijke
overzichtsartikel van A.J. Vermaat, De Wet van Walras,
De Economist- september~oktober 1968,p.590 en in hetzelf-
de tijdschrift,nummer 4, juli~augustus 1968. Vervolgens:
R. Clower,Classical monetary theory revisited, Economica,
1963, p.165-170 en M.K. Rakshit, Classical monetary
theory revisited: a comment, Economica, februari 1965,
p. 70-72.

2) G.Archibald en R.Lipsey, Revie~ of Economic Studies, .
oktober 1958,t.a.p, p. 16 en A.J.Vermaat, De Economist,
september-oktober 1968,t.a.p.p.591-592. ,
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situaties betreft. Zij stellen in dit verband: "...Thus
the real-balance effect is a transitory phenomenon,,which
is operative only in some disequilibrium situations. Its
role is to provide a possible dynamic explanation of how
the economy moves from one position of static equilibrium
to another. Thus if we are interested in those well-known
propositions of the quantity theory which are propositions
in comparative statics, the real-balance effect is irre-
levant." 1) Uit het citaat blijkt duidelijk dat genoemde
auteurs de betekenis Van het reële kasvoorraadeffect willen
beperken tot het analyseren van de aanpassingsprocessen
die door het klassieke dichotomie-model niet kunnen wor-
den beschrev~n.2)
Schneider en Valavanis gaan er van uit dat de geldmarkt

een spiegelbeeld is Van de goederenmarkt en automatisch in
evenwicht Verkeert, indien er op de goederenmarkten een
evenwicht bestaat (Wet Van Walras). Wat de Cambridge-verge-
lijking betreft, merken de auteurs op, dat deze niet beschouwd
moet worden als een Vraagfunctie naar geld, maar als een
zuivere technische restrictie, t.a.v. de omloopsnelheid Van
het geld, die aangeeft op welk monetair niveau de goederen-
ruil zal plaatsvinden. Het is geen gedragsvergelijking,
zoals Patinkin postuleert, maar betreft alleen een monetaire
restrictie t.a.V. de absolute geldprijzen. Als zodanig wordt
deze relatie toegevoegd aan de door de reële sfeer bepaalde
evenwichtige relatieve prijsverhoudingen. De Cambridge-
Vergelijking Verschaft de vermenigvuldigingsfactor, met
behulp waarvan de relatieve waarden der goederen worden
herleid tot in geld uitgedrukte prijzen. Schneider wijst
hier uitdrukkelijk op, waar hij stelt: "Gleichwohl darf mar.

1) G.Archibald en R.Lipsey,Revie~ of Economic Studies,
oktober 1968, t.a.p.p.306.

2) A.J. Vermaat, De Economist, januari-februari, 1971,
t.a.p. p. 73.
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nie vergessen, dasz die Rolle des Geldes in dem hier be-
schriebenen System eine rein formale ist".1)
De uiteenzettingen van de klassieke auteurs over de in-
vloed van het geld op de goederensfeer zijn niet eenslui-
dend. Er zijn in de literatuur passages te vinden die de
conclusie rechtvaardigen als zou het geld alleen de reële
sfeer als een "sluier" bedekken en als een externe factor
zijn ingeschakeld, die in niets de fundamentele voorwaarden
van de werking en het evenwicht van het economisch bestel
wijzigt. Het geld oefent zijn werking uit door zijn kwanti-
tatief vermogen, hetzij door de geldhoeveelheid, hetzij
door de omloopsnelheid van het geld, hetzij door beide
samen. Het dringt niet werkelijk door in het economisch leven,
dat in wezen a-monetair blijft. J.S. Mill stelt: "the mere
introduction of a particular mode of exchanging the money
for something else, makes no difference in the essential
character of transactions".2)
Hoewel in de lange termijn visie van de klassieke theorie
het gel.d als een "sluier" wordt beschouwd, hebben de klas-
sieke auteurs, zoals wij in de volgende paragraaf zullen
uiteenzetten, de tijdelijke invloed van veranderingen in de
geldhoeveelheid niet over het hoofd gezien. De onevenwich-
tigheden die uit een monetaire impuls kunnen voortvloeien
worden in het algemeen als van voorbijgaande aard beschouwd,
daar de veronderstelde prijsflexibiliteit en de volledige
concurrentie spoedig voor een nieuw evenwicht zullen zorg-
dragen. Dientengevolge zal de geldhoeveelheid uiteindelijk
slechts invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van het

1) E. Schneider: Patinkin uber Geld und Guterpreise,
Festachrift fur Frederik Zeuthen, Kopenhagen, 1958,
p.315-331. S. Valavanis: A denial of Patinkin's con-
tradiction, Kyklos, Vol. VIII 1955, p. 356-357.

2) J.S. Mill: The prineiples of political economy, London,
1871, p. 8.
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algemeen prijsniveau. De fasen van een verstoord evenwicht
zijn voor hen van relatief gering belang. De klassieke au-
teurs analyseren bijna uitsluitend evenwichtssituaties waarin
de Wet van Walras en de kwantiteitsvergelijking niet met el-
kaar in strijd zijn.l) Zij hebben veeleer de intentie aan te
tonen dat het totale productievolume en de structuur van de
relatieve prijzen op lange termijn afhankelijk zijn van de
beschikbare produktiecapaciteit en de kwaliteit daarvan. Een
dynamisch evenwichtsmechanisme wordt door de klassieke econo-
misten, met uitzondering van Fisher, sporadisch op een syste-
matische wijze naar voren gebracht. Gedurende een dergelijk
aanpassingsproces wordt de oorzaak van de dichotomie, het
homogeniteitspostulaat, geweld aangedaan. Becker en Baumol
stellen dan ook: "the price system can legitimately be dichoto-
mized into a real sector and a monetary sector, but only in
a discussion of equilibrium relative prices".2)De geldhoeveel-
heid in circulatie beinvloedt alleen de absolute evenwichts-
prijzen maar heeft geen invloed op de evenwichtige prijsver-
houdingen van de goederen.

4. DE GELIJKHEID VAN SAY EN HET KLASSIEKE EVENWICHTSMECHANISME

Bij de bestudering van de geschriften van de pré-Keynesiaanse
auteurs komt ook een andere, meer ruime, versie van de Wet
van Say naar voren. Deze wordt wel aangeduid als de gelijkheid
van Say en stelt, dat op lange termijn elk aanbod zijn eigen
vraag schept, waardoor eventuele verstoringen van het algemeen

1) In de comparatief-statische analyse worden de evenwichts-
situaties en de wijzigingen in de evenwichtswaarden van de
endogene variabelen, die worden veroorzaakt door verande-
ringen in de data of exogene variabelen, centraal gesteld.
M.a.w, de kwestie hoe lang het duurt alvorens het nieuwe
evenwicht is bereikt blijft in het midden.

2) G.S. Becker en W.J. Baumol, Economic~,1952,Vo1.XIX t.a.p.p.362
en W.J.Baumol,Monetary and Value Theory: Comments, Revier~
of Economic Studies, 1960-1~61, p.30.
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evenwicht zullen worden opgeheven door corrigerende prijs- en
interest variaties. De betekenis van de gelijkheid van Say
komt hierop neer, dat de goederenmarkten alleen in evenwicht
zijn voorzover er ook een evenwicht bestaat op de geldmarkt.
In tegenstelling tot de in paragraaf 1 genoemde interpretatie
van de Wet van Say wordt nu de mogelijkheid van een tijdelijke
overproduktie opengelaten, die echter na verloop van tijd
automatisch zal worden geëlimineerd. Dit impliceert dat het
geld wel als oppotmiddel kan en zal worden gebruikt, waardoor
de Wet van Say uitdrukkelijk getransformeerd wordt tot een
evenwichtsvoorwaarde. De vraagoverschotfunctie van geld is dan
niet steeds identiek gelijk aan nul.l) Patinkin spreekt in
dit verband van een "modified classical system".2)

De kwantiteitstheorie en de identiteit van Say leggen een-
zijdig de nadruk op de ruilmiddelfunctie van het geld, waar-
door de interdependentie tussen de goederensfeer en de geld-
sfeer, die voortvloeit uit de functie van het geld als oppot-
middel, achterwege blijft.3) M.a.w. volgens deze opvatting
wordt het geld als een vermogensactivum buiten beschouwing
gelaten, waardoor de mogelijkheid van halve ruiltransacties,
die typerend zijn voor een zuivere geldeconomie, wordt uitge-
sloten. Daar staat echter tegenover dat door de hantering
van de kwantiteitsvergelijking impliciet wordt aangenomen dat
er een bepaalde geldhoeveelheid bestaat, die door de econo-
mische subjecten zal worden aangehouden. Aangezien de
klassieke auteurs vooral de evenwichtssituaties hebben geana-
lyseerd is in de literatuur de indruk gewekt dat zij
steeds zijn uitgegaan van de identiteit van Say. Dit is niet
juist, daar in de literatuur bij sommige auteurs het bestaan
van halve ruiltransacties duidelijk wordt onderkend. Zo

1) F.J. de Jong, Het begrip monetair evenwicht en zijn verband
met de post-Keynesiaanse economie, in Monetaire Theorie,
Monetaire Opstellen I,. Agon Elsevier,1965, p. 61.

2) D. Patinkin: The indeterminacy of absolute prices in clas-
sical economic theory, Econometrica, januari 1943, p.23-
26.

3) M. Blaug, 1968, t.a.p.p. 150 en J. Aschheim en Ching-Yao
Hsieh, Macroeconomics: income and monetary theory, 1969,
p. 33-39.
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schrijft Mill: "....Interchange by means of money is there-
fore, as has been often observed, ultimately nothing but
barter. But there is this difference - that in the case of
barter, the selling and the buying are simultaneously con-
founded in one operation .... Now the effect of the employment
of money, and even the utility of it, is, that it enables
this one act of interchange to be divided into two separate
acts or operations", en verderop "....Although he who sells,
really sells only to buy, he need not buy at the same moment
when he sells; and he does not therefore necessarily add to
the immediate demand for one commidity when he adds to the
supply of another".1) In dit citaat komt scherp naar voren
dat Mill de identiteit van Say verwerpt en dat de werking
van een geldverkeershuishouding in kwalitatief opzicht duide-
lijk verschilt van die in een zuivere ruilverkeershuishouding
in natura.

De implicaties van de gelijkheid van Say kunnen nu als volgt
worden weergegeven. Indien onder zekere omstandigheden de
vraag onvoldoende is om bij de bestaande prijzen het goederen-
aanbod op te nemen, m.a.w. het vraagsurplus van geld is po-
sitief, zullen de prijzen dalen. De koopkracht van de nomi-
nale kasvoorraden in handen van de economische subjecten,
stijgt boven het tot dusver gewenste niveau, hetwelk bepaald
wordt door het niveau van de transacties. Immers de economi-
sche subjecten oefenen een vraag naar kasvoorraden uit van-
wege het feit dat er geen volledige synchronisatie plaats-
vindt tussen de ontvangsten en de betalingen. Teneinde nu de
individuele kasvoorraden weer in overeenstemming te brengen
met het gewenste niveau, zal de vraag naar goederen en diensten
toenemen totdat het aanbodsurplus van goederen is geëlimineerd.
Een vraagsurplus naar geld gelijk aan nul is een evenwichts-
voorwaarde geworden , daar de prijzen voortdurend zullen
dalen, voorzover er nog een positief vraa9surplus naar geld
zal bestaan. Het omgekeerde geldt voor prijsstijgingen, wan-

1) J.S. Mill, E'ssays on some unsettled questions of poZitical
economy, London, 1998, p. 70.
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neer er sprake is van een positief vraagsurplus naar goederen.
Geconcludeerd kan worden dat volgens de onderhavige concep-

tie van de Wet van Say elk aanbod zijn vraag schept, niet
ondanks het gedrag van de prijzen maar juist door middel van
de prijsvorming. Voor elke combinatie van relatieve prijzen
is er nu een uniek absoluut prijsniveau waarbij de geldmarkt
in evenwicht verkeert.l) De aangeboden en gevraagde hoeveel-
heden worden met elkaar in evenwicht gebracht bij één door alle
data, inclusief de geldhoeveelheid, bepaalde constellatie
van prijsverhoudingen en absolute goederenprijzen. De aldus
opgevatte Wet van Say heeft natuurlijk betrekking op een zo-
danig lange termijn, dat alle noodzakelijke aanpassingen
zich,in het economisch leven kunnen voltrekken. M.a.w. het
prijsmechanisme zal er steeds voor zorgen, dat de effectieve
vraag in overeenstemming is met de productieomvang die behoort
bij een volledige inschakeling van arbeid en kapitaal. Deze
versie van de Wet van Say wordt ook in de neo-klassieke groei-
theorie als uitgangspunt genomen.
Het hierboven genoemde reële kasvoorraadeffect speelt, zo-

als reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt, een beslis-
sende rol in het werk van Patinkin: "Money Interest and
Prices". Wijzigingen in het prijsniveau zullen via wijzigin-
gen in de reële waarde van de nominale kasvoorraden de reële
bestedingen in de goederensfeer beïnvloeden. De formulering
van de Wet van Say als een evenwichtsvoorwaarde voor de
lange termijn heeft de bedoeling dat verstoringen van con-
juncturele aard door de werking van het marktmechanisme
weer worden gecorrigeerd. Het reële kasvoorraadeffect zorgt
er voor dat bij een verstoring op de goederenmarkten en een
voldoende mate van flexibiliteit van het prijsniveau, een
zodanig mechanisme in de monetaire sector op gang wordt ge-
bracht dat er uiteindelijk weer een simultaan evenwicht ín
beide sferen tot stand komt. De introductie van het reële
kasvoorraadeffect, ook wel aangeduid als Pigou-effect,

1) M. Blaug, 1968, t.a.p. p,152 en G.S. Becker en W.J.Baumol,
t'conomïca, 1952, Vo1.XIX, t.a.p. p. 361.
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doorkruist het klassieke homogeniteitspostulaat en de iden-
titeit van Say en legt een verbinding tussen de reële en de
monetaire sector van de volkshuishouding. Naast de meer
directe werking van het Pigou-effect wordt in de literatuur
ook het zg. Keynes-effect naar voren gebracht. Volgens dit
concept zal de vergroting van de reële kasvoorraden bijvoor-
beeld, als gevolg van een prijsdaling bij een gegeven nomi-
nale geldhoeveelheid, tot uitdrukkir~ komen in een grotere
vraag naar vermogenstitels. Hierdoor zal een rentedaling op-
treden, welke een uitbreiding van de bestedingen (investe-
ringen) en een eliminering van het aanbodsurplus van goede-
ren zal bewerkstelligen.l) De beide genoemde effecten zullen
in de komende hoofdstukken betreffende de monetaire groei-
theorie een belangrijke rol spelen.

De klassieke monetaire theorie kent twee transmissiemecha-
nismen via welke de geldhoeveelheid in verband kan worden
gebracht met het algemeen prijsniveau, t.w. het directe- en
het indirecte mechanisme.

Over de werking van het directe mechanisme, hetwelk in de
theoretische uiteenzettingen van Friedman en andere moneta-
risten een centrale plaats inneemt, willen wij het volgende
opmerken. Zowel Hume als Cantillon in de 18e eeuw, en later
vooral Pigou op een meer expliciete wijze, hebben in hun ge-
schriften aandacht geschonken aan de kwestie hoe een vergro-
ting van de geldhoeveelheid aanleiding zou geven tot een
evenredige verhoging van het prijsniveau, indien de initiële
kasvoorraden van de afzonderlijke economísche subjecten alle
in dezelfde mate worden vergroot.2) De toename van de geld-
hoeveelheid betekent een vergroting van de reële kasvoorra-
den, waarvan een stimulerende werking uitgaat op de beste-
dingen in de volkshuishouding. In een situatie van volledige

1) F. de Roos, Complementaire interest theorieën: monetaire
theoríeën,in Monetaire theorie, Monetaire OpsteZlen I,
Agon Elsevier, 1965, p. 180-186.

2) M. Blaug, 1968, t.a.p. p. 154-159 en A.C. Pigou, The
classical stationary state, Economic Journal, december
1943, p. 343-349.
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werkgelegenheid zullen de prijzen een stijgende tendentie
vertonen, waardoor de initiële overschotkassen dalen en de
bestedingen weer op het oorspronkelijke evenwichtsniveau
worden teruggedrongen. Uitgaande van een evenwichtssituatie
zal uiteindelijk een nieuw evenwicht ontstaan, waarbij de
geldhoeveelheid en het prijsniveau zich op een hoger niveau
bevinden.

Het indirecte mechanisme (later door Wicksell verder uit-
gewerkt) wordt voor het eerst genoemd door Thornton en Ricar-
do en gaat er van uit dat in de volkshuishouding een even-
wicht bestaat tussen het aanbod van leenfondsen uit bespa-
ringen en de vraag naar leenfondsen voor investeringsdoel-
einden, indien de marktrentevoet gelijk is aan de grens-
productiviteit van kapitaal of de natuurlijke interestvoet.
Uitgaande van een evenwichtssituatie zal een vergroting van
de geldhoeveelheid een dalende tendentie van de marktrente-
voet betekenen, waardoor de vraag naar investeringsgoederen
zal stijgen. In de klassieke gedachtengang heeft de rente-
daling geen vergroting van de vraag naar geld als oppotmid-
del tot gevolg, daar deze volkomen rente-inelastisch wordt
verondersteld en uitsluitend afhankelijk is van de hoogte
van het reële nationale inkomen.l) De gelijkheid tussen de
vraag naar en het aanbod van goederen zal derhalve worden
verbroken, aangezien dat gedeelte van de koopkrachtige
vraag dat wordt uitgeoefend door middel van het additionele
geld, niet zelf tot het goederenaanbod heeft bijgedragen.
Als gevolg van het ontstane vraagsurplus naar goederen
zullen de prijzen stijgen, waardoor een liquiditeitsverkrap-
ping zal optreden. Een nieuwe evenwichtssituatie zal ontstaan
als de marktrentevoet weer op het oorspronkelijke niveau is
teruggekeerd, en het absolute prijsniveau is gestegen over-
eenkomstig de vergroting van de geldhoeveelheid, waardoor
per saldo de reële waarde van de geldhoeveelheid in de

1)R.L. Teigen: The demand for and supply of money, in
Readings tin money, national income and stabilization
policy,~ 1965, p. 44-47.
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volkshuishouding hetzelfde is gebleven.l) De klassieke
auteurs concluderen hieruit dat het interestverschijnsel
een reële grootheid is, onafhankelijk van de geldhoeveelheid
en geheel verklaard moet worden binnen het kader van de
theorie van sparen (tijdsvoorkeur) en investeren (kapitaal-
productiviteit). Gedurende de aanpassing naar een nieuwe
evenwichtssituatie heeft de geldhoeveelheid wel degelijk een
invloed uitgeoefend op de rentevoet en daarmede op de inves-
teringen. Bovendien zal als gevolg van de initiële overschot-
kassen via het hiervoorgenoemde reële kasvoorraadeffect een
transmissiemechanisme in de monetaire sfeer op gang worden
gebracht waardoor ook een meer directe invloed van de geld-
hoeveelheid op de bestedingen bestaat. Tijdens de aanpas-
singsperiode, door Fisher de "transition period" genoemd,
zijn het dus niet alleen de prijsverhoudingen, maar ook de
reële kasvoorraden die de vraag naar en het aanbod van goe-
deren bepalen. Alleen in de evenwichtssituatie, en deze werd
voornamelijk door de klassieke schrijvers geanalyseerd,
zijn de vraag en het aanbod uitsluitend een functie van de
relatieve prijzen en kan het geld beschouwd worden als een
"sluier", die de reële gang van zaken bedekt.
Bovenstaande theoretische opvattingen vormen nog geen echte

integratie van de reële en de monetaire sector van de econo-
mie vanwege het vrij eenvoudige transmissiemechanisme dat
eraan ten grondslag ligt, maar dragen uitsluitend bij tot
een verduidelijking van ons inzicht in het klassieke even-
wichtsmodel. Het is hier slechts de bedoeling geweest er op
te wijzen dat bepaalde evenwichtsmechanismen reeds bekend
waren bij de klassieke auteurs (zij het op een vage en vaak
niet expliciete wijze gepresenteerd), doch dat zij meestal
alleen het uiteindelijke comparatief-statische evenwichtsre-
sultaat naar voren hebben gebracht.

1) M. J. Bailey: National income and the price Zevel, a
study in macrotheory, 1962, p. 38-43.
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5. EEN EENVOUDIG KLASSIEK EVENWICHTSMODEL

Enkele fundamentele veronderstellingen die de grenzen aange-
ven waarbinnen onze theoretische beschouwing zich in deze
paragraaf zal bewegen, verdienen allereerst vermelding en
toelichting. In onze korte termijn-analyse gaan wij uit
van een macro-economisch model, waarbij één macro-economisch
produkt wordt voortgebracht hetwelk als consumptie- en als
investeringsgoed kan worden aangewend. Bij een gegeven kapi-
taalgoederenvoorraad en een gegeven stand van de techniek
is de produktie een functie van de hoeveelheid tewerkgestel-
de arbeidskrachten, waarbij de wet van de afnemende grens-
produktiviteit wordt verondersteld. Vervolgens wordt de
marktvorm van volledige mededinging gepostuleerd op alle
markten en tevens het beginsel van de winstmaximalisatie,
welk laatst principe inhoudt dat de reële beloningsvoeten
van de produktiefaktoren zullen overeenstemmen met de res-
pectievelijke grensproduktiviteiten.

De vraagcurve naar arbeidskrachten heeft een dalend ver-
loop als gevolg van de dalende grensproduktiviteit van arbeid,
die kan worden afgeleid uit de productiefunktie. Het arbeids-
aanbod is afhankelijk van de reële loonvoet., waarin ligt
opgesloten dat bij de werknemers wordt afgezien van geld-
illusie. De nominale lonen zijn flexibel in die zin, dat
er steeds een automatische aanpassing zal plaatsvinden bij
een gegeven prijsniveau, teneinde een reële loonvoet te be-
werkstelligen die behoort bij een niveau van volledige
werkgelegenheid.

Tevens wordt verondersteld dat de situatie van relatieve
kapitaalschaarste actueel is, zodat er voor de economische
subjecten geen aanleiding bestaat het verdiende inkomen op
te potten. Anders uitgedrukt, de besparingen zullen worden
geinvesteerd, daar hiertoe voldoende rendabele mogelijkheden
bestaan. Kortheidshalve kan worden gesteld dat de in para-
graaf 4 geschetste ruime interpretatie van de Wet van Say,
de gelijkheid van Say, opgaat en dat alle produktiefactoren
volledig zullen worden benut.
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De monetaire sector wordt geïntroduceerd met behulp van
de Cambridge-vergelijking als variant van de kwantiteits-
theorie. De geldhoeveelheid is een exogeen gegeven groot-
heid, bepaald door de monetaire autoriteit (overheid en
centrale bank) die de nominale geldvoorraad kan vergroten en
verkleinen.

Dit kan in principe op twee manieren geschieden. Op de
eerste plaats kan de monetaire autoriteit de geldvoorraad
vergroten hetzij door een eenzijdige overdracht van geld
aan de particuliere economische subjecten, hetzij door aan-
koop van goederen en diensten van genoemde economische sub-
jecten, waarbij deze aankoop niet gefinancierd wordt uit
door middel van belastingheffing verkregen middelen. Gurley
en Shaw spreken in dit verband van "outside money" d.w.z.
geld dat door de particuliere sector is verkregen en waar-
tegenover geen schuld staat aan de overheid of de banken.
Gegeven de nominale omvang van dit "externe"geld, zal de
reële waarde daarvan omgekeerd variëren met het prijsniveau
en elke verandering in deze reële waarde betekent derhalve een
vermogensoverdracht tussen de particuliere sector en de
overheid. Anderzijds kan de monetaire autoriteit de geldhoe-
veelheid vergroten door het aankopen van obligaties, uitge-
geven door de particuliere economische subjecten. Dit geld
wordt door Gurley en Shaw "inside money" genoemd, waarbij
tegenover de schuld van de monetaire autoriteit een evengrote
schuld staat van de particuliere sector, en de netto'vermogens-
activa in handen van de particulieren derhalve niet
veranderen. Een verandering in het prijsniveau zal nu geen
aanleiding geven tot een vermogensoverdracht tussen de
particuliere sector en de overheid.l) Het in de voorafgaande

1) H. de Haan en S. Kuipers:Een onderzoek naar de invloed
van monetaire factoren op het reële groeiproces in enke-
le traditionele theorieën van economische groei,
De E~onomist, nr.2. 1969, p.141-142.
J.G. Gurley en E.S. Shaw, Money in a theory of finance,
Washington D.C., 1960, p. 72-75.
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paragraaf genoemde reële kasvoorraadeffect is enkel werk-
zaam voor het "externP"geld, daar alleen dit deel van de
geldhoeveelheid een netto-vertnogenscomponent vormt voor de
economische subjecten en als zodanig kan worden aangemerkt
als determinant van de bestedingen. Het "interne"geld vormt
geen netto-vermogen voor de totaliteit van de economische
subjecten, daar bij consolidatie dit deel van de geldhoeveel-
heid voor de ene groep als een vermogensactivum en voor de
andere groep als een schuld moet worden beschouwd.l)

De vraag naar geld is in de klassieke gedachtengang alleen
afhankelijk van het nominaal nationaal inkomen, daar de kas-
voorraden slechts worden aangehouden op basis van een
transactie-motief. De kasquote gedefinieerd als de kasvoorra-
den in verhouding tot het nationaal inkomen of anders uit-
gedrukt de reciproke van de inkomensomloopsnelheid van het
geld, wordt als institutioneel gegeven en constant veronder-
steld. Deze laatste suppositie houdt tevens in dat aan de
kwantiteitstheorie een inkomenselasticiteit van de vraag naar
geld ten grondslag ligt die gelijk is aan 1.2) Hiermede
wordt dan tot uitdrukking gebracht det de vraag naar nomina-
le kasvoorraden in dezelfde mate stijgt als het algemeen
prijsniveau en de vraag naar reële kasvoorraden in een posi-
tief verband staat met het reële inkomen.
Het essentiële kenmerk van de klassieke analyse is gelegen

in het feit dat de reële produktie en de werkgelegenheid be-
paald worden onafhankelijk van de grootheden in de monetaire
sector. De verandering in de geldhoeveelheid geeft slechts
aanleiding tot proportionele mutaties in het nominale loon-
en prijsniveau, waardoor de grootheden in de reële sfeer m.n.
de reële lonen, de werkgelegenheid en de produktie geen

1) In de hoofdstukken die betrekking hebben op de monetaire
groeitheorie zal aan het onderscheid tussen extern geld
en intern geld een cruciale betekenis worden toegekend.

2) Deze inkomenselasticiteit kan worden weergegevens als:

ey -~Y . M-Als MskY en ~M- k~Y, kunnen we ook schrijven

ey z k M z k. kY - 1.
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wijziging ondergaan. De monetaire politiek beinvloedt het
nationaal inkomen louter in nominale zin via de veranderingen
in de geldpríjzen, maar heeft geen invloed op de allocatie
van de produktiefactoren. Anders geformuleerd, er is sprake
van een monetaire neutraliteit waarmee bedoeld wordt, dat
de verhouding waarin de produktiefactoren worden gecombi-
neerd en de prijsverhoudingen niet door monetaire maatrege-
len worden beinvloed.
De rentevoet heeft als enige functie de gelijkheid van ex-

snte besparingen en ex-ante investerinaen tot stand te
brengen en behoort uitsluitend tot het terrein van de reële
economie. Eenvoudshalve wordt verondersteld dat de inves-
teringen in een negatief en de besparingen in een positief
verband staan met de rentevoet. Indien teveel consumptie-
goederen worden voortgebracht en te weinig kapitaalgoederen,
zal de toenemende vraag naar deze laatste bestedingscompo-
nent de rentevoet doen stijgen, met als gevolg een vermin-
dering van de consumptie en een toename van de besparingen.
In het omgekeerde geval zal de rentevoet dalen, de consump-
tie stijgen en zullen de besparingen verminderen.

Het onderstaande model is zodanig gekozen dat het een re-
delijke weergave is van de klassieke gedachtengang en ge-
makkelijk een vergelijking mogelijk maakt met de later te
bespreken Keynesiaanse analyse.

Het eenvoudige model

(1) Produktiefunctie y -y(1) ; y'(1)~ 0 en y"(1)~ 0
(2) Vraag naar arbeid y'(1) -w
(3) Aanbod van arbeid 1 -1(w) 1'(w)~ 0
(4) Kwantiteitsrelatie M -k p y.

De eerste drie vergelijkingen, die betrekking hebben op
de reële sector van de volkshuishouding (de produktie en de
werkgelegenheid) bepalen de drie reële grootheden t.w. het
reële inkomen (y), het niveau van de werkgelegenheid (1) en
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de reële loonvoet (w). Vergelijking (4) geeft de evenwichts-
voorwaarde in de monetaire sector. De geldhoeveelheid (M)
tesamen met de gegeven kasquote (k) en de reële produktie
bepalen de nominale grootheden: het algemeen prijsniveau
(p), het nominaal nationaal inkomen (Y) en de nominale loon-
voet (W). Gegeven de reële loonvoet en het prijsniveau die
behoren bij een arbeidsmarktevenwicht zal er slechts één
nominale loonvoet zijn die consistent is met beide genoemde
grootheden. De relaties betreffende de investeringen en de
besparingen zijn achterwege gelaten, aangezien de evenwichts-
waarde van de rentevoet, zoals hiervoor reeds is opgemerkt,
enkel door reële grootheden wordt bepaald.
Teneinde een juist inzicht te verkrijgen in de werking

van het klassieke systeem zullen we de essentie van het
model in de onderstaande grafiek presenteren, en nagaan
welke invloeden uitgaan op de evenwichtswaarden van de ver-
schillende variabelen indien een van de parameters, bijvoor-
beeld de geldhoeveelheid, een mutatie ondergaat.

Een curve in het tweede kwadrant geeft de meetkundige
plaats weer van alle combinaties van het prijsniveau en de
reële produktie, bij een gegeven geldhoeveelheid, waarvoor
geldt dat het niveau van de monetaire uitgaven (py) con-
stant is. Zo zal een relatief gering niveau van de reële
produktie gepaard gaan met een hoog prijsniveau, teneinde
een evenwicht in de monetaire sector te bewerkstelligen, en
omgekeerd zal een relatief hoog niveau van produktie en werk-
gelegenheid aanleiding geven tot een laag prijsniveau.l)
Een curve die verder van de oorsprong verwijderd is, be-
tekent een niveau van monetaire uitgaven behorende bij een
grotere geldhoeveelheid. De curven in het derde kwadrant
brengen een definitie-relatie tot uitdrukking nl. de ver-
schillende niveau's van de nominale lonen, die consistent
zijn met een bepaald prijsniveau en een evenwicht op de

1) De monetaire uitgavencurve in het tweede kwadrant is een
rechthoekige hyperbool en vloeit voort uit het feit dat
de elasticiteit van de nominale geldvraag uit de Cambridge-
relatie met betrekking tot de reciprokewaarde van het
prijsniveau gelijk is aan minus één.
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arbeidsmarkt. Anders uitgedrukt, een curve in het derde
kwadrant is de meetkundige plaats van alle combinaties van
de reële loonvoet en het prijsniveau welke een gegeven
nominale loonvoet oplevert. Curven die verder van de oor-
sprong zijn gelegen representeren dus een hoger nominaal
loonniveau. In het vierde kwadrant komt de arbeidsmarkt
naar voren. De curve-W representeert de vraag naar arbeid,
vergelijking (2), welke afhankelijk is van het grensproduct
van deze productiefactor terwijl de curve-AA het positieve
verband weergeeft tussen de reële loonvoet en het arbeids-
aanbod.
Uitgaande van het geschetste verloop van beide curven en

van een volledige mededinging op de markten van productie-
factoren komt in punt S het niveau van volledige werkgele-
genheid (lo) en de daarbij behorende evenwichtswaarde van de
reële loonvoet (wo) tot stand. Met behulp van de productie-
functie in het eerste kwadrant kan vervolgens het productie-
niveau (yo) worden bepaald dat consistent is met het evenwicht
op de arbeidsmarkt. De hiervoorgenoemde samenhangen tussen
de verschillende economische grootheden worden in de onder-
staande grafiek in beeld gebracht.

M~ Mz Mo~ ~y~~
t-- ---- ---------~ rYi
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Stel nu dat uitgaande van een evenwichtssituatie met vol-
ledige werkgelegenheid (lo) en een reële loonvoet (wo), de
geldhoeveelheid wordt vergroot. Dit laatste betekent in het
tweede kwadrant een verschuiving van de curve Móo naar
M1M1. Uit de kwantiteitsvergelijking volgt dat onder invloed
van het aanbodsurplus van de reële kasvoorraden en het
dienovereenkomstige vraagsurplus op de goederenmarkten
het prijsniveau zal stijgen (pl), waardoor bij de bestaande
nominale loonvoet een daling van de reële loonvoet resul-
teert (wl). De ondernemers zullen trachten hun produktie
uit te breiden hetgeen leidt tot een spanning op de arbeids-
markt (vraagoverschot van arbeid is PQ) en een opwaartse
druk op het nominale loonniveau. Deze druk zal voortduren
totdat het vraagsurplus van arbeid is geëlimineerd en het
reële loon weer op het oude evenwichtsniveau is terugge-
keerd (wo). Uit de figuur blijkt dat in de nieuwe evenwichts-
situatie het nominale loonniveau is gestegen (W1), en het
niveau van de monetaire uitgaven of de waarde van de totale
bestedingen eveneens is verhoogd. (Yopl~ yopo)' Het resul-
taat van deze eenmalige vergroting van de geldhoeveelheid
bevestigt de kwantiteitstheoretische conclusie dat de nomi-
nale lonen en prijzen in dezelfde mate zullen toenemen,
maar dat de produktie, de reële lonen en àe werkgelegenheid
geen verandering zullen ondergaan. M.a.w. in comparatief-
statische zin beschouwd is het geld neutraal daar het qeld
geen invloed uitoefent op de evenwichtswaarden van de reële
grootheden.

Indien , uitgaande van de evenwichtssituatie (lo,wo), een
verandering optreedt in de reële sector van de volkshuis-
houding zal het volgende aanpassingsproces optreden. We
veronderstellen een zodanige verandering in de produktie-
functie dat het gemiddelde- en het marginale produkt van
arbeid toenemen. Het grensprodukt van arbeid stijgt, het-
geen betekent dat bij elke reële loonvoet een grotere vraag
naar arbeid bestaat. Dit komt tot uitdrukking in een ver-
schuiving van de vraagcurve van arbeid (V'V'). Gezien de
veronderstelling t.a.v. de beloning van de produktiéfactoren
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zal de evenwichtige reële loonvoet (w2) en het werkgelegen-
heidsvolume toenemen (11). Bij eenzelfde geldhoeveelheid
zal in de onderhavige situatie de grotere produktie (yl)
alleen kunnen worden afgezet bij een lager prijsniveau (p2).
Immers het aanbodsurplus op de goederenmarkt zal tot uit-
drukking komen in een daling van de prijzen, waardoor, ge-
geven de geldhoeveelheid, via de werking van het reële-
kasvoorradeneffect het aanbodsurplus zal worden geëlimineerd.
Het niveau van de monetaire uitgaven is constant gebleven
(ylp2 - yoPo)' Uit de figuur blijkt evenwel dat er in dat
geval bi~ de bestaande nominale loonvoet een aanbodsurplus
van arbeid zal ontstaan (RT), waardoor een daling van de
nominale lonen (WZ) noodzakelijk is geworden, teneinde de
nieuwe, hogere, evenwichtige reële loonvoet (w2) te bewerk-
stelligen. In ieder geval zal de relatieve prijsdaling gro-
ter moeten zijn dan de relatieve daling van de nominale
lonen, daar de reële loonvoet is toegenomen overeenkomstig
de stijging van het grensprodukt van arbeid. Bij handhaving
van het oude prijsniveau (po) zal een vergroting van de
geldhoeveelheid (MZM2 ~ Móo) overeenkomstig de produktie-
stijging noodzakelijk zijn, teneinde de transactiekasvoor-
raden op het gewenste, constante, niveau te handhaven. Onder
die omstandigheden zal bij de bestaande reële loonvoet (wo)
een spanning op de arbeidsmarkt gaan optreden (vraagsurplus
van arbeid is SU) met als gevolg een nominale loonstijging
tot een zodanig niveau (W3) dat de nieuwe evenwichtige
reële loonvoet wordt gerealiseerd, (w2). We zien dus dat de
produktiviteitsstijging op twee manieren tot uitdrukking
kan worden gebracht in een hogere reële loonvoet. Ener-
zijds via een daling van het prijsniveau (P2 ~ Po1 en een
lager nominaal loonniveau (WZ a Wo), gegeven de geldhoeveel-
heid, anderzijds via een hogere nominale loonvoet (W3) bij
een stabiel prijsniveau (Po), maar een grotere geldhoeveel-
heid (MZM2 ~ Móo). Dit laatste betekent derhalve een toe-
name van de geldhoeveelheid conform de reële produktie-
stijging, waarbij de koopkracht van het geld gehandhaafd
blijft.

Naar aanleiding van het bovenstaande is duidelijk geworden
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dat de reële factoren de klassieke gedachtengang domineren
en dat een grote mate van flexibiliteit van de nominale
lonen, de prijzen en de rentevoet een belangrijk vereiste
is teneinde een automatisch evenwicht bij volledige werkge-
legenheid te verzekeren. Het geld vervult een passieve
rol m.b.t. de reële gang van zaken en is alleen van belang
voorzover hierdoor het ruilverkeer wordt vergemakkelijkt
en het algemeen prijsniveau wordt bepaald. Uit het voor-
gaande kan worden geconcludeerd dat de monetaire denkbeelden
van de klassieke economisten sterk worden beheerst door de
kwantiteitstheoretische opvattingen, welke een moderne
uitdrukking hebben gevonden in het werk van Irving Fisher
en meer recent in de monetaire uite~nzettingen van Milton
Friedman. De kwantiteitstheorie legt een evenredig verband
tussen de veranderingen in de geldhoeveelheid en in het
absolute prijsniveau, waarbij het geldvolume als een autono-
me factor optreedt en het prijsniveau de rol van afhankelij-
ke variabele vervult. De omloopsnelheid, de reciproke van de
kasquote, wordt door de klassieke auteurs uitsluitend be-
paald gedacht door objectieve factoren, zoals de betalings-
gewoonten van het publiek, de mate van integratie van het
produktieproces etc. Het volume van de transacties bevindt
zich, uitgaande van de Wet van Say, steeds op een niveau
van volledige benutting van de aanwezige produktiekrachten.
De klassieke en neo-klassieke auteurs (Locke, Hume, Mill,
Fisher , Marshall en Pigou), beginnen hun redenering steeds
met een abstractie te maken van de invloed van het geld,
de z.g. "geldsluier", waarbij ze dan verder het geld in het
economisch leven zuiver als een externe factor inschakelen,
die in het geheel niet de werking en het evenwicht van het
economisch bestel wijzigt. De klassieke monetaire theorie,
voorzover hiervan gesproken kan worden, heeft zich primair
bezig gehouden met de bepaling van het algemeen prijsniveau
en niet direct met de invloed van de geldhoeveelheid op
de andere economische grootheden zoals de werkgelegenheid
en de rentevoet. Deze kwesties hebben juist de nadruk
gekregen in de Keynesiaanse analyse waar het transmissie-
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proces van de monetaire impulsen via andere kanalen ver-
loopt dan in de klassieke theorie. Indien men aan het geld
enkel een passieve functie toebedeelt, zoals in de klas-
sieke en neo-klassieke beschouwingen van de lange termijn
het geval is, komt men al gauw tot een dichotomie tussen
de reële en de monetaire sfeer van het economisch proces,
of wel tot een gescheiden behandelíng van de leerstukken
betreffende de geldtheorie en de waardetheorie.
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Hoofdstuk II

Het geld in de Keynesiaanse theorie

1. INLEIDING

Het wezenskenmerk van de Keynesiaanse "revolutie" is volgens
Johnson gelegen in een verschuiving van het kernvraagstuk
van de monetaire theorie. Zoals in hoofdstuk I naar voren
is gekomen stond in de klassieke monetaire theorie centraal
de kwestie van de bepaling van het algemeen prijsniveau.
Keynes nu, heeft in zijn theoretische analyse veeleer het
accent gelegd op de problemen die samenhangen met het werk-
gelegenheidsniveau, in die zin, dat hij ontkent dat er in
een volkshuishouding krachten aanwezig zijn die automatisch
leiden tot een evenwichtssituatie met volledige werkgelegen-
heid. Bovendien heeft hij, in tegenstelling tot de klassie-
ken, de rentevoet gekarakteriseerd als een specifiek monetair
verschijnsel, waarbij hij het geld introduceerde als een
vermogensactivum naast de obligatie, als de concurrerende
vermogenscomponent, in de beleggingsportefeuille. Anders
geformuleerd, Keynes heeft de bepaling van het niveau van
de werkgelegenheid en van de rentevoet verschoven van de
reële sfeer naar de monetaire sfeer.l)
Toen de "General Theory" in 1936 verscheen was de klassie-

ke en neo-klassieke geldtheorie nog in sterke mate door-
drongen van de ideeën van Ricardo en van de enge kwantíteits-
theoretische opvattingen. Keynes stelt dat de introductie
van het geld in de volkshuishouding in een tweetal opzichten

1) H.G. Johnson, Monetary theory and Keynesian economics,
in Readings in money, national income and atabilization
policy, Homewood, Illinois, 1965, p. 32-33.
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problemen geeft. Enerzijds wijst hij er op, dat een geld-
verkeershuishouding wezenlijk verschilt van een ruilverkeers-
huishouding in natura, en deze propositie is gelegen in
zijn aanval op de Wet van Say. Hij betwist niet de geldig-
heid van de stelling van Say, als zou elk aanbod zijn eigen
vraag creëren in een ruilverkeershuishouding in natura
met haar directe ruil van goederen, maar verwerpt haar wel
voor een monetaire economie waaraan de indirecte ruil in-
herent is. M.a.w. Keynes heeft duidelijk naar voren gebracht
dat de economische subjecten in een geldverkeershuishouding
in staat zijn goederen aan te bieden zonder daaropvolgend
een vraag naar goederen uit te oefenen en eveneens de moge-
lijkheid bezitten een vraag naar goederen uit te oefenen
zonder dat er sprake is van een voorafgaand goederenaanbod.
Deze problematiek is door Koopmans, zoals we reeds in hoofd-
stuk I hebben aangegeven, uitvoerig geanalyseerd in zijn
bekende publikatie "Zum Problem des "neutralen" Geldes",
waar hij enerzijds spreekt van een "zuiver aanbod" of een
"wegvallen van zuivere vraag" en anderzijds spreekt van
een "zuivere vraag".1)He~ geld is geen echte katalysator
(ruilmiddel) meer zoals in de klassieke gedachtengang, maar
werkt als oppotmiddel,als een vermogensactivum, op complexe
wijze in op het economisch gebeuren via de rentevoet. Deze
laatste grootheid vervult niet meer de klassieke functie
van het tot stand brengen van eer~,evenwicht tussen bespa-
ringen en investeringen op een niveau van volledige werk-
gelegenheid, maar moet beschouwd worden als de factor die
de vraag naar geld in overeenstemming zal brengen met het
exogeen geqeven aanbod van geld.2)
Anderzíjds wordt in zijn bekende werk de mogelijkheid ge-

noemd van een evenwicht in een geldverkeershuishouding

1) J. Koopmans, Zum Problem des "neutralen" Geldes, in
Beitrlige zur Geldtheorie, onder redactie van F.A. von
Hayek, Wenen 1933, p. 256-258, en F. de Jong, Het be-
grip monetair evenwicht en zijn verband met de post-
Keynesiaanse economie, in Monetaire Theorie, Monetaire
Opstellen, I, Agon Elsevier, 1965, p. 75.

2) D.Dillard,The theory of a monetary econonty,in Post Keynesian
Economics,edited by K.K.Kurihara,New Jersey,1954,p.21.
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waarbij géén volledige werkgelegenheid bestaat. Dit vloeit
voort uit het feit dat de spaar- en investeringsbeslissin-
gen in een volkshuishouding onafhankelijk van elkaar worden
genomen. Het is dan zeer wel denkbaar dat een evenwicht
tussen de besparingen en de investeringen tot stand komt,
een evenwicht in de reële sfeer, op een inkomensniveau
waarbij werkloosheid bestaat. De klassieke situatie van een
volledige benutting van alle produktieve krachten vormt
dan een speciaal geval van een evenwicht in de volkshuis-
houding.l)

Bij de bestudering van de monetair-theoretische litera-
tuur komt steeds naar voren dat de controverse tussen de
klassieke en de Keynesiaanse theorie in het bijzonder is
geconcentreerd rond de volgende twee kwesties. Op de eerste
plaats, zoals hiervoor reeds werd gesteld, de vraag, of er
in een vrije markteconomie in een evenwichtssituatie al dan
niet sprake kan zijn van een voortdurende onvrijwillige
werkloosheid. Deze vraag wordt door Keynes bevestigend
beantwoord en hij schrijft dit toe aan een zekere beneden-
waartse starheid m.b.t. de lonen, de prijzen en de rente-
voet. Onder deze omstandigheden zullen bij een verstoring
van het evenwicht hoeveelheidsaanpassingen optreden i.p.v.
de door de klassieke auteurs veronderstelde oneindig snelle
prijsaanpassingen als uitvloeisel van het in hoofdstuk I
genoemde Walrasiaanse tátonnement-proces. Clower en
Leyonhufvud hebben er op gewezen dat het Keynesiaanse
multiplierproces uiteindelijk is terug te voeren tot het
abstraheren van het tátonnement-mechanisme waardoor ook
transacties zullen plaatsvinden tegen niet-evenwichts-
prijzen. M.a.w. Keynes heeft zich a.h.w. losgemaakt
van de orthodoxe theorie van het aanpassingsproces waar-
in de prijzen een zodanige flexibiliteit bezitten dat bij

1) J.M. Keynes, The general Theory of employment, interest
and money, London, 1946, p. 3.
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een eventuele verstoring het evenwicht op de markten on-
middellijk wordt hersteld.l) Vervolgens de kwestie of de
rentevoet als een reële grootheid dan wel als een zuiver
monetaire grootheid moet worden opgevat. In dit verband
wordt door Keynes de liquiditeitsvoorkeurtheorie naar
voren gebracht, waarin het geld in een vermogenstheoretisch
kader wordt geplaatst. Deze theorie heeft de basis gelegd
voor de in de afgelopen decennia ontwikkelde portfolio-
balance theorie, welke in paragraaf zes aan de orde zal
komen.

Zoals hiervoor reeds is gesteld moet het expliciet naar
voren brengen van het geld als een vorm van vermogen

( money as an asset ) in de Keynesiaanse analyse beschouwd
worden als een fundamentele bijdrage tot de verdere ontwik-
keling van de monetaire theorie. In tegenstelling tot de
klassieke auteurs die alleen een transactiegeldvraag onder-
kenden, voegt Keynes daar een speculatieve vraag naar

,-~ geld aan toe. Genoemde auteur gaat er nl. bij de vraag
naar geld vanuit dat de vermogensactiva in handen van de
economische subjecten kunnen bestaan uit een volkomen li-
quide schuldtitel, het geld, (chartaal geld en de direct
opvraagbare tegoeden bij geldscheppende instellingen),
obligaties en eventueel andere interestdragende schuldtitels.

1) R. Crouch, hlacroeconomics, 1972, p. 364-367 en p. 382-
383, A.Leyonhufvud, Keynes and the classics, London,1971,
The Institute of Economic Affaíra, Occasional Paper,
30,Deze publicatie betreft een tweetal colleges die
de auteur in 1969 heeft gegeven aan de London School
of Economics. In het artikel worden de centrale thema's
van zijn boek: On Keynesian economics and the economics
of Keynes, 1968, naar voren gebracht. Vervolgens
H. Visser, Keynes en de neo-klassieken: een herinter-
pretatie, De Economist, januari-februari, 1972,
p. 34 en R. Clower, The Keynesian counterrevolution:
A theoretical appraisal,in F. Hahn en F. Brechling,
The theory of tinterest rates, Institute of Economic
Affairs, 1965.
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Eenvoudshalve identificeert Keynes de obligaties met kapi-
taalgoederen en hanteert de rentevoet op deze obligaties
als de representant van de opbrengstvoeten van alle andere
rentedragende schuldtitels. Impliciet wordt derhalve ver-
ondersteld dat aandelen, obligaties van de overheid en
particuliere schuldtitels als substituten voor elkaar
kunnen optreden in de beleggingsportefeuille van de econo-
mische subjecten. De vraag komt nu naar voren waarom de
economische subjecten een deel van hun vermogen zullen aan-
houden in kasvoorraden indien er rentedragende financiële
activa bestaan zoals obligaties. Voorzover de kasvoorraden
groter zijn dan de benodigde transactiegeldvraag, zal
dit aanbodsurplus in aanmerking komen voor een belegging
in obligaties of in kasvoorraden. Het vermogen nu, aange-
houden in kasvoorraden, heeft een waarde die in nominale
termen gemeten constant is, terwijl dit voor de vermogens-
waarde van de obligaties niet geldt. Immers de koers van de
obligaties zal omgekeerd variëren met de rentevoet. Dien-
tengevolge zal het aanhouden van obligaties een vermogens-
winst betekenen indien de rentevoet daalt en een vermogens-
verlies zal optreden indien de rentevoet stijgt.
M.a.w. door de introductie van een speculatieve compo-

nent in de vraag naar geld worden de rente- en koersver-
wachtingen en bijgevolg factoren als risico en onzekerheid
in de geldtheorie opgenomen.l) Voorzover nu de actuele
rentevoet hoger is dan die welke door de belegger als
"normaal" wordt beschouwd, zal hij een rentedaling en
koersstijging van de obligaties verwachten en zal hij
enkel obligaties aanhouden teneinde de verwachte koers-
winst te kunnen realiseren. Omgekeerd, indien de actuele
rentevoet lager is dan de als "normaal" beschouwde waarde
zal de belegger enkel kasvoorraden aanhouden daar hij

1) J. Tobin, Liquidity preference as behavior towards
risk, Revie~ of Economtic Studies, februari 1958,
p. 65 - 86. De auteur geeft in dit artikel een theore-
tische fundering van de inverse relatie tussen de
vraag naar geld en de rentevoet, uitgaande van het
beleggersgedrag t.a.v. risico en onzekerheid.
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rekent op een toekomstige koersdaling van de obligaties.
In de realiteit bestaan er echter verschillende, subjectief
bepaalde, "normale" renteniveau's, waaruit het bekende
L-vormig verloop van de liquiditeitsvoorkeurcurve resul-
teert. In deze curve ligt opgesloten dat bij een lagere
rentevoet er steeds meer beleggers zullen zijn waarvoor
gaat gelden dat de feitelijke rentevoet lager wordt dan de
"normale" rentevoet waardoor de vraag naar speculatiekassen
zal toenemen. In de gedachten van Keynes zijn de beleggers
risico-mijders, welke bij een relatief lage rente de voorkeur
geven aan het aanhouden van kasvoorraden boven obligaties,
daar zij meer gebrand zijn op het behalen van koerswinst, ~
dan op het inkomensaspect (de renteopbrengst). -, ~

De rentevoet wordt door Keynes beschouwd als een beloning
voor het afstand doen van liquiditeit en als een prijs
die de vraag naar en het aanbod van geld met elkaar in
evenwicht brengt. Het geld is een vermogensvorm waarvan de
prijs bepaald wordt door de alternatieve kosten verbonden
aan het aanhouden van geld t.w. de rentevoet. Het geld
wordt volgens de Keynesiaanse gedachtengang, in tegenstel-
ling tot bij de kwantiteitstheorie, in de theorie van het
algemeen economisch evenwicht opgenomen, waarbij de rente-
voet als verbindingschakel fungeert. "The primary effect
of a change in the quantity of money", zo schrijft Keynes,
"on the quantity of effective demand is through its in-
fluence on the rate of interest".1) In het eerste hoofdstuk
werd reeds vermeld dat de Zweedse econoom Wiksell, voort-
bouwend op het indirecte mechanisme van Thornton, heeft
gewezen op een autonome invloed van het geld op de goede-
rensfeer. Dit als gevolg van de activiteiten van het bank-
wezen waardoor een discrepantie zou kunnen ontstaan tussen
de natuurlijke rentevoet en de marktrentevoet en een
schakel zou kunnen worden gelegd tussen de reële en de
monetaire theorie.

1) J.M. Keynes, 1946, t.a.p. p. 298.
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In een zeer bekend artikel, vrij kort gepubliceerd na het
verschijnen van de "General Theory", heeft Hicks het klas-
sieke en het Keynesiaanse denkmodel tot een synthese ge-
bracht en duidelijk aangegeven hoe de rentevoet zowel
het evenwicht bepaalt tussen de vraag naar en het aanbod
van geld als het evenwicht tussen de besparingen en de in-
vesteringen.l) Het is daarbij de bedoeling geweest na te
gaan op welke wijze een simultaan evenwicht op de geldmarkt
en de goederenmarkten tot stand kan komen en welke invloed
door de monetaire factoren wordt uitgeoefend op de afloop
van het economisch proces. Het is via deze weg mogelijk een,
z1j het summier, inzicht te verkrijgen in de interdependen-
ties die er bestaan tussen de reële en de monetaire sector
in de volkshuishouding. Het analytisch denkmodel, hetwelk
ligt opgesloten in de uiteenzettingen van Hicks, is na de
tweede wereldoorlog gedurende twee decennia door zowel
theoretici als beleidsinstanties gehanteerd en werd beschouwd
als de juiste interpretatie van de Keynesiaanse theorie,
zoals deze tot uitdrukking komt in de "General Theory". In
zijn bekende werk heeft LeyonhufVUd duidelijk aangegeven
dat de post-Keynesiaanse auteurs de bedoelingen van Keynes
op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd. Genoemde au-
teur heeft de implicaties van de theorie van Keynes uitvoe-
rig geanalyseerd, en op deze wijze de basis gelegd voor de
ontwikkeling van de moderne geldtheorie.2)

1) J.R. Hicks, Mr. Keynes and the "Classics": a suggested
interpretation, Econometrica, april 1937, p. 147-
159.

2) A. Leyonhufvud, t.a.p.1968 en H.Vissor, Monetaire Theorie,
1973, hoofdstuk VII, p. 171-178.
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2. DE VRAAG NAAR GELD

Zoals reeds in de inleiding werd gesteld beschouwt Keynes
de klassieke visie met betrekking tot de macro-economische
vraag naar geld, zoals deze besloten ligt in de kwantiteits-
theorie (Cambridge-vergelijking), als onvolledig. Immers
de mogelijkheid dat de economische subjecten het geld kun-
nen aanhouden als een vermogensactivum naast andere minder
liquide activa wordt in de klassieke gedachtengang niet
onderkend. Anders geformuleerd, de klassieke suppositie
van een constante omloopsnelheid van het geld impliceert,

~ dat de mogelijkheid van het bestaan van een rentegevoelig-
~~~ '' heid van de vraag naar geld, een speculatieve geldvraag,

~ geheel wordt uitgesloten. De klassieke vraagrelatie brengt
~ tot uitdrukking dat er een vast verband bestaat tussen de

gevraagde hoeveelheid geld in zijn functie als ruilmiddel
en de met dit geld te financieren transacties. De vraag naar
kasvoorraden uit hoofde van het transactiemotief vloeit
voort uit de behoefte de financiering van de dagelijkse
transacties te continueren en deze kassen worden derhalve
aangehouden bij afwezigheid van een volledige synchronisatie
van inkomsten en uitgaven. De traditionele theorie van de
transactiegeldvraag gaat er van uit dat deze vraag recht
evenredig varieert met het transactievolume, hetwelk op
zijn beurt benaderd kan worden door het nationaal inkomen,
waarbij de evenredigheidscoëfficiënt wordt voorgesteld
door k, de reciproke van de inkomensomloopsnelheid van
het geld. De laatstgenoemde grootheid wordt, zoals in
het eerste hoofdstuk werd gesteld, bepaald door objectieve
factoren van technische en institutionele aard en de waarde
van deze coëfficient zal slechts op langere termijn aan
verandering onderhevig zijn.
Naast dit transactie- of inkomensmotief voor het aanhou-

den van kasvoorraden onderscheidt Keynes nog het voorzorgs-
en speculatiemotief. De onzekerheid omtrent het ontvangen
van sommige inkomsten en het doen van bepaalde uitgaven
kan uiteraard aanleiding geven tot liquiditeitsmoeilijkheden,
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indien men bij de planning van de transactiekas-benodigdheden
met deze onzekerheid te weinig rekening heeft gehouden. De
voorzorgskassen dienen nu ter bestrijding van de onvoorziene
uitgaven en zullen onder normale omstandigheden een geringe
omvang hebben. Keynes stelt in dit verband "... to provide
for contingencies requiring sudden expenditure and for
unforseen opportunities of advantageous purchases".1)
Evenals de transactiegeldvraag wordt de vraag naar kassen
uit hoofde van het voorzorgsmotief afhankelijk gesteld van
de hoogte van het nationale inkomen. Indien in het vervolg
van ons betoog wordt gesproken over transactiekassen zijn
hierin steeds begrepen de hiervoor bedoelde voorzorgskassen.
De vraagrelatie naar transactiekassen of actieve kasvooraden
(L1) ( demand for money to spend ), kan nu als volgt worden
uitgedrukt:

(1) L1 - kY

Het gedeelte van de bestaande geldhoeveelheid dat niet be-
nodigd is voor transactiedoeleinden kan in de Keynesiaanse
visie, zoals ín de inleiding naar ~oren kwam, op twee manie-
ren worden aangehouden, hetzij in een volkomen liquide vorm
( demand for money as an asset ), hetzij in rente-dragende
schuldtitels. De keuze tussen deze alternatieve beleggings-
mogelijkheden wordt bepaald door de verwachtingen omtrent
de toekomstige rentestand, maar ook, vooral indien het ver-
schillende beleggingsobjecten betreft, door de risicograad
van de betreffende vermogenstitels. Zo stelt Keynes "Thus
the rate of interest at any time, being the reward for
parting with liquidity, is a measure of the unwillingness
of those who possess money to part with their liquid control
over it."Z) Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt gaat

Keynes er van uit dat de economische subjecten zich ge-
dragen als een risico-mijder, hetgeen betekent dat ze

1) J.M.Keynes, 1946, t.a.p. p.196.
2) J.M. Keynes,1946, t.a.p. p.167.
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primair trachten een kapitaalverlies te vermijden.M.b.t.
de renteverwachting veronderstelt Keynes dat het publiek
een bepaald renteniveau in gedachten heeft, hetwelk door
hen als "normaal" wordt beschouwd. Voorzover nu de markt-
rente hoger is dan deze "normale" rentevoet ver~zacht het
publiek veeleer een rentedaling en zal de voorkeur uitgaan
naar de rentedragende obligaties teneinde te kunnen profi-
teren van de verwachte koersstijging. Voorzover de markt-
rentevoet lager is dan de veronderstelde "normale" rente-
voet geldt een omgekeerde redenering.l)
De bekende vorm van de liquiditeitsvoorkeurfunctie is juist
gebaseerd op deze speculatieve geldvraagcomponent of inac-
tieve kasvoorraden. Immers naarmate de marktrentevoet lager
is zal het, ceteris paribus, moeilijker zijn afstand te
doen van liquiditeit in verband met de lagere interestbe-
loning en het verwachte koersrisico.
Tobin die een meer theoretische fundering heeft gegeven

van de vraag naar speculatieve kasvoorraden stelt dat de
beleggers een compensatie wensen voor het risico dat is
verbonden aan het aanhouden van de obligaties. Zij komen dan
tot een tegen elkaar afwegen van het risico en de opbrengst-
voet van de betreffende vermogenstitel. De beleggers zullen
alleen bereid zijn een groter risico te aanvaarden bij de
samenstelling van hun beleggingsportefeuille d.w.z. bereid
zijn een hogere obligatie-component te accepteren, indien
dit risico ook gecompenseerd wordt door een hogere rente-
voet op de obligaties. M.a.w. een hogere rentevoet zal
aanleiding geven tot een daling van de vraag naar inactieve
kasvoorraden en een toename van de vraag naar obligaties,
terwijl een toename van de risicograad van de obligaties
de vraag naar inactieve kassen zal vergroten en de vraag
naar obligaties zal verminderen.2)
1)C.K.F. Nieuwenburg en H.J.Leemreize, De kapitaalmarktrente

in Nederland:een empirisch onderzoek,Economisch K~artaal-
overzicht,Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., maart 1974,p.8.

2)De monetair theoretische opvattingen van Tobin en zijn
"portfolio-balance" theorie (School van Yale) kan men
terugvinden in zijn Essays in economics, Volume I,
macroeconomics, Amsterdam,1971.
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De inverse relatie tussen de speculatieve geldvraag (L2)
en de rentevoet kan nu als volgt worden weergegeven:

(2) L2- - bi, waarbij b de rentegevoeligheid van de geld-
vraag voorstelt en i de rentevoet.

Met betrekking tot de speculatieve geldvraag wijst Keynes,
op de mogelijkheid dat bij een bepaalde lage rentevoet de
geldvraag volkomen interest-elastisch wordt, aangezien de
economische subjecten onder die omstandigheden een absolute
voorkeur hebben voor het aanhouden van kasvoorraden. Immers
men verwacht dan algemeen een rentestijging en een koers-
daling van de obligaties. Deze situatie staat in de litera-
tuur bekend als de liquiditeitsval (low level liquidity
trap ), waarbij een vergroting van de geldhoeveelheid geen
invloed heeft op de rentevoet en het additionele geld vol-
ledig zal worden opgepot. M.a.w. een toename van de maat-
schappelijke geldhoeveelheid zal geen verdere daling van
de rentevoet tot stand brengen, maar zal volledig worden~
gecompenseerd door een dienovereenkomstige daling van de
omloopsnelheid van het geld.l)
Op basis van het bovenstaande is in de Keynesiaanse geld-

theorie de totale gevraagde geldhoeveelheid (L) een functie
van de hoogte van het nationaal inkomen (Y) en van de ren-
testand (i). Een en ander kan als volgt worden weergegeven:

(3) L- kY - bi, waarbij k~ 0 en b~ 0.

1)K.Brunner en A. Meltzer, Liquidity traps for money,bank.
credit and interest rates,Journal of PoZitical Economy,
februari 1968,p.1-37. en M. Bronfenbrenner en Th.Mayer,
Liquidity functions in the American Economy, Econometrica,
oktober 1960 p.810-834. Deze auteurs ontkennen het bestaan
van de verschillende vormen van een liquiditeitsval, die
enerzijds betrekking kan hebben op de vraag naar geld
door het publiek en anderzijds op het aanbod van geld door
het bankwezen. Zij stellen dat er in de jaren dertig
geen sprake is geweest van een liquiditeitsval t.a.v. de
door de economische subjecten uitgeoefende vraag naar
geld.
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De monetaire relaties die in de tegenwoordige macro-econo-
mische modellen naar voren komen, in het bijzonder de vraag
naar geld, zijn het resultaat van een lang proces van theo-
retisch en empirisch onderzoek. Toch is er tussen de mone-
taire economisten, zoals uit de bestudering van de betref-
fende literatuur blijkt, nog geen algehele overeenstemming
over de vraag in hoeverre de rentevoet en het vermogen
mede bepalend zijn voor de vraag naar geld. Recente ontwikke-
lingen in de monetaire theorie leggen sterk de nadruk op
het vermogen van de economische subjecten als determinant
van de vraag naar geld. Men gaat er dan van uit dat een ver-
groting van het vermogen aanleiding geeft tot een heralloca-
tie binnen de bestaande beleggingsportefeuille, zodat ook
de vraag naar geld als vermogenscomponent dienovereenkomstig
zal muteren.l) Een juist inzicht in de rentegevoeligheid en
vermogensgevoeligheid van de geldvraag is van wezenlijk
belang indien men wil nagaan, in hoeverre de monetaire
impulsen een invloed kunnen uitoefenen op de economische
activiteit en op het prijsniveau en in verband daarmee
voor de evaluatie van de effectiviteit van de monetaire po-
litiek. Het zijn o.a. de rentegevoeligheid van de geldvraag
en de substitutierelaties tussen het geld als vermogensvorm
en de andere vermogenstitels die in het transmissieproces
een centrale rol spelen. Immers deze factoren zijn van
strategisch belang voor de adequate geldpolitieke maatrege-
len ter stabilisering van de economische activiteit. De
laatste jaren wordt in de geldtheoretische literatuur bij-
zonder veel aandacht geschonken aan de aard van de zg.
transmissie-mechanismen, die aangeven bij welke economische
grootheden de monetaire impulsen aangrijpen en via welke ketens

1) M. Friedman, The quantity theory of money: a restate-
ment, in The optimum quantity of money and other essays,
Chicago, 1969, hoofdstuk Ii,p. 51-67.
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de impuls vervolgens inwerkt op de reële grootheden en
op het algemeen prijsniveau.l)

De proliferatie Van de financiële instellingen en de in-
stitutionele Veranderingen op de geld- en kapitaalmarkten
na de tweede oorlog zijn voor een groot aantal economisten
aanleiding geweest de Keynesiaanse vraagrelatie naar geld
aan een nader theoretisch en empirisch onderzoek te onder-
werpen. Het lijkt ons gewenst stil te staan bij de mone-
taire opvattingen uit de post-Keynesiaanse periode, daar
de problematiek omtrent de Vraag naar geld Verderop in onze
studie, waar het geld in een meer groei-theoretisch kader
wordt geplaatst, van fundamenteel belang is. Zo is de moge-
lijkheid van een ínterest-elastische geldvraag voor trans-
actiedoeleinden voor het eerst (1949) door-Álvin Hansen
naar Voren gebracht. Deze moderne benaderingswijze Van de
geldvraag is verder uitgewerkt door Baumol en Tobin, die
er van uitgaan dat het aanhouden Van transactiekassen in
de vorm van geld alternatieve kosten met zich meebrengt,
welke tot uitdrukking komen in een gederfde rentevergoeding,
wegens het niet beleggen in liquide Vermogenstitels zoals
spaartegoeden en termijndeposito's bij resp. spaarinstellin-
gen en handelsbanken, schatkistpapier etc.2) Zo merkt

1) Voor een goed overzicht Van de betreffende problematiek
kan worden Verwezen naar Yung Chul Park, Some current
issues on the transmission process of monetary policy,
I.M.F. Staff Papers, mei 1972, p.1-44,K.Brunner, A survey
of selected issues in monetary theory, Sch~eizerische
Zeitschrift fur Volks~irtschaft und Statistik, 1971,p.1-
46 en C.K.F. Nieuwenburg, Geld en economische activitetit,
oratie,28 maart 1973 te Utrecht,Kluwer-Deventer,1973.

2) W. Baumol ,The transactions demand for cash:an inventory
theoretic approach,QuarterZy JournaZ of Economics, novem-
ber 1952, p.545-556.
J.Tobin: The interest-elasticity of transactions demand
for cash,Revie~ of Economics and Statistics, augustus
1956, p. 241-247. Beide auteurs beschouwen het trans-
actiegeld als een soort werkkapitaal en passen de theorie
Van de optimale voorraadgrootte Van goederen toe op de
vraag naar transactiekassen. Zij hebben de risico- en
onzekerheidsgedachte m.b.t, de vraag naar geld geïntro-
duceerd, welke later door Tobin verder is ontwikkeld
door uitdrukkelijk rekening te houden met het beleg-
gersgedrag.
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Baumol op "...If firms are efficient profit maximizers,
Keynes was probably wrong in playing down the influence
of the rate of interest on the transactions demand for
cash".1) Deze uitspraak van Baumol is achteraf, gezien de
ingrijpende institutionele en functionele veranderingen in
het moderne geld- en kredietsysteem, wel erg voorzichtig
gebleken. De laatste decennia zijn een groot aantal finan-
ciële instellingen naast de geldscheppende banken tot ont-
wikkeling gekomen die een spectrum van rentedragende ver-
mogensactiva verstrekken welke qua liquiditeit op een lijn
kunnen worden gesteld met geld. De betreffende vermogens-
titels die in de literatuur worden aangeduid als "near mo-
nies", geldsubstituten, of secundaire liquiditeiten, zijn
zowel voor de monetaire theorie als voor de praktische
geldpolitiek van grote betekenis. Dit vanwege het feit dat
zij in sterke mate concurreren met het geld als vermogens-
bestanddeel in de beleggingsportefeuille. Deze geldsubsti-
tuten kunnen weliswaar niet de functie van het geld als ruil-
middel vervullen, maar ze kunnen wel de functie vaa het geld
als oppotmiddel overnemen. De transactiekassen kunnen nu
tijdelijk in deze "near monies" of geldsubstituten worden
belegd en tezijner tijd als de middelen benodigd zijn,
snel en zonder veel kosten en koersverlies, worden omgezet
in primaire liquiditeiten. Bedoelde transactiekassen worden
aangehouden op grond van liquiditeitsoverwegingen met het
oog op te verrichten betalingen in heden en toekomst. Deze
functie kan zeer wel door deze geldsubstituten, vanwege
hun hoge liquiditeitsgraad, worden overgenomen. Of de ge-
noemde tijdelijke belegging in de geldsubstituten voor het
economisch subject voordelig zal zijn, is uiteraard afhan-
kelijk van de te ontvangen rentevergoeding in vergelijking
met de kosten die verbonden zijn aan de aan- en verkoop van
de betreffende vermogenstitels. Indien de opbrengstvoet van
deze geldsubstituten relatief stijgt t.o.v. de omzettings-

1) W. Baumol, Economic theory and operations analysis,
Prentice-Hall, 1961, p. 244.
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kosten met als gevolg dat de alternatieve kosten van het
aanhouden van geld toenemen, zullen de transactiekassen in-
tensiever worden benut waardoor de gemiddelde transactiekas-
quote daalt. Baumol en Tobin concluderen, dat de transactie-
kassen in een positief verband staan met het inkomen en
omgekeerd variëren met een wijzigíng in de rentevergoeding
op de concurrerende geldsubstituten. Bovendien stellen zij
dat er sprake is van een aanwezigheid van "economies of
scale" met betrekking tot de vraag naar geld, in die zin,
dat naarmate de inkomensstijging groter, de dienovereenkom-
stige toename van de transactiekassen benodigd om de inkomens-
stijging te financiëren, geringer is. M.a.w. de inkomenselas-
ticiteit van de vraag naar transactiegeld is kleiner dan
één.l) De hiervoor beschreven opvattingen betekenen een
mobilisatie van bestaande geldmiddelen waardoor een vergro-
ting van de gemiddelde omloopsnelheid van het geld zal op-
treden. Aangezien de monetaire autoriteiten zich in hun be-
leid richten op de ontwikkeling van de maatschappelijke geld-
hoeveelheid, ligt het voor de hand, dat de door de substi-
tutieprocessen in de financiële sfeer geinduceerde wijzi-
gingen in de omloopsnelheid van het geld de effectiviteit
van het monetaire beleid kunnen afzwakken.

Daar volgens de moderne monetaire theorie blijkbaar het
aanhouden van transactie-kasvoorraden mede afhankelijk is
van de rentevoet is het Keynesiaanse onderscheid tussen de
transactie- en speculatieve geldvraag van geringere beteke-
nis geworden. De aanwezigheid in de volkshuishouding van
geldsubstituten maakt het voor de individuele belegger
voordeliger zich tegen eventuele vermogensverliezen te waar-
borgen door de speculatiekas aan te houden in deze rente-
dragende, zeer ligui~le vermogenstitcls i.p.v. iii iiet niet-
rentedragende geld. Johnson stelt in dit verband "once one

1) R.L. Teigen: The demand for and supply of money, in
Readings in money, national income and stabtilization
poZicp, 1965, p. 54-55.
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recognizes the existence of short term securities, the
speculative motive for holding money becomes not a speculative
motive for holding money in stead of bonds but a speculative
motive for holding short term securities in stead of bonds".1)
Johnson wil met deze uitspraak aangeven, dat de post-Keyne-
sianen in feite opteren voor een ruime gelddefinitie, waar-
bij zij de rentegevoeligheid van koersvorming van de be-
treffende activa centraal stellen. Volgens de post-Keynesia-
nen is de belegger uit op koerswinst en zal derhalve niet
kiezen tussen geld en rentedragende geldsubstituten m.b.t.
zijn speculatieve geldvraag, daar de rentegevoeligheid
van koersvorming van deze geldsubstituten van een te verwaar-
lozen betekenis is. Het is veeleer zo dat een keuze wordt
gemaakt tussen liquide activa enerzijds en obligaties, aan-
delen etc. anderzijds. Ofschoon tegenwoordig nagenoeg alge-
meen aanvaard wordt dat de vraag naar geld in zekere mate
rentegevoelig is, baseren Milton Friedman c.s. zich op de
kwantiteitstheorie en gaan er van uit dat de rentegevoelig-
heid van de geldvraag dusdanig klein is, dat ze voor prac-
tische doeleinden kan worden verwaarloosd. Zoals in hoofdstuk
I werd gesteld, hebben de klassieke auteurs enkel de ruil-
middelfunctie van het geld en de transactiegeldvraag be-
schouwd, waarbij volledig van de functie van het geld als
oppotmiddel, als een vermogensactivum, werd geabstraheerd.
Friedman c.s. nemen het oude leerstuk niet zonder kritiek
over maar integreren dit met behulp van de Keynesiaanse
opvattingen tot een algemene vermogenstheorie van de vraag
naar geld.2) Deze z.g. neo-kwantiteitstheorie is in wezen

1) H.G. Johnson: Recent developments in monetary theory,in
Essays in monetary economics, 1965, p. 93.

2) Voor de opvattingen van Friedman t.a.v. de monetaire theorie
en de monetaire politiek kan verwezen worden naar de bun-
del: The optimum quantity of money and other essays,
Chicago, 1969. In dit verband kan ook genoemd worden
S.W. Rousseas, Monetar?~ theory, 1972. (in het bijzonder
de hoofdstukken IX,X en XI) . In dit boek wordt een
overzicht gegeven van de monetaire theorieën, waarbij
sterk de nadruk wordt gelegd op de vraag naar geld.
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een theorie betreffende de Vraag naar geld aangezíen ver-
ondersteld wordt, dat er een zeer stabiele relatie bestaat
tussen het inkomen en de geldhoeveelheid. Friedman gaat
er van uit dat de vraag naar geld een stabiele functie is
van het inkomen en dat de inkomenselasticiteit van de vraag
naar geld in tegenstelling tot de orthodoxe kwantiteitstheo-
rie, groter is dan één. Hij concludeert op basis van zijn
empirische onderzoekingen: "....they (the results)imply that
money is a"luxury" in the terminology of consumption
theory"1). Híj komt tot zijn nogal afwijkende, empirisch ge-
verifieerde, resultaten m.b.t. de rentegevoeligheid Van de
geldvraag, doordat hij een andere gelddefinitie hanteert
dan Baumol en Tobin. Volgens de neo-kwantiteitstheoretici
bestaat de geldhoeveelheid uit de volgende componenten:
chartaal geld in handen van de particulieren plus de direct
opvraagbare tegoeden en de termijndeposito's bij de handels-
banken. Friedman hanteert een bredere conceptie Van het geld
dan de gebruikelijke, enerzijds vanwege het feit dat deze
definitie beter aansluit bij het beschikbare cijfermateriaal
over een groot deel van de periode (vóbr 1914) waarop zijn
onderzoek betrekking heeft gehad en anderzijds Vanwege het
feit dat deze definitie betere resultaten oplevert gezien
zijn stelling, dat het nationale inkomen in hoge mate is
gecorreleerd met de geldhoeveelheid, zoals deze door hem
wordt gedefinieerd. Bovendien is het opnemen van termijn-
deposito's in de gelddefinitie gebaseerd op de veronderstel-
de nauwe substitutierelatie tussen geld in de traditionele
zin en de termijndeposito's als een nagenoeg Volkomen li-
quide vermogensactivum. Bij de bestudering Van de empirische
literatuur t.a.v. de vraagrelatie naar geld bemerkt men bij
de diverse auteurs een qroot aantal meningsverschillen en
tegenstri~digé resultaten, vooral ook waar het de geldde-
finitie betreft.2j
1) M. Friedman, The demand for money: some theoretical and

empirical results, Journal of PoZitical Economy, augus-
tus 1959, p. 327-"s51.

2) Voor een samenvittend overzicht van de empirische stu-
dies m.b.t.de .oraagfuncties naar geld,wordt verwezen naar
C.K.F.Nieuwer.burg,Het Liquiditeitsbezit van geztinshuishou-
dingen in Nederland,1969,p. 11-29.
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Als Friedman de termijndeposito's bij de handelsbanken als
geld wil beschouwen, zou het ook logisch zijn de geldsub-
stituten, uitgegeven door andere financiële instellingen
(waarbij we in het bijzonder denken aan de spaartegoeden
bij spaarbanken) in de gelddefinitie op te nemen. Gurley en
Shaw dringen er m.b.t. de Verenigde Staten op aan de zeer
liquide schuldtitels van de niet-geldscheppende financiële
instellingen (non-bank financial intermediaries), zoals we
hiervoor hebben gezien, op te nemen in de bschouwingen om-
trent de vraag naar geld. Deze auteurs benadrukken de mone-
taire betekenis van de niet-geldscheppende financiële in-
stellingen en willen het toezicht van de Centrale Bank tot
deze instellingen uitbreiden.l)
Baumol en Tobin verklaren de interest-elasticiteit van de

vraag naar geld juist uit het feit dat de economische sub-
jecten verschuivingen kunnen aanbrengen van de transactie-
kassen, aangehouden in de vorm van primaire liquiditeiten,
naar deze geldsubstituten en omgekeerd. Door het opnemen nu
van een rentedragende component in de definitie van de geld-
hoeveelheid en vanwege het feit dat de termijndeposito's
bij handelsbanken een nauw substituut vormen voor geld, is
het in eerste instantie niet zo verwonderlijk dat Friedman
concludeeit tot een te verwaarlozen rentegevoeligheid van
de geldvraag. Immers verschuivingen tussen het geld in enge
zin (chartaal en giraal geld) en de termijndeposito's zullen
geen wijziging tot stand brengen in de geldhoeveelheid zoals
die door Friedman wordt gedefiniëerd. M.a.w. naarmate de
gelddefinitie ruimer wordt genomen, dus een groter aantal
geldsubstituten in de beschouwingen wordt betrokken, zal
de rentegevoeligheid van de geldvraag geringer zijn. Daar
staat echter tegenover dat empirische studies hebben aan-
getoond, dat juist voor de Verenigde Staten de liquide
schuldtitels uitgegeven door de spaarinstellinqen als
sterkste geldsubstituut fungeren. De gevraagde hoeveelheid

1) J. Gurley en E. Shaw, Money in a theory of finance,
1960.
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giraal geld wordt statistisch significant beïnvloed door
de rentevergoeding op spaartegoeden en wel in negatieve
zin.l) Op grond Van deze onderzoekingen zou men veeleer
verwachten dat de rentegevoeligheid van de vraag naar geld,
incl. termijndeposito's, een grotere waarde heeft dan door
Friedman wordt aangegeven. Bovendien gaat Friedman bij de
bepaling van de inkomenselasticiteit van de geldvraag uit
van het, vrij gecompliceerde, lange-termijn inkomensconcept:
"permanent-income". Van het begrip permanent inkomen, een
gecombineerde inkomen-Vermogensvariabele, geeft hij geen
duidelijke definitie. Hij bedoelt een inkomen dat het econo-
misch subject kan besteden zonder dat zijn vermogenspositie
wordt aangetast en dat in overeenstemming is met zijn inko-
mensverwachtingen voor de toekomst. Om het permanente inko-
men statistisch te kunnen schatten definiëert hij dit in-
komen als het rendement op menselijk en niet-menselijk
vermogen. Dit rendement noemt hij vervalgens het verwachte
inkomen, hetwelk hij dan schat als een gewogen gemiddelde
van de in het verleden genoten inkomens, waarbij de ge-
wichten exponentiëel dalen naarmate het inkomen Verder in
het verleden ligt.2)De geringe rentegevoeligheid van de geld-
vraag, waarop door Friedman wordt gewezen, hangt ook samen
met het begrip permanent inkomen, hetwelk als enige argu-
ment in zijn geldvraagfunctie naar Voren komt. Immers de
rente is impliciet opgenomen in het permanent inkomen via
de bepaling Van het rendementop het menselijk en niet-mense-
lijk vermogen. Voorzover nu een rentedaling plaats vindt,
zal dit tot uitdrukking komen in een stijging van het per-
manente inkomen en dientengevolge in een stijging van de
vraag naar geld. De invloed van de rente op de vraag naar

1) Tong Hun Lee, Substitutability of non-bank íntermediary
liabilities for money, Journal of Finance, september
1966, p.455 en P. Korteweg, De rentegevoeligheid Van de
vraag naar geld. Een beknopt theoretisch overzicht,
in Selecte studies over sparen, omloopsnelheid, geld-
vraag, Cobperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, Utrecht,
januari 1969, p. 39-78.

2) C.K.F. Nieuwenburg, 1969, t.a.p. p. 19-20.
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geld wordt op deze wijze verdoezeld en de stijging van de
vraag naar geld wordt ten volle toegeschreven aan de wijzi-
ging in het permanente inkomen. We kunnen het ook zo uit-
drukken, dat Friedman door de introductie van het permanente
inkomensbegríp als enige argument in de vraagfunctie naar
geld, de gebruikelijke argumenten t.w. het inkomen, het ver-
mogen en de rentevoet, op één hoop heeft geveegd, waardoor
bij de interpretatie van de empirische resultaten een moge-
lijke rentegevoeligheid van de geldvraag volkomen onder
tafel is komen te vallen. De waarde van de inkomenselasti-
citeit van de geldvraag (1,8) die Friedman heeft gevonden
naar aanleiding van zijn empirisch onderzoek betreffende
de monetaire ontwikkeling van de Verenigde Staten over de
periode 1867-1960, betekent een seculaire daling van de in-
komens-omloopsnelheid van het geld. Dit resultaat zou in
tegenstelling tot de bevindingen van Baumol en Tobin ge-
interpreteerd kunnen worden als het optreden van "disecono-
mies of scale" m.b.t. de vraag naar geld. Deze conclusie
kan echter niet meer gehandhaafd worden voor de na-oorlogse
periode, en in het bijzonder voor de jaren zestig. Vooral
onder invloed van de hiervoor gesignaleerde institutionele
wijzigingen binnen het geld- en kredietsysteem in de Verenig-
de Staten kan in de genoemde periode veeleer een stijging
van de betreffende omloopsnelheid worden waargenomen.l)

~Zoals hiervoor reeds werd aangegeven vormt naast de rente-
voet ook het vermogen een determinant van de vraag naar geld.
In de geavanceerde "portfolio-balance" theorieën betreffende
de vraag naar geld wordt het vermogen als een additioneel
verklarende variabele geïntroduceerd. Beleggers zullen in
hun streven een zekere risicoverdeling tot stand te brengen
in de beleggingsportefeuille, een deel van hun vermogens-
bezit aanhouden in de vorm van geld. Het geld is een volkomen
liquide vermogenstitel, niet aan koersverliezen onderhevig
en staat in een nauwe substitutie-relatie met de niet aan
koersverlies onderhevige financiële vermogensactiva. De

1) S. Rousseas, 1972, t.a.p.p. 197-228.
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Keynesiaanse suppositie dat de economische subjecten hun
vermogen kunnen aanhouden, hetzij in volkomen liquide vorm
(geld), hetzij in de rentedragende obligaties wordt in de
betreffende theorieën door een meer realistische hypothese
vervangen. Deze houdt in, dat in de moderne volkshuishouding
de belegger kan kiezen uit een zeer groot aantal niet geheel
substitueerbare beleggingsvormen, die, zoals is gebleken,
voor een deel een geldkarakter dragen. De keuze zal ge-
schieden tussen enerzijds, vermogenstitels met een relatief
hoge risicograad, een relatief geringe liquiditeitsgraad
en een relatief hoge opbrengstvoet (fysieke kapitaalgoederen,
particuliere obligaties etc.), anderzijds vermogenstitels
met een relatief klein risico, een relatief hoge liquidi-
teitsgraad en een relatief lage opbrengstvoet (geld,
schatkistpapier, termijndeposito's etc.) Deze "portfolio-
balance"-theorie of "asset preference theory" wordt in het
bijzonder naar voren gebracht door een aantal economisten
van de Universiteít van Yale, met als centrale figuren
Tobin en Markovitzl) De monetaire opvattingen van deze
neo-Keynesiaanse school zullen in paragraaf zes van dit
hoofdstuk naar voren worden gebracht.

3. SAMENHANG TUSSEN DE REELE- EN DE MONETAIRE SFEER IN HET
TRADITIONELE IS-LM MODEL

In een economische samenleving is alles nauw met elkaar
verweven. De ene grootheid beinvloedt de andere, die ver-
volgens weer een derde grootheid bepaalt etc. Niet altijd
is er sprake van een éénrichtingsverkeer. De economische
grootheden zijn veelal interdependent en dit geldt ener-
zijds voor grootheden in de financiële sfeer, anderzijds
voor grootheden in de reële sector van de volkshuishouding.

1) J. Tobin: Money, capital and other stores of value,
Papers and Proceedings, American Economic Revtie~, mei
1961, p. 26-37 en D. Fand, Keynesian monetary theories,
stabilization policy and the recent inflation, Journal
of Money, Credit and Banking, augustus 1969.
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Zo zal bijv.de ontwikkeling van de maatschappelijke geld-
voorraad mede het niveau van het nationale inkomen bepalen,
maar eveneens zal de geldhoeveelheid mede afhankelijk zijn
van de ontwikkeling van het nationale inkomen.l) De relaties
en interrelaties tussen de reële en de monetaire sector van
de volkshuishouding kunnen op een verhelderende en vooral
eenvoudige wijze tot uitdrukking worden gebracht door ge-
bruik te maken van een door Hicks geintroduceerde methode.2)
Het analytisch begrippenapparaat (IS-LM diagram), zoals dit
oorspronkelijk door Hicks is ontwikkeld, heeft in de na-oor-
logse periode in de literatuur een belangrijke plaats inge-
nomen bij de interpretatie van de macro-economische samen-
hangen in de Keynesiaanse theorie.
We zullen beginnen met in deze paragraaf een beschrijving

te geven van de werking van het model en vervolgens de econo-
mische samenhangen algebraisch formuleren. Volgens de analyse
van Hicks wordt het evenwicht in de goederen- en diensten-
sector, de reële sfeer, weergegegeven door de IS-curve, die
een uitdrukking is van de meetkundige plaats van alle com-
binaties van de rentevoet en het niveau van het nationaal
inkomen, waarvoor geldt dat de besparingen en investeringen
aan elkaar gelijk zijn. M.a.w. het aanbod van goederen is
gelijk aan de vraag naar goederen. Deze curve heeft normali-
ter een afnemend verloop, hetgeen betekent dat naarmate de
rentevoet daalt, de investeringsactiviteit toeneemt en via
de Keynesiaanse multiplier-werking het nationaal inkomen
stijgt. Van de andere kant betekent een laag niveau van het
nationaal inkomen een dienovereenkomstig laag niveau van de
besparingen. De interestvoet zal zo hoog zijn dat een omvang
van de investeringen tot stand komt die in evenwicht is
met de besparingen. Aan deze curve ligt de veronderstelling
ten grondslag, dat de besparingen in een positief verband

1) C.K.F. Nieuwenburg, Friedman en de monetaire politiek,
Economisch K~artaaloverzicht, Amsterdam-Rotterdam Bank
N.V., juni 1970, p.8.

2) J.R. Hicks.Econometrica,apri1,1937, t.a.p.p. 147-159 en
F.Modigliani,Liquidity preference and the theory of inte-
rest and money,Econometrica,januari 1944, p.45-88.
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staan met de hoogte van het nationaal inkomen en de inves-
teringen in een negatief verband staan met de rentevoet. Deze
IS-curve kunnen we ook interpreteren als de vraagschaal
naar goederen en diensten met betrekking tot de rentevoet.
Daarnaast wordt het evenwicht in de monetaire sfeer gepre-
senteerd in de vorm van een LM-curve, die aangeeft de meet-
kundige plaats van alle combinaties van de rentevoet en het
nationaal inkomen, waarvoor geldt dat de vraag naar en het
gegeven aanbod van geld met elkaar in evenwicht zijn. Ge-
noemde curve heeft een toenemend verloop, aangezien een stij-
ging van het nationaal inkomen aanlei3ing geeft tot een
grotere geldbinding in de transactiesfeer, waardoor uitgaande
van een gegeven geldaanbod en liquiditeitsvoorkeur, de ren-
tevoet zodanig zal stijgen en bijgevolg de speculatieve geld-
vraag daalt tot een aanpassing heeft plaatsgevonden van de
totale eldbehoefte aan de 1)g geldvoorziening.

we zien dus volgens de bovenstaAnde gedachtengang dat de
rentevoet de verbindingsschakel vormt tussen de reële en
de monetaire sector van de volkshuishouding. Ofschoon de
LM-curve aangeeft dat verschillende rentevoeten consistent
zijn met een evenwicht in de monetaire sfeer en de IS-curve
verschillende rentevoeten representeert die consistent zijn
met een goederenmarktevenwicht, is er slechts één rente-
voet (i~) en één niveau van het nationaal inkomen (Y~) waar-
bij beide markten simultaan in evenwicht zijn (S). De hier-
voor genoemde samenhangen kunnen nu als volgt grafisch
worden weergegeven:

1) Voor een uitvoerige afleiding van de curven, zie T.F.Dernburg, en D.M.Ac Dougall, Macro-economica, the meaaure-
ment, analysis and control of aggregate economic activi-
ty, 1968, p. 161-175.
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Met behulp van de bovenstaande grafiek kunnen we nagaan
welke krachten werkzaam zijn, indien het simultane evenwicht
op de beide markten is verbroken. Stel dat bij een gegeven
rentevoet (il) en een gegeven niveau van het nationaal
inkomen (Y1) de besparingen en investeringen aan elkaar
gelijk zijn (evenwicht op de goederenmarkt), weergegeven
door punt P. In deze situatie is echter de vraag naar geld
(L) groter dan het aanbod (M). Als gevolg van het vraagover-
schot van geld en de daarmee samenhangende liquiditeitsver-
krapping zal de rentevoet stijgen en de investeringsvraag
verminderen waardoor het niveau van het nationaal inkomen
daalt. Deze rentestijging heeft echter ook repercussies in
de monetaire sfeer. Enerzijds zal een vermindering van de
speculatieve geldvraag optreden, en anderzijds zullen de
transactie kassen worden gereduceerd ten gevolge van de
daling van het nationaal inkomen. Dit proces duurt voort
totdat de gevraagde geldhoeveelheid zich heeft aangepast aan
het gegeven maatschappelijke geldaanbod. Er zal een bewe-
ging langs de IS-curve optreden waarbij in de evenwichts-
situatie de rentevoet hoger en het niveau van het nationaal
inkomen lager is dan in de situatie waarvan werd uitgegaan.
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Stel vervolgens dat er sprake is van een evenwicht in de
monetaire sector bij een rentevoet (il) en een niveau van
het nationaal inkomen (Y2), weergegeven door punt Q. Zoals
de grafiek laat zien bestaat er dan een vraagsurplus op de
goederenmarkt doordat de investeringen groter zijn dan de
besparingen. Onder die omstandigheden zal het volgende aan-
passingsproces plaatsvinden. Het vraagsurplus naar goederen
zal aanleiding geven tot een stijging van het niveau van het
nationaal inkomen, waardoor een groter deel van de bestaan-
de geldhoeveelheid wordt gebonden in de transactiesfeer.
Er zal als gevolg van de liquiditeitsverkrapping een rente-
stijging optreden waardoor een deel van de speculatieve
kasvoorraden zal worden overgeheveld naar de actieve trans-
actiekas. Deze rentestijging heeft echter een remmend effect
op de investeringen en zo op de oorspronkelijke inkomens-
stijging, waardoor een beweging langs de LM-curve ontstaat.
Ook nu is het aanpassingsproces uitgewerkt als in punt S,
op de goederenmarkt en op de geldmarkt, het simultane
evenwicht is hersteld. Er zijn zo een groot aantal oneven-
wichtige situaties te bedenken, maar steeds zullen er krach-
ten aanwezig zijn die ervoor zorgen dat het simultane even-
wicht zal worden hersteld. Indien echter de investeringen
mede afhankelijk worden gesteld van het niveau van het natio-
naal inkomen of van de veranderingen in deze grootheid
(accelerator-principe), is het zeer wel denkbaar dat het

~simultane evenwicht op beide markten niet gerealiseerd wordt.
Deze situatie zal zich voordoen indien, uitgaande van de
accelerator-theorie, de IS-curve een positief verloop heeft
en de helling van de IS-curve groter is dan de helling van
de LM.-curve.l) Met betrekking tot de dynamische aanpas-
singsprocessen die bij onevenwichtige situaties zullen op-
treden willen we het volgende opmerken. Hoe aantrekkelijk
in intuitief opzicht de beschrijving van het aanpassings-
proces ook mag zijn, het onderhavige model kan niet gehan-
teerd worden om de werkelijke convergentiepaden van de waarden

1) T.F. Dernburg en D.M. Mc. Dougall, 1968, t.a.p. p. 271-276.
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van het inkomen en van de rentevoet naar de nieuwe evenwichts-
waarden aan te geven. Eenvoudshalve gaan we er van uit dat
bij een verbreking van het simultane evenwicht in het onderha-
vige statische model er steeds krachten aanwezig zullen zijn
die voor een stabiliteit van het evenwicht zorg dragen. In
het vervolg van ons betoog zullen we abstraheren van de
acceleratorwerking zodat de stabiliteit van het evenwicht
is verzekerd.

Uit het verloop van beide curven in de bovenstaande gra-
fiek kan worden opgemerkt, dat verschuivingen, teweegge-
bracht door verstoringen in de reële sfeer (bijv. mutaties
in de autonome bestedingen) het nationaal inkomen en de
rentevoet in dezelfde richting doen veranderen. Verstoringen
in de monetaire sfeer (mutaties in de geldhoeveelheid en~
of veranderingen in de liquiditeitsvoorkeur van de econo-
mische subjecten) daarentegen geven een tegengestelde wij-
ziging in het nationaal inkomen en de rentevoet te zien.
Het is uit analytisch oogpunt wenselijk een nadere speci-

ficatie te geven van de LM-curve. Er bestaan twee extreme
situaties m.b.t. het verloop van de LM-curve en juist deze
gevallen hebben bij een groot aantal economisten aanleiding
gegeven tot verschillende controversiële opvattingen. Ener-
zijds wordt verondersteld dat boven een bepaalde rentevoet
de economische subjecten het rente-verlies door het aanhou-
den van speculatieve kasvoorraden sterker laten wegen dan
een eventueel vermogensverlies verbonden aan het aanhouden
van obligaties ten gevolge van een nog verdere stijging van
de rentevoet. De vraag naar speculatiekassen zal dan gaan
verdwijnen en de klassieke theorie, waarin de interestge-
voeligheid van de vraag naar geld nihil is, wordt actueel.
Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat beneden een bepaalde,
lage, rentevoet het renteverlies door het aanhouden van
speculatieve kasvoorraden zo laag is, dat de beleggers
prefereren hun vermogen aan te houden in de meest liquide
vorm. De vraag naar geld vertoont onder deze omstandigheden
een volkomen interest-elastisch verloop en de Keynesiaanse
situatie van de liquiditeitsval of "low level liquidity
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trap" is actueel geworden. Uitgaande van deze gedachten-
gang kan de LM-curve in drie gedeelten worden opgesplitst:
een horizontaal deel, met een minimale rentevoet, waarbij
de voorkeur van de economische subjecten voor liquide re-
serves onbeperkt is, en de Keynesiaanse theorie geldigheid
bezit; een gedeelte van de curve met een toenemend verloop
en waarin het reeds genoemde positieve verband bestaat ~-.
tussen de rentevoet en het nationaal inkomen, en tenslot-
te een verticaal deel, waarin de klassieke theorie en de
kwantiteitstheorie aan realiteitsgehalte winnen en de ge-
hele maatschappelijke geldhoeveelheid wordt aangewend voor
transactiedoeleinden.
Het is nu interessant na te gaan in hoeverre het monetaire

en het begrotingsbeleid, in het onderhavige IS-LM denkmodel
als effectief kunnen worden beschouwd.l) Als criterium voor
de effectiviteit van de monetaire en begrotingspolitiek
nemen we de veranderingen in het nationaal inkomen, welke
zullen worden teweeggebracht door een verschuiving in de
monetaire en~of reële sector van de volkshuishouding.

~min.
P

IS

U Y
1) Indien we in het vervolg van ons betoog spreken van be-

grotingsbeleid worden steeds bedoeld de bestedingseffecten
welke voortvloeien uit de uitgaven- en belastingpolitiek van
de overheid. De schuldpolitiek wordt ondergebracht bij
het monetaire beleid.
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Indien de IS-curve de LM-curve in het horizontale gedeelte
snijdt, punt P, heeft een wijziging in de geldhoeveelheid
(een verschuivíng van de LM-curve naar rechts) in het geheel
geen invloed op de hoogte van het nationaal inkomen. Immers,
het additionele geld als gevolg van een expansief monetair
beleid zal volledig verdwijnen in de inactieve sfeer en
worden opgepot, daar de economische subjecten het aanhouden
van kasvoorraden prefereren boven de belegging in obligaties.
Dernburg en Mc. Dougall merken in dít verband op "In this
case wealth holders are quite willing to trade their bonds
to the Federal Reserve in return for money without the pre-
mium of a higher bond price".1) In kwantiteits-theoretische
termen betekent dit, dat de stijging van de geldhoeveel-
heid volledig wordt gecompenseerd door een daling van de
omloopsnelheid van het geld, zodat noch het prijsniveau,
noch de economische activiteit een verandering zullen onder-
gaan. De rentevoet zal niet wijzigen waardoor de schakel
tussen de monetaire en de reële sector is verbroken. De mo-
netaire politiek is onder deze omstandigheden niet effec-
tief ("Money doesn't matter"). Een wijziging in de reële
sfeer als ge~olg van bijvoorbeeld een vergroting van de met
leningen gefinancierde overheidsbestedingen (een verschui-
ving van de IS-curve naar rechts), werkt via de multiplier
volledig door in de hoogte van het nationaal inkomen.

Indien het snijpunt van de beide curven is gelegen in
het verticale deel van de LM-curve, punt R, zal een ver-
groting van de geldhoeveelheid aanleiding geven tot een
daling van de rentevoet. De investeringen en het nationaal
inkomen stijgen totdat het additionele geldaanbod geheel
in de transactíesfeer is geabsorbeerd. Voorzover er sprake
mocht zijn van een zekere onbenutte productiecapaciteit
zal het aanbodsurplus van geld zich manifesteren in een
verhoging van de economische activiteit. Is daarentegen
de situatie van volledige werkgelegenheid actueel, dan zal

1) T.F. Dernburg en D.M. Mc. Dougall, 1968, t.a.p. p.180.
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volgens de kwantiteits-theoretische gedachtengang enkel
het absolute prijsniveau worden verhoogd.("Money matters").
Anderzijds zal een wijziging in de reële sfeer (bijv. een
toename van de overheidsbestedinge~, vanwege de afwezig-
heid van speculatieve kasvoorraden in handen van de parti-
culiere economische subjecten géén invloed uitoefenen op
de hoogte van het nationaal inkomen maar wel op de rente-
voet. Immers, de overheid kan het benodigde geld ter fi-
nanciering van de additionele bestedingen slechts lenen
tegen een hogere rentevoet. Het resultaat is dat enkel
een andere allocatie zal optreden, tussen de particuliere
consumptie- en investeringen enerzijds en de overheidsbe-
stedingen anderzijds. Het hierbedoelde "crowding-out effect"
zal uiteraard alleen optreden voorzover de,investerings-
vraag rentegevoelig is.l)

In het tussenliggende gedeelte, bijvoorbeeld punt Q, zal
een vergroting van de maatschappelijke geldhoeveelheid het
nationaal inkomen in mindere mate doen toenemen dan in de

'klassieke situatie het geval is. Dit wordt veroorzaakt door
de rentegevoeligheid van de vraag naar speculatiekassen en
,gegeven een zekere rentegevoeligheid van de investerings-
vraag. Immers, een deel van de monetaire impuls wordt van-
wege de dalende rentevoet in deze kassen geabsorbeerd, zo-
dat het additionele geld niet volledig in de transactie-
sfeer en bijgevolg in de hoogte van het nationaal inkomen
tot uitdrukking komt. Een vergroting van de reële beste-
dingen werkt via de multiplier niet volledig door in het
nationaal inkomen, daar zoals Bailey stelt "...(this) is
due to the damping effect on investment of the rise in the
rate of interest".2) Door de toeneming van de bestedingen

1) In dit verband moet worden opgemerkt, dat voorzover de
transactiekassen in zekere mate rentegevoelig zijn,m.a.w.
de LM-curve een niet strikt verticaal, doch een licht
positief, verloop heeft,het in de tekst genoemde
"crowding-out effect" slechts gedeeltelijk zal optre-
den.

2) M.J. Bailey,National income and the price Zevel, a study
in macrotheory, 1962, p. 21.
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gaat het inkomen in ieder geval stijgen waardoor er meer
transactiekassen benodigd zijn. Uitgaande van een constan-
te geldhoeveelheid, zullen deze additionele transactiekas-
sen worden onttrokken aan de speculatiekassen, hetgeen zal
geschieden bij een hogere rentestand. De stijging van de
rentestand heeft vervolgens een teruqkoppelingseffect op
de investeringsvraag. Een vergroting van de bestedingen is
derhalve in deze situatie minder effectief dan in de Keyne-
siaanse liquiditeitsval, waar de rentevoet constant blijft
op het minimum niveau. Het tussenliggende gedeelte van de
LM-curve heeft een zeker hybride karakter: enerzijds zijn
er Keynesiaanse elementen aanwezig, in die zin dat de
multiplierwerking optreedt en anderzijds zijn er ook klas-
sieke elementen aanwezig, in die zin dat de monetaire
politiek effectief is via de invloed van het interestme-
chanisme op de investeringen.
Uit het bovenstaande valt op te merken dat de effectivi-

teit van de monetaire politiek afhankelijk is van de grootte
van de helling van de LM-curve, welke vooral bepaald wordt
door de rentegevoeligheid van de vraag naar geld, gegeven
een bepaalde rentegevoeligheid van de investeringsvraag.
Johnson stelt in dit verband: "Clearly the question of
interest-elasticity of demand for money is crucial to the
relevance of the Keynesian under-employment equilibrium
trap" en "...consequently, the results of the attempts to
get empirical demand functions for money raise some crucial
issue about the effectiveness of monetary and fiscal poli-
cy ~~ . 1)

1)H.G.Johnson,l967,t.a.p.p.95-96.De helling van de LM-curve
is afhankelijk van de eigenschappen van de onderliggende
vraag- en aanbodfuncties van geld. Zo kunnen naast de
rentevoet nog andere argumenten in de vraagfunctie van
geld worden opgenomen,zoals het vermogen, de verwachte
inflatiegraad etc. Vervolgens kan ook een rentegevoelig-
heid van het geldaanbod worden verondersteld.Deze uit
analytisch oogpunt interessante kwesties zijn in de li-
teratuur uitvoerig aan de orde gesteld. Zie in dit
verband:H.Visser,1973,t.a.p.p.74-112;R.L.Teigen, 1965,
t.a.p. p.44-76 en J. Boorman en Th.Havrilesky, Mone~~
supply, money demand and ~-arro-~conomíc models,197ï,
deel 3, p. 295-384.
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Aan het slot van deze paragraaf willen we nog even stil-
staan bij de implicaties van de rentegevoeligheid van de
transactiegeldvraag voor de effectiviteit van het monetair
beleid. We zijn hier in het voorgaande reeds enigszins op
vooruitgelopen, waar gesteld werd dat in de klassieke situa-
tie (punt R) de overheid het benodigde geld ter financiering
van de additionele bestedingen alleen kan lenen voorzover
de transactiekassen rentegevoelig zijn. Zoals in paragraaf
2 werd opgemerkt heeft deze kwestie in de na-oorlogse perio-
de aan realiteitsgehalte gewonnen, vooral in tijden waarin
door de ~entrale Bank een restrictief beleid wordt gevoerd.
Indien we de Baumol-Tobin hypothese in de analyse betrekken
en uitgaan van een interest-elastische transactiegeldvraag
krijgt de LM-curve een ander verloop. Naarmate de rentevoet
hoger is zullen de transactiekassen in mindere mate in geld-
vorm worden aangehouden, waardoor de bestaande geldhoeveel-
heid een groter nationaal product kan financieren. Er ont-
staan dan een aantal vraagcurven naar transactiekassen die
behorer. bij de verschillende rentevoeten. De LM-curve krijgt
nu een vlakker verloop, waardoor, zoals uit het bovenstaande
moge blijken, de effectiviteit van de monetaire politiek
wordt afgezwakt en de effectiviteit van de begrotingspolitiek
wordt vergroot. De activiteiten van de niet-geldscheppende
financiële instellingen, die de economische subjecten mone-
taire activa verstrekken met een semi-geldkarakter, spelen

hierbij een belangrijke rol.l) Deze instellingen kunnen bij
een monetair beleid gericht op een beperking van het geld-
aanbod en op een terugdringen van de totale bestedingen, een
substitutieproces in werking stellen waardoor de inactieve
kasvoorraden w~rden gemobiliseerd en de omloopsnelheid
van het geld toeneemt. Dit betekent dat voor de LM-curve
het hiervoorgenoemde verticale verloop zal vervallen, daar
bij een bepaald niveau van de rentevoet de transactiekas-

1)J.J.Sijben: De betekenis van de niet-geldscheppende fi-
nanciële instellingen en de effectiviteit van de monetaire
politiek, Maandschrift Economie,januari 1969, p. 153-178.
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voorraden in de vorm van geldsubstituten (bijvoorbeeld
spaartegoeden bij spaarbanken) zullen worden aangehouden.
In het licht van deze gedachte zou de liquiditeitsquote
volgens de huidige definitie van de Nederlandsche Bank
(primaire t secundaire liquiditeiten t.o.v. het nationaal
inkomen) wel eens een onvolledige en onbetrouwbare indicatie
kunnen zijn voor de liquiditeitspositie van de economische
subjecten. Nieuwenburg merkt in dit verband op "..wanneer
de Centrale Bank door haar gestes de liquiditeitsquote
verruimt of verkrapt, zou dit nu veel minder sterk door 3e
economische subjecten als een verruiming of verkrapping
van hun liquiditeitspositie worden ervaren dan vroeger moge-
1?jk het geval was. Daarmee is dan tevens de effectiviteit
vai: de monetaire politiek aangetast.l) Wij kunnen de opvat-
ting van Nieuwenburg vollediR onderschrijven. De afzwakking
van de effectiviteit van een verkrappend monetair beleid
hangt samen met het feit dat de bestedingen in de volks-
huishouding niet alleen afhankelijk zijn van de bestaande
kasvoorraden en de secundaire liquiditeiten, zoals gedefi-
niëerd door de Nederlandsche Bank, maar veeleer wezenlijk
bepaald worden door de hoeveelheid en de structuur van de
beschikbare liquide vermogenstitels.M.a.w, de bestedingen
zijn een functie geworden van het totale liquiditeitspoten-
tieel in de volkshuishouding, dus inclusief de liquide ver-
mogenstitels van de niet-geldscheppende financiële instel-
lingen.

4. ALGEBRAISCHE FOFMULERING VAN HET IS-LM MODEL

De hiervoor geschetste samenhangen tussen de reële en de
monetaire sector van de volkshuisho~iding zullen thans op
een meer formele wijze naar voren worden gebracht aan de

1) C.K. Nieuwenburg, Economisch Xmartaaloverzicht, Amsterdam
Rotterdam Bank N.V., juni 1970, t.a.p.p. 11.
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hand van een eenvoudig Keynesiaans inkomens-bestedingsmodel.
De volgende relaties, uitgaande van een gesloten economie,
worden hierbij onderscheiden: .

(1) Consumptie : C- C~ t c Yd 0 ~ c ~ 1

(2) Beschikbaar inkomen : Yd - Y- T

(3) Belastingen : T- T~ t tY 0 ~ t ~ 1

(4) Investeringen : I- I~ - ai a~ 0

(5) Overheidsuitgaven : G - G~

(6) Evenwicht in de reële
sector : Y- C t I t G

(7) Vraag naar geld : L- kY - bi 0 ~ k ~ 1 en b~ 0

(8) Aanbod van geld : M- M~

(9) Evenwicht in monetaire
sector : L - M

Alle grootheden zijn uitgedrukt in reële termen daar het
prijsniveau constant wordt verondersteld. De variabelen, aan-
geduid met een sterretje, zijn exogeen gegeven. De eerste
zes vergelijkingen representeren de reële sector, terwijl
de laatste drie vergelijkingen de monetaire sector tot uit-
drukking brengen. Eenvoudshalve gaan we er van uit dat de
consumptieve bestedingen afhankelijk zijn van het beschik-
bare inkomen (Yd) van de gezinshuishoudingen, welke laatste
categorie van economische subjecten zorgt voor de belasting-
opbrengsten. De factor a geeft aan de rentegevoeligheid van
de investeringsvraag waardoor een brug kan worden geslagen
tussen de monetaire sector en de reële sector in de econo-
mie. Onderstreept dient te worden dat de negatieve relatie
tussen de investeringen en de rentevoet typisch op de korte
termijn betrekking heeft. Deze rentegevoeligheid van de
investeringsvraag is in de Keynesiaanse terminologie ge-
lijk aan de helling van de curve die de "marginal efficiency
of capital" voorstelt. Uit vergelijking (7) blijkt dat de
vraag naar geld, in een positief verband staat met het na-
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tionaal inkomen (k) en in een negatief verband met de rente-
voet (b). Het geldaanbod is een exogeen gegeven grootheid
en wordt bepaald door de monetaire autoriteiten.

Door substitutie van de vergelijkingen (2) en (3) in ver-
gelijking (1) ontstaat de relatie

(10) : C- C~ - cT~ t C(1-t)Y.

Vervolgens substitueren we de vergelijkingen (4),(5) en
(10) in (6) en drukken de rentevoet expliciet uit in termen
van het nationaal inkomen. Hieruit resulteert dan een nieuwe
vergelijking:

(11) r-
C~ - cTZ t I~ t G~- 1- c(1-t) Y

a a

Deze relatie is de algebraische uitdrukking van de IS-curve,
welke het evenwicht in de reële sector representeert. De
helling van deze curve (ár) is gelijk aan

1 - c (1-t)
Y

- a . Daar de marginale consumptiequote (c) en
de marginale belastingquote (t) beiden kleiner zijn dan één
en de rentegevoeligheid van de investeringsvraag (a) posi-
tief is, is de helling van de IS-curve negatief.
Het evenwicht in de monetaire sector, tot uitdrukking ge-

bracht door de LM-curve, kan via substitutie uit de laatste
drie vergelijkingen van het model worden afgeleid. Indien
de rentevoet wederom wordt geformuleerd in termen van het
.nationaal inkomen resulteert de volgende relatie:

~
(12) r- - b t b Y.

De helling van de LM-curve (áy) is gelijk aan de waarde
s en aangezien de grootheden k en b beiden positief zijn
is deze helling eveneens positief. Een verschuiving langs
de LM-curve, die gepaard gaat met een toename van het natio-
naal inkomen betekent een stijging van de transactiegeld-
vraag waardoor een kleiner gedeelte van de bestaande geld-
hoeveelheid (M~) resteert om te voorzien in de speculatieve
geldvraag. De rentevoet zal stijgen teneinde de inactieve
kasvoorraden te mobiliseren waardoor de gemiddelde omloop-
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snelheid van het geld eveneens stijgt.
De evenwichtswaarde van het nationaal inkomen kan ver-

volgens worden afgeleid uit de vergelijkingen (11) en (12)
door de rentevoet te elimineren. Hieruit resulteert:

(13 ) Y- 1 [ b M~ t C~ t cT~ t I~ t G~ ]

1 - c (1-t)t bk

Met behulp van deze relatie kan nu gemakkelijk worden nage-
gaan welke invloed zal uitgaan van een wijziging in de reële
bestedingen en of in de geldhoeveelheid op de hoogte van
het nationaal inkomen. Een vergroting van de particuliere
uitgaven en~of de bestedingen van de overheid geeft aan-
leiding tot een vergroting van het nationaal inkomen, met
een veelvoud van de initiële impuls. De bestedingsmultiplier
die uit de vergelijking ( 13) kan worden afgeleid heeft de
waarde:

(13') 1
1-c (1-t) t bk

De in de vorige paragraaf genoemde dempende werking van de
monetaire sector komt tot uitdrukking in de laatste term
van de noemer: bk . Immers, in een model waarin geen sprake
is van een integratie van de reële en de monetaire sector
en deze laatste term vervalt, is de betreffende multiplier
groter en heeft de waarde 1- c 1-t)' Naarmate de rentege-
voeligheid van de investeringsvraag (a) groter is, m.a.w.
de IS-curve een vlakker verloop heeft en naarmate de rente-
gevoeligheid van de speculatieve geldvraag (b) kleiner en
de inkomensgevoeligheid van de transactiegeldvraag (k) gro-
ter is, m.a.w. de LM-curve een steiler verloop heeft, zal
de waarde van de bestedingsmultiplier kleiner zijn.

De invloed van een vergroting van de maatschappelijke
geldvoorraad wordt weergegeven door de zogenaamde monetaire
multiplier, die eveneens uit vergelijking (13) kan worden
afgeleid, en waarvan de waarde gelijk is aan:
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(13") 1 .
[ 1-c (1-t) ~ á t k

De waarde van deze multiplier en derhalve de effectiviteit
van de monetaire politiek, volgens het door ons geformuleerde
criterium, zullen groter zijn, naarmate de speculatieve
geldvraag interest inelastischer (b), de investeringsvraag
interest-elastischer (a) en de inkomensgevoeligheid van de
vraag naar transactiekassen (k) geringer is.

Het bovenstaande model kan een goed inzicht verschaffen
in de controversiële opvattingen die door de (neo) klassieken
en Keynesianen naar voren zijn gebracht m.b.t. de invloed
van het geld in het economisch proces. Zij zijn te beschou-
wen als zeer speciale gevallen vanwege de bepaalde veron-
derstellingen die gemaakt worden met betrekking tot de
vraag naar geld.

In de klassieke situatie, het verticale gedeelte van de
LM-curve, is de geldvraag volkomen interestinelastisch
(b-0). Uit de term die de bestedingsmultiplier representeert
kan worden afgeleid dat de factor bk oneindig groot wordt,
met als gevolg dat de begrotingspolitiek, uitgaande van een
gegeven geldaanbod, geen invloed heeft op de hoogte van het
nationaal inkomen. De waarde van de betreffende multiplier
nadert dan tot nul. Anderzijds bezit de monetaire politiek
een grote mate van effectiviteit in nominale zin, daar
onder de genoemde omstandigheden de monetaire multiplier
gelijk wordt aan de reciproke-waarde van de transactiekas-
quote (k). Dit resultaat volgt direct uit de klassieke kwan-
titeitsvergelijking: M- kY, waarbij het nationaal inkomen
recht evenredig varieert met een mutatie in de geldhoeveel-
heid.

De andere extreme situatie, de Keynesiaanse liquiditeits-
val, wordt gekenmerkt door een volkomen interestelastische
geldvraag (b -~ W). Onder dergelijke omstandigheden heeft
de monetaire sector in het geheel geen remmende invloed
op de werking van de bestedingsmultiplier en deze laatste
grootheid is,zoals uit relatie (13') kan worden afgeleid,
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gelijk aan de reciprokewaarde van de marginale spaarquote
over het beschikbare inkomen:

1
1 - c(1-t)

De begrotingspolitiek bereikt een maximale effectiviteit,
in die zin, dat het multiplicator-effect van een autonome
vergroting van de bestedingen volledig doorwerkt en niet
wordt afgezwakt door terugkoppelingseffecten vanuit de
monetaire sector. De waarde van de monetaire multiplier daar-
entegen wordt gelijk aan nul, waardoor de effectiviteit
van de monetaire politiek tot nihil wordt gereduceerd.
De liquiditeitsval betekent dat een vergroting van de geld-
hoeveelheid geheel geabsorbeerd wordt in de speculatiekas-
sen, daar men algemeen een rentestijging en een koersdaling
van de obligaties verwacht.l)
Het is vrijwel zeker dat noch de klassieke, noch de zuive-
re Keynesiaanse suppositie m.b.t. de rentegevoeligheid van
de geldvraag in onze volkshuishouding actueel zijn. Uit
de empirische onderzoekingen blijkt dat de vraag naar
geld een zekere graad van rentegevoeligheid bezit, maar
dat deze niet tendeert naar oneindig.M.a.w.de rentevoet is
van wezenlijke betekenis als argument in de vraagfunctie
naar geld, maar de veronderstelling t.a.v. een liquidi-
teitsval bij zeer lage rentevoeten kan statistisch niet
op significante wijze worden ondersteund. Bovendien blijkt
uit de veelheid van onderzoekingen, zoals híervoor reeds
werd opgemerkt, dat bij de vaststelling van de rentege-

1) W. Smith en R. Teigen, The theory of income determina-
tion, Introduction, Readings in money, nattionaZ income
and stabiltization policy, 1965, p. 14-19.
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voeligheid van de geldvraag het geldbegrip van cruciale
betekenis is.l)
Uit het voorgaande kan tenslotte op een eenvoudige wijze

worden afgeleid dat, in het geval de transactiegeldvraag
rentegevoelig is, de effectiviteit van de monetaire politiek
wordt afgezwakt. Immers, indien deze rentegevoeligheid van
de vraag naar transactiegeld wordt weergegeven door de factor
d(d~ 0), zal de algebraische uitdrukking van de LM-curve
als volgt luiden:

x
(12') r-- M t k Y.

dtb dfb

De helling van de genoemde curve is kleiner dan de waarde b
die in de bovenstaande analyse werd gehanteerd. De LM-curve
krijgt een vlakker verloop hetgeen, zoals duidelijk is ge-
worden,de invloed van de monetair-politieke maatregelen ver-
mindert.

Samenvattend kan gesteld worden dat relatief beschouwd
de monetaire politiek een grotere mate van effectiviteit
bezit naarmate de rentegevoeligheid van de vraag naar geld
(b) kleiner,de rentegevoeligheid van de investeringsvraag
(a) groter en de inkomensqevoeligheid van de geldvraag (k)
geringer is.
1)Voor onderzoekingen m.b.t. de rentegevoeligheid van de geld-
vraag kan verwezen worden naar de volgende publicaties:H.A.
Latané:Income velocity and interest rates:a pragmatic
approach,Revie~ of Economics and Statistics,november 1960,
p.443-449 en van dezelfde auteur:Cash balances and the in-
terest rate - a pragmatic approach,Review of Economics and
Statistics,r.ovember 1954, p.456-460.K.Brunner en A.Meltzer
Some further evidence on supply and demand functions for
money, Journal of Finance, mei 1964.p.240-283, V.K.Chetty,
On measuring the Nearness of near-moneys, American
Economic Revie~,juni 1969,p.270-281;M.Hamburger,The demand
for money by households,money substitutes and monetary poli-
cy,Journal of Political Economy,december 1966,p.600-623;
D.Laidler, Some evidence on the demand for money,Journal of
PoZiticaZ Economy, februari 1966,p.55-68 en van dezelfde
auteur,The rate of interest and the demand for money - some
empirical evidence, Journal of Polittical Economy, december
1966, p.545-555.Zie vervolgens J. Boorman en Th.Havrilesky,
1972,t.a.p.p.248-291. Deze auteurs geven een voortreffe-
lijk overzicht van de theoretische.en empirische onderzoe-
kingen m.b.t. de vraagfunctie naar geld.
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De begrotingspolitiek daarentegen bezit relatief een grotere
mate van effectiviteit indien de rentegevoeligheid van de
geldvraag (b) groot en de investeringsvraag minder rentege-
voelig (a) is. Er dient echter op te worden gewezen dat deze
resultaten slechts geldigheid bezitten binnen de veronder-
stellingen van het model.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de invloed
van een mutatie in een aantal variabelen op de beide multi-
pliers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voorzover de
transactiegeldvraag rentegevoelig wordt verondersteld, de
factor d in de uitdrukkingen van de beide multipliers moet
worden opgenomen. De monetaire betekenis van de activiteiten
van de niet-geldscheppende financiële instellingen wordt
door de factor d tot uitdrukking gebracht.l)

Vergroting
van:

Invloed
op:

Monetaire multiplier: Bestedingsmultiplier:
1 1

[(1-c (1-t) 1 á t k 1-c (1-t) t ab

c t t
t - -

b - f
a t -
k - -

d - t

1) De waarde van de monetaire multiplier is dan gelijk aan:
1

[1-c(1-tn bák
terwijl de bestedingsmultiplier de waarde aanneemt:

1

1-c(1-t) t btd
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5. PRIJZEN,LONEN EN WERKGELEGENHEID IN HET KEYNESIAANSE
SYSTEEM

5.1. Flexibiliteit van lonen en prijzen

In het traditionele IS-LM model, zoals dit in de voorgaande
paragraaf is weergegeven, zijn we uitgegaan van een constant
prijsniveau. De aanbodsector (productiefunctie en arbeids-
markt) werd niet op expliciete wijze in de beschouwingen
betrokken.In deze paragraaf zal worden aangegeven dat bij
een flexibiliteit van lonen en prijzen in principe in het
Keynesiaanse systeem, evenals dit in de (neo) klassieke
theorie het geval is, automatisch een nieuw evenwicht zal
ontstaan wanneer dit door de een of andere oorzaak is ver-
broken, en wel op een niveau van volledige inschakeling van
de aanwezige productiekrachten. De volgende beschouwingen
zijn in sterke mate gebaseerd op een analyse van het Keyne-
siaanse model met flexibele prijzen, welke door Smith in
de literatuur naar voren is gebracht.l)

Het evenwicht in de reële sfeer wordt wederom uitgedrukt
door de IS-curve, waarbij moet worden opgemerkt dat de
ligging van deze curve onder invloed van veranderingen in
het príjsniveau geen wijziging ondergaat, tenzij het reële
kasvoorradeneffect is opgenomen in de bestedingsfuncties.
Het evenwicht in de monetaire sfeer wordt ook nu weergege-
ven door de LM-curve, met dien verstande dat voor ieder moge-
lijk prijsniveau een bepaalde LM-curve bestaat, indien de
monetaire politiek (geldaanbod) niet wordt gewijzigd. De
vraag naar reële kasvoorraden is een functie van het reële
inkomen en de rentevoet. Indien het prijsniveau daalt, neemt
het aanbod van de reële kasvoorraden toe, waardoor de LM-
curve naar rechts zal verschuiven. Dit vanwege het feit dat
een kleiner gedeelte van de bestaande geldhoeveelheid

1) W.Smith, A graphical exposition of the complete Keynesian
system, Southern Economic Journal,~ oktober 1956, p. 115-
125 en opgenomen in de bundel van W.Smith en R.Teigen,
1965,t.a.p.p.104-112.Zie ook:M.Blaug,1968,t.a.p.p.635-654.
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benodigd is in de transactiesfeer en een groter gedeelte
geabsorbeerd zal moeten worden in de speculatiesfeer, ten-
einde het evenwicht in de monetaire sector te handhaven. De
rentevoet welke een evenwicht garandeert tussen de vraag
naar en het aanbod van reële kasvoorraden zal derhalve
moeten dalen. Een daling van de prijzen heeft immers in
reële termen eenzelfde effect als een vergroting van de
nominale geldhoeveelheid bij constante prijzen e.o.l)
Met behulp van de onderstaande grafiek kan worden aangege-
ven hoe de werking van het prijsmechanisme een simultaan
evenwicht in de reële- en de monetaire sfeer bewerkstelligt
bij een inkomensniveau en rentevoet waarbij volledige werk-
gelegenheid bestaat.

De arbeidsmarkt in het derde kwadrant vormt tesamen met de
productiefunctie een sub-model van het totale model. Dit
sub-model bestaat uit vier vergelijkingen t.w. de vraagfunctie
en de aanbodfunctie van arbeid,de evenwichtsvoorwaarde op de

1) M.Bailey, 1962, t.a.p.p. 32-33.
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arbeidsmarkt en de productiefunctie, met vier onbekenden
t.w. de vraag naar en het aanbod van arbeid (lo), de
reële loonvoet (P ) en de reële productie (yo). Met behulp

0
van dit productieniveau bij volledige werkgelegenheid re-
sulteert in het eerste kwadrant, gegeven de IS-curve, een
rentevoet waarbij de reële besparingen en reële investeringen
aan elkaar gelijk zijn (io). Het prijsniveau zal op zijn beurt
een zodanige waarde aannemen dat de reële waarde van het ge-
geven nominale geldaanbod gelijk is aan de vraag naar reële
kasvoorraden, die voortvloeit uit het reële inkomen (yo) en
de rentevoet (io). Het absolute nominale loonniveau zal op
een zodanig niveau tot stand komen, dat, gegeven het prijs-
niveau, een reële loonvoet resulteert die consistent is met
het arbeidsmarktevenwicht.

We gaan uit van een simultaan evenwicht in de reële- en
monetaire sfeer, weergegeven in het eerste kwadrant door
punt P(il,yl). Zoals in de grafiek tot uitdrukking komt im-
pliceert dit productie- en inkomensniveau, gegeven de kapi-
taalgoederenvoorraad, een vraag naar arbeid die geringer is dan
die welke behoort bij volledige werkgelegenheid (11 ~ lo).
We spreken dan van een zg. onderbezettingsevenwícht. Het
aanbodsurplus van arbeid zal als gevolg van de concurrentie
op de arbeidsmarkt aanleiding geven tot een nominale loon-
daling. De productiekosten en prijzen zullen eveneens een
daling te zien geven, hetgeen bij een gegeven geldhoeveelheid
resulteert in een toename van het aanbod van reële kasvoor-
raden. Teneinde het evenwicht in de monetaire sfeer te her-
stellen verschuift de LM-curve naar rechts hetgeen aanlei-
ding geeft tot een daling van de rentevoet. De bestedingen
zullen als gevolg van de lagere rentevoet uitbreiden waar-
door de productie- en de werkgelegenheid toenemen (yo,lo).
Dit aanpassingsproces van loon- en prijsdaling zal voort-
duren totdat de werkloosheid is weggewerkt (punt S). In
deze situatie zal de LM-curve zover naar rechts zijn ver-
schoven dat het nieuwe simultane evenwicht in de reële- en
monetaire sfeer (punt Q) tevens een evenwicht op de arbeids-
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markt inhoudt. We zien hier de kwantiteitstheoretische con-
clusie naar voren komen dat het algemeen prijsniveau bepaald
wordt in de monetaire sfeer.

Het aanpassingsproces kan worden versneld, indien het Pigou-
effect of reële-kasvoorraadeffect als argument in de con-
sumptiefunctie is opgenomen. De loon- en prijsdaling zal
een stijgíng van de reële waarde van de aangehouden kasvoor-
raden betekenen, waardoor de economische subjecten bij elk
niveau van het inkomen de consumptieve bestedingen zullen
uitbreiden en de besparingen zullen verminderen. Dit komt in
de grafiek tot uitdrukking in een verschuiving van de IS-curve
naar rechts, waardoor de krachten tot een herstel van het
evenwicht bij volledige werkgelegenheid worden versterkt.
Voorzover echter de stabiliserende werking van het vermogens-
effect gering is zal een aanzienlijke prijsdaling noodzake-
lijk zijn teneinde de gewenste vergroting in de bestedingen
tot stand te brengen.l)

Het wordt gewoonlijk als een van de meest belangrijke con-
clusies van de Keynesiaanse theorie beschouwd, dat een con-
sistentie van een evenwicht in de volkshuishouding (reële- en
monetaire sfeer) bij een onvolledige benutting van de aan-
wezige productiekrachten tot de mogelijkheden behoort. Keynes
heeft aangegeven onder welke voorwaarden een onderbezettings-
evenwicht kan blijven bestaan en er dus geen krachten werk-
zaam zijn die voor een automatisch herstel zorg dragen. Dit is
allereerst het geval indien er als gevolg van allerlei in-
stitutionele oorzaken (minimum loonwetten, macht van de

1) Th.Mayer, The empirical significance of the real-balance
effect.The Quarterly Journal of Economics,mei 1959,p.257-
291.Zie ook J. Tanner, Empirical evidence on the short-run
real-balance effect in Canada,Journal of Money,Credit and
Banking, november 1970,p.473-485.Tanner komt in zijn onder-
zoek tot de conclusie dat de werking van het reële-kasvoor-
radeneffect in de Canadese volkshuishouding van wezenlijke
betekenis is en vooral betrekking heeft op de chartale
component van de geldhoeveelheid.Het netto-vermogensef-
fect van de rentedragende overheidsobligaties blijkt ge-
ring te zijn, vanwege het feit dat de economische sub-
jecten de toekomstige belastingverplichtingen kapitali-
seren.
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vakbonden etc.) sprake is van een starheid van de nominale
loonvoet in neerwaartse richting, hetgeen inhoudt het
bestaan van een zekere geldillusie aan de kant van het ar-
beidsaanbod. Vervolgens, indien, zoals reeds in paragraaf 3
werd aangegeven, de situatie van de liquiditeitsval actueel
is en tenslotte wanneer de investeringsvraag een interest-
inelastisch verloop heeft.

5.2. De betekenis van een starre nominale loonvoet

In de economische theorie wordt er meestal van uit gegaan
dat de economische subjecten, gegeven de preferenties voor
materiële welvaart en vrije tijd, rationeel en consistent
handelen. De consument zal zijn bestedingspatroon niet wij-
zigen indien tegelijkertijd zowel zijn inkomen als de prij-
zen van de goederen worden verdubbeld. Deze suppositie gaat
terug op wat Leontief ncemt het homogeniteitspostulaat nl.
dat alle vraag- en aanbodfuncties, waarbij de prijzen als
onafhankelijke variabelen worden beschouwd, homogeen zijn
van de nulde graad.l)Toegepast op het aanbod van arbeid be-
tekent dit, dat een proportionele verandering in de nomina-
le lonen en prijzen het arbeidsaanbod niet zal wijzigen.
M.a.w. er is geen sprake van een geldillusie aan de kant
van het arbeidsaanbod.
Keynes nu veronderstelt dat er een zekere geldillusie

bestaat op de arbeidsmarkt, in die zin, dat de werknemers
niet zullen instemmen met een daling van de reële loonvoet,
teweeggebracht door een nominale loondaling, maar wel als
deze wordt veroorzaakt door een hoger prijsniveau. Anders
uitgedrukt de mutatie in het aanbod van arbeid staat in een
positief verband met wijzigingen in de nominale loonvoet,

1) W. Leontief: The fundamental assumption of Mr.Keynes'
monetary theory of unemployment, Quarterly Journal of
Economics, november 1936, p. 192. Zie in dit verband
ook hoofdstuk I, paragraaf 3.
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zodat het homogeniteitspostulaat m.b.t. aanbodfunctie van
arbeid wordt ontkend. Volgens Tobin kan dit gedrag van de
werknemers aan de volgende oorzaken worden toegeschreven.l)
Hoge nominale lonen worden door de vakbeweging beschouwd als
een concreet en direct resultaat van de loononderhandelin-
gen, terwijl de kosten van levensonderhoud die mede de reële
loonvoet bepalen, een apart verschijnsel zijn waarop ze
geen invloed heeft. Vervolgens hebben de loontrekkers vaste
nominale betalingsverplichtingen, welke een grotere last
zullen vormen indien de nominale lonen dalen. Bovendien kan
er sprake zijn van inelastische prijsverwachtingen d.w.z.men
gaat uit van een prijsniveau in de tcekomst dat als "normaal"
wordt beschouwd, afgezien van het bestaande prijsniveau.
Naarmate het nominale inkomen van de loontrekkers hoger is
zullen de nominale besparingen groter zijn en zo ook hun
verwachte aanspraak op toekomstige goederen. Loontrekkers
zullen in geval van inelastische prijsverwachtingen geen
genoegen nemen met een nominale loondaling, zelfs wanneer
de prijzen dalen, vanwege het feit dat de te verwachten
prijsstijging de reële waarde van de actuele nominale be-
sparingen en bijgevolg de aanpraak op toekomstige goederen
zal aantasten. Tenslotte wijst Tobin er op dat de geldillu-
sie ook wordt veroorzaakt door een gebrek aan inzicht in
de ontwikkeling van het prijsniveau. Dit argument verliest
tegenwoordig aan betekenis daar de gegevens omtrent de
prijsontwikkeling sneller beschikbaar zijn dan vroeger het
geval was. De door Keynes veronderstelde gedragsrelatie en
de opmerkingen van Tobin hebben tegenwoordig weinig reali-
teitsgehalte. Immers in de meeste geindustrialiseerde lan-
den zien we een samengaan van inflatoire tendensen, dalende
rendementen en werkloosheid, waarbij de vakbeweging zich
bij de loononderhandelingen in toenemende mate laat leiden
door het bewerkstelligen van een netto-reëel resultaat. Het
gaat dus om de stijging van het reële beschikbare inkomen,

1) J. Tobin, Money wage rates and employment, in Readings
in macroeconomica, onder redactie van M.G. Mueller, 1969,
p. 220-225.
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waardoor via prijscompensatie 3egelingen etc. een voortdu-
rend afwentelingsproces optreedt, Deze opstelling en het
feit dat het publiek meer inflatie-bewust wordt zullen er
onvermijdelijk toe leiden dat de inflatie een zichzelf hand-
havend karakter krijgt, waaruit een autonome loon-prijs
inflatie resulteert.

De consequenties van de veronderstelde starheid van de
nominale loonvoet in neerwaartse richting, die de algemene
werking van de economische kringloop op fundamentele wijze
verandert, worden in de onderstaande grafiek tot uitdruk-
king gebracht.l)

Indien de nominale loonvoet star is naar beneden (W), is
het noodzakelijk, teneinde het geschetste evenwicht op de
arbeidsmarkt (lo) te realiseren, dat het prijsniveau ge-
lijk is aan po en de rentevoet de waarde io aanneemt. Uit-
gaande van de veronderstelling van de afnemende grenspro-
ductiviteit, zou er ook volgens Keynes een negatief verband

1) M.Blaug,1968,t.a.p.p.645-646 en R.Crouch,1972,t.a.p.p.235-
251.
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bestaan tussen de reële loonvoet en de werkgelegenheid. Dien-
tengevolge zal een toename van de ingeschakelde hoeveelheid
arbeid bij dezelfde nominale loonvoet alleen plaatsvinden
als er een zodanige prijsstijging optreedt dat de stijgende
marginale kosten van de ondernemers worden gecompenseerd.
De omvang nu van de bestaande geldhoeveelheid is echter van
dien aard dat bij het prijsniveau (po), hetwelk een even-
wichtige reële loonvoet impliceert, de LM-curve de IS-curve
snijdt in een punt (P) waarbij enerzijds het inkomen kleiner
is dan het inkomen bij volledige werkgelegenheid (yl ~ yo)'
terwijl anderzijds een rentevoet resulteert die hoger is
dan die, welke overeenstemt met het inkomensniveau bij
volledige werkgelegenheid (il ~ io). Uitgaande van dit on-
derbezettingsevenwicht, punt (P) in het eerste kwadrant,
kan m.b.v. de productiefunctie in het vierde kwadrant de
corresponderende werk~elegenheid (11) worden afgeleid.
De reële loonvoet die overeenkomt met dit werkgelegenheids-
niveau is echter hoger dan die welke behoort bij het even-
wicht cp de arbeidsmarkt. (P ~ P). Gegeven de nominale loon-
voet (W) betekent dit een la~er prijsniveau dan het prijs-
niveau dat overeenstemt met volledige werkgelegenheid

(pl ` po). Het relatief lagere prijsniveau zal echter een
verschuiving inhouden van de LM-curve naar rechts, waardoor
een nieuw snijpunt met de IS-curve ontstaat (R). Het inko-
men en de werkgelegenheid zullen als gevolg van deze ver-
schuiving een stijgende tendentie vertonen daar de effec-
tieve vraag groter is geworden dan de lopende productíe

(y2 ~ yl). De reële loonvoet welke overeenstemt met het
hogere werkgelegenheidsniveau (12) zal tot stand komen bij
een relatief heger prijsniveau.(pZ ~ pl en W ~ W ). De

p2 pl
prijzen zullen onder invloed van het vraagsurplus naar goe-
deren stijgen, waardoor de LM-curve weer naar links ver-
schuift als gevolg van de daling van de reële kasvoorraden.
De uiteindelijke evenwichtswaarden van het inkomen, de werk-
gelegenheid, de rentevoet en het prijsniveau zullen liggen
tussen respectievelijk de waarden yl en yo, 11 en lo, il en io
en pl en po. Het onderbezettingsevenwicht zal blijven
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voortbestaan, aangezien er geen krachten aanwezig zijn die
de LM-curve in voldoende mate naar rechts doen verschuiven
(punt Q), zodat het simultane evenwicht in de reële sfeer
en in de monetaire sfeer wordt hersteld bij een niveau van
volledige werkgelegenheid.

De monetaire autoriteiten dienen nu te zorgen voor een
zodanige verruiming van de geldvoorziening dat het prijs-
niveau zich instelt op een zodanig niveau, dat het reële
loon naar het evenwichtspeil (p ) wordt teruggedrongen.

0
Veranderingen in de geldhoeveelheid hebben zowel een mutatie
in het prijsniveau, als een verandering in de productie
en de werkgelegenheid tot gevolg. M.a.w. de zuivere kwanti-
teitstheoretische conclusie van een proportioneel verband
tussen veranderingen in de maatschappelijke geldhoeveelheid
en in het algemeen prijsniveau gaat niet meer op. In tegen-
stelling tot het (neo) klassieke model in de voorgaande pa-
ragraaf inet een volkomen loon- en prijsflexibiliteit.komt
nu naar voren dat er geen sprake is van een sub-model
(productie- en werkgelegenheid) dat afzonderlijk kan worden
opgelost. Het is veeleer zo, dat het evenwicht in alle
sectoren (arbeidsmarkt, spaar- en investeringssfeer, mone-
taire sfeer) simultaan tot stand komt. De geldhoeveelheid
wordt als een instrumentvariabele geintroduceerd en heeft
een wezenlijke invloed op de afloop van de reële gang van
zaken ("Money matters").

In wezen is het bovenstaande geen origineel idee van Keynes
daar reeds de klassieke auteurs stelden dat de loon- en
prijsflexibiliteit een absolute voorwaarde vormde voor het
bereiken van een evenwicht bij volledige werkgelegenheid.
Keynes is wel origineel in zijn stelling dat de geldillusie
op de arbeidsmarkt de eigenlijke oorzaak is van de beneden-
waartse starheid van de nominale loonvoet. Uit het voorgaande
blijkt tevens dat de interestvoet niet uitsluitend in de
reële sfeer wordt gedetermineerd. Door de interdependenties
binnen dit korte termijnmodel wordt de evenwichtsrentevoet
mede door monetaire factoren bepaald en stelt zich in op
die hoogte waarbij de vraag naar en het aanbod van reële
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kassen aan elkaar gelijk zijn. Tenslotte kan worden opge-
merkt dat de monetaire autoriteiten volkomen machteloos
worden,indien de vakbeweging in staat is een reële loonvoet
te fixeren die de evenwichtswaarde overtreft. Dit zou
zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien elke verhoging
van het prijsniveau direct weer wordt afgewenteld in hogere
nominale lonen. Indien de geldhoeveelheid wordt uitgebreid
en het prijsniveau stijgt zal de nominale loonvoet direct
worden aangepast zodat de werkgelegenheid hetzelfde blijft.
De LM-curve die eerst naar rechts is verschoven als gevolg
van het grotere geldaanbod, zal onder invloed van het ge-
stegen prijsniveau weer terugverschuiven naar het oorspron-
kelljke uitgangspunt.

5.3. De liquiditeitsval en de interest-inelastische inves-
teringsvraag

De mogelijkheid van het optreden van starre nominale lonen
in neerwaartse richting in de moderne geindustrialiseerde
volkshuishoudingen is niet het enige punt van kritiek dat
Keynes naar voren brengt m.b.t. de (neo-)klassieke opvattin-
gen omtrent de werkgelegenheid in de vrije markteconomie.
Keynes wijst er op dat zelfs bij volledige flexibiliteit
van lonen en prijzen er omstandigheden kunnen zijn, waarbij
niet automatisch een niveau van volledige werkgelegenheid
zal resulteren. We zullen zien dat in deze gevallen een
interventie van de overheid (begrotingspolitiek) noodzake-
lijk is,wil de volledige werkgelegenheid gehandhaafd blijven.

In het dieptepunt van de depressie zullen de volgende
verschijnselen optreden; enerzijds zal de vraag naar geld
voor transactiedoeleinden sterk teruglopen vanwege een
daling van de economische activiteit, anderzijds zal het
geldaanbod aanzienlijk zijn vanwege de monetaire politiek
van liquiditeitsverruiming teneinde de bedrijvigheid te
verqroten. Een en ander zal aanleiding geven tot een zeer
laag renteniveau. zoals in het voorgaande reeds is gesteld
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kan deze zg, liquiditeitsval worden beschouwd als een situatie
waarin de economische subjecten een absolute voorkeur hebben
voor het aanhouden van geld. Dit vloeit voort uit het feit
dat algemeen een stijging van de rentevoet en een daling
van de koersen van de obligaties wordt verwacht. De rentege-
voeligheid van de geldvraag is oneindig groot en de LM-curve
heeft bijgevolg een horizontaal verloop. Uitgedrukt in ter-
men van de kwantiteitstheorie geldt in deze situatie, dat
een vergroting van het geldaanbod volledig wordt gecompen-
seerd door een dienovereenkomstige verlagíng van de omloop-
snelheid van het geld.

In de onderstaande grafiek worden de implicaties van de
liquiditeitsval voor de werking van het inkomens-bestedings-
model naar voren gebracht.

Uitgaande van punt P in het eerste kwadrant, waarbij de IS-
en LM-curve elkaar snijden in het gebied waarin de liquidi-
teitsval actueel is, resulteert een productie- en werkgele-
genheidsniveau yl en 11 en een reéle loonvoet PI . Het aan-
bodsurplus van arbeid wordt weergegeven in het derde kwa-
drant door het lijnstuk TU. Zoals uit de grafiek blijkt zou
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de rentevoet eigenlijk verder moeten dalen (io), teneinde
de besparingen en investeringen bij volledige werkgelegen-
heid (lo) met elkaar in evenwicht te brengen. Deze daling
zal vanwege de starheid van de rentevoet in neerwaartse
richting niet optreden,waardoor het onderbezettingsevenwicht
zal blijven bestaan met een reële loonvoet die hoger ligt
dan die welke overeenkomt met een evenwicht op de arbeids-
markt. Een eventuele daling van de nominale lonen en prijzen
zal deze onevenwichtigheid niet opheffen. Immers, bij een
daling van het prijsniveau zal de LM-curve als gevolg
van een groter reëel geldaanbod naar rechts verschuiven,
maar geen invloed uitoefenen op de rentevoet en de inves-
teringsbedrijvigheid. M.a.w. een politiek van monetaire
expansie en~of een daling van lonen en prijzen zullen énkel
de LM-curve naar rechts doen verschuiven maar geen vergro-
ting van het inkomen, de productie en de werkgelegenheid
tot stand brengen. ("bloney does not matter").

De monetair politieke consequenties die uit een en ander
voortvloeien zijn van wezenlijk belang. Aangezien geld-
pclitieke maatregelen slechts hun invloed doen gelden
via verschuivingen van de LM-curve zullen thans alleen
begrotingspolitieke maatregelen in aanmerking kunnen komen,
teneinde de adequate bestedingen te genereren die vereist
zijn voor een herstel van de volledige werkgelegenheid. De
hierdoor geinduceerde vergroting van de economische activi-
teit zal, gegeven de geldhoeveelheid, monetair gevoed kunnen
worden door een activeríng van de bestaande kasvoorraden,
waardoor de gemiddelde omloopsnelheid van het geld stijgt.
Dit kan o.a. gerealiseerd worden door een autonome vergro-
ting van de overheidsbestedingen waardoor de IS-curve naar
rechts zal verschuiven tot punt R. Hier ligt tevens de
theoretische basis van de Keynesiaanse begrotingspolitiek
als het enig voorhanden zijnde conjunctuur-politieke in-
strument. Vooral in de veertiger en vijftiger jaren hebben
de Keynesiaanse opvattingen t.a.v. de conjunctuurpolitiek
sterk gedomineerd, waarbij de invloed van de monetaire
factor werd genegeerd. In de zestiger jaren is hierin een
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kentering opgetreden. Het is vooral onder invloed van de
onderzoekingen en publicaties van Friedman en andere mone-
taristen dat a.h.w. een tegenrevolutie heeft ingezet, waar-
bij het centrale uitgangspunt is dat de geldhoeveelheid
de dominerende factor is voor de ontwikkeling van de eco-
nomische activiteit.l)
Met betrekking tot de interest-inelastische investerings-

vraag kan tenslotte het volgende worden opgemerkt. In een
depressie is de rentevoet in steeds mindere mate een mede-
bepalende factor voor de investeringsactiviteit. Het zijn
veeleer toekomstverwachtingen (afzet- en winstverwachtingen)
die een belangrijke rol gaan spelen bij de investeringsbe-
slissingen. Indien we uitgaan van een sterk interest-inelas-
tisch verloop van de IS-curve en een situatie van onderbe-
zetting, zal een expansieve monetaire politiek de investe-
ringsactiviteit niet kunnen vergroten, daar de verbindings-
schakel tussen de reële en de monetaire sfeer van een te
verwaarlozen betekenis is. Ook nu zal er geen snijpunt van
de IS-curve en de LM-curve kunnen ontstaan op een inkomens-
niveau met volledige werkgelegenheid. In deze situatie zal
wederom een beroep moeten worden gedaan op de begrotings-
politiek teneinde via een vergroting van de bestedingen
(verschuiving van de IS-curve naar rechts) de onderbezetting
weg te werken. Imtners een vergroting van de geldhoeveelheid
en~of een daling van het prijsniveau zullen aanleiding geven
tot een verschuiving van de LM-curve naar rechts. De rente-
daling die hieruit resulteert (we abstraheren van de typi-
sche situatie van de liquiditeitsval) heeft echter geen
repercussies voor de bestedingen m.n. de investeringen en
dus voor de ontwikkeling van het nationaal inkomen. Een theo-

1) H. Johnson, RichaYd Ely Lecture: The Keynesian revolu-
tion and the monetarist counter-revolution, American
Economic Revie~, Papers and Proceedings, mei 1971,
p.1-19 en M. Friedman, The counter revolution in mone-
tary theory, The Institute of Economtic Affairs, Firet
Wincott MemoriaZ Lecture, 16 september 1970.
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retische mogelijkheid die zich in het onderhavige geval
kan voordoen houdt in, dat een negatieve rentevoet is ver-
eist om de investeringen en de besparingen bij het inkomens-
niveau met volledige werkgelegenheid met elkaar in even-
wicht te brengen. De aan de IS-curve ten grondslag liggende
curven van de besparingen en de investeringen hebben dan
geen snijpunt in het positieve kwadrant. Dit betekent dat
bij een rentevoet van nul de besparingen nog groter zijn
dan de investeringen. De IS-curve snijdt onder die omstan-
digheden de horizontale as links van het inkomen bij volle-
dige werkgelegenheid (zie punt Q in grafiek). M.a..w. er
bestaat nu geen positieve rentevoet welke kan zorgen voor
een evenwicht in de reële sfeer op een niveau van volledige
werkgelegenheid. Ook onder deze omstandigheden zullen de
geldpolitieke maatregelen falen. In welke mate de geldhoe-
veelheid ook toeneemt er zal geen snijpunt van de LM-curve
en de IS-curve ontstaan bij een positieve rentevoet en een
volledige werkgelegenheid. Het onderbezettingsevenwicht
blijft in dit geval bestaan waarbij de monetaire politiek
buiten spel wordt gezet. (seculaire stagnatie).

Ook nu geldt, evenals voor de situatie van de liquidi-
teitsval, dat indien een vermogenseffect (reële kasvoorra-
deneffect) is opgenomen in de bestedingsfunctie, de mone-
taire politiek aan betekenis wint via de geinduceerde ver-
schuivingen van de IS-curve. In de situatie van de liqui-
diteitsval en bij een vrij interest-inelastische investerings-
vraag is in onze voorgaande uiteenzettingen enkel het zg.
Keynes-effect geanalyseerd. Hiermee wordt bedoeld dat een
monetaire impuls, welke zich manifesteert in een wijziging
van de reële kasvoorraden, op de markt voor vermogenstitels
tot uitdrukking komt en indirect, via een wijziging in de
rentevoet, de bestedingen beinvloedt. Dit houdt in dat bij-
voorbeeld veranderingen in het prijsniveau, uitgaande van
een vraag naar reële kasvoorraden, aanleiding zullen geven
tot verschuivingen in de LM-curve. Deze verschuivingen
zullen in de bedoelde situaties echter géén of een te ver-
waarlozen bestedingsbegroting genereren, zodat het evenwicht
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bij volledige werkgelegenheid niet wordt hersteld. Indien
daarentegen het reële kasvoorradeneffect op de goederenmarkt
tot uitdrukking komt, het zg. Pigou-effect, zal bij een
daling van het prijsniveau en dientengevolge een vergroting
van de bestedingen, de IS-curve naar rechts gaan verschui-
ven. Zelfs in de situatie van de liquiditeitsval en bij
een zekere interest-inelastische investeringsvraag is het
in theorie denkbaar dat er een prijsniveau bestaat, hetwelk
een voldoende uitbreiding van de consumptieve bestedingen
bewerkstelligt om het onderbezettingsevenwicht te elimine-
ren.l) We zien dus dat uitgaande van een volledige loon-
en prijsflexibiliteit via de neo-klassieke interpretatie
van het reële kasvoorradeneffect (Pigou-effect) het even-
wicht bij volledige werkgelegenheid, althans in principe,
kan worden hersteld. Voorzover de werking van het Pigou-
effect actueel is zal aan de monetaire politiek een grotere
effectiviteit moeten worden toegekend. Immers een vergro-
ting van de reële kasvoorraden kan bij een stabiel prijs-
niveau ook tot stand worden gebracht door een uitbreiding
van de geldhoeveelheid.

Tenslotte willen we naar aanleiding van de theoretische
uiteenzettingen in de voorgaande paragrafen het volgende
opmerken. De laatste jaren wordt in de literatuur het
traditionele IS-LM-model sterk bekritiseerd. De kritiek
concentreert zich vooral op de aard van het transmissie-
proces, hetwelk aan de werking van het model ten grondslag
ligt. Zoals in de beschouwingen is gebleken, is een be-
langrijk kenmerk van dit model dat de verbindingsschakels,
via welke monetaire impulsen inwerken op de reële grootheden,
worden beperkt tot de rentevoet en het vermogen (reële kas-
voorraad-effect). Zo hebben Brunner en Meltzer vooral be-
zwaar tegen het geld-obligatie model in de Keynesiaanse
theorie, waarbij de obligaties en de reële kapitaalgoede-
ren als volkomen substituten worden beschouwd. Deze auteurs

1)M. Blaug, 1968, t.a.p.p. 647-649.
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introduceren expliciet in het model een markt voor de be-
staande reële kapitaalgoederen, waardoor naast de rente
op de obligaties, de aanbodprijs van bestaande kapitaal-
goederen in het transmissieproces wordt opgenomen. Bovendien
zal op deze wijze de werking van de kredietmarkt scherp
naar voren kunnen worden gebracht. Vervolgens merken zij
op dat de wijze van financiering van het begrotingstekort
een wezenlijke invloed heeft op de werking van het model.
Het transmissiemechanisme van Brunner en Meltzer berust in
wezen op door relatieve prijzen in werking gezette substi-
tutieprocessen tussen de verschillende soorten vermogensacti-
va. Zwick vraagt zich af of de IS- en LM-curven wel onaf-
hankelijk zijn van elkaar. Immers voorzover dit het geval is
zal een monetaire expansie steeds aanleiding geven tot een
daling van de rentevoet. Echter voorzover er een meer directe
verbinding is tussen geld en reële activa is het zeer wel
denkbaar, dat de vergroting van de geldhoeveelheid aanleiding
geeft tot een uitbreiding van de bestedingen aan goederen
en diensten en uiteindelijk een positief verband resulteert
tussen de monetaire impuls en de rentevoet. Deze Fisheri-
aanse visie gaat er van uit dat er een betere substitutie
relatie bestaat tussen geld en goederen dan tussen geld en
obligaties, zoals Keynes veronderstelde.l) Zoals in de vol-
gende hoofdstukken zal blijken, zijn ook in het kader van
de monetaire groeitheorie waarbij de comparatieve dynamica
voorop staat, de veronderstelde substitutierelaties tussen
de verschillende vermogensactiva van cruciale betekenis.

1) Voor een kritische beschouwing van het traditionele
IS-LM model kan worden verwezen naar K. Brunner en
A. Meltzer, Mr.Hicks and the "Monetarists", Economica,
februari 1973, p. 44-59 en van dezelfde auteurs, Money,
debt and economic activity, Journal of Political Economy,
september-oktober 1972, p.951-977, W. Silber, Fiscal
policy in IS-LM analysis, a correction, Journal of
Money, Credit and Banking, november 1970, p.461-472en B. Zwick, The adjustment of the economy to mone-
tary changes, Journal of Political Economy, januari-
februari 1971, p. 78-82.
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6. DE ONTWIKKELING VAN DE KEYNESIAANSE GELDTHEORIE SINDS DE
JAREN VIJFTIG. (portfolio-theorie)

Het is de bedoeling in deze paragraaf een kort overzicht te
geven van de ontwikkeling in de neo-Keynesiaanse geldtheorie,
in het bijzonder m.b.t. de vraag naar geld, aangezíen deze
van wezenlijke betekenis is in onze theoretische uiteenzet-
tingen omtrent de invloed van de monetaire factoren in een
groeiende volkshuishouding.

Zoals in de voorafgaande beschouwingen naar voren is ge-
komen wordt in de klassieke periode, waarin de kwantiteits-
theoretische gedachten centraal staan, de vraag naar geld
beschouwd als een geldtheorie welke de veranderingen in het
prijsniveau en~of het absolute prijsniveau verklaart, gege-
ven de productie-omvang en de omloopsnelheid van het geld.
Het prijsniveau zal er voor zorg dragen dat er steeds een
evenwicht bestaat tussen de feitelijke en de gewenste kas-
voorraden.M.a.w. de reële kasvoorraden zijn in de kwanti-
teitstheorie een endogene grootheid die een verbinding
legt tussen de geldhoeveelheid en de bestedingen.

In de Keynesiaanse analyse wordt vervolgens de vraag naar
geld als een liquiditeitsvoorkeurtheorie naar voren gebracht.
Door de gedachte van de liquiditeitsvoorkeur wordt in de
vraagtheorie naar geld een plaats ingeruimd voor de prefe-
renties en de keuzebeslissingen van de economische subjecten
m.b.t. de samenstelling van de beleggingsportefeuílle. Het
exogeen gegeven geldaanbod tesamen met de liquiditeitsvoor-
keur van de economische subjecten bepalen nu de hoogte van
de rentevoet, gegeven het prijsniveau. Keynes gaat er nu
van uit dat obligaties en reële activa (fysieke kapitaal-
goederen) perfecte substituten zijn voor elkaar en concen-
treert zich vanwege deze sterke vereenvoudiging in zijn
liquiditeitsvoorkeurtheorie op twee vermogensactiva t.w.
geld en obligaties. Door deze vereenvoudiging is iedere
verandering in de rentevoet equivalent aan een mutatie in
de prijs van de bestaande kapitaalgoederen. Een expansieve
monetaire politiek zal nu aanleiding geven tot een renteda-
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ling en een stijging van de koersen van de obligaties. Hier-
door zal ook de prijs van bestaande kapitaalgoederen stijgen
ten opzichte van de prijs van de nieuw te produceren een-
heden, waardoor via een substitutieproces de uraag naar
nieuwe kapitaalgoederen zal uitbreiden en de economische

~~activiteit wordt gestimuleerd.l)
De geldtheorie en in het bijzonder de vraagtheorie naar

geld is door de volgélingen van Keynes gedurende een lange
tijd verwaarloosd. Dit vloeide voort enerzijds uit een in-
terpretatie van de rentevoet als een kostenfactor, welke
een rol,speelt bij het investeringsgedrag van ondernemers,
anderzijds uit de resultaten van empirische onderzoekingen
dat de investeringsvraag in geringe mate rente-elastisch
is, waardoor aan de effectiviteit van het monetaire beleid
weinig betekenis kan worden tóegekend. Deze opvattingen zijn
de afgelopen twee decennia sterk gewijzigd. Neo-Keynesiaan-
se auteurs (Tobin, Smith e.a.) zijn ervan overtuigd dat niet
alleen de begrotingspolitiek, maar ook de monetaire poli-
tiek van invloed is op de afloop van het economisch proces.
Zo hebben aan het begin van de jaren vijftig Baumol en Tobin
de transactiegeldvraag in een vermogenstheoretisch kader
geplaatst. Deze auteurs brengen naar voren dat deze compo-
nent van de geldvraag een zekere rentegevoeligheid bezit,
waardoor het Keynesiaanse onderscheid tussen transactie-
en speculatieve kasvoorraden vervaagt. Het aanhouden van kas-
voorraden wordt beschouwd als een voorraadprobleem, waar-
bij een afweging zal geschieden tussen enerzijds de grotere
liquiditeit en zekerheid die men heeft door het aanhouden
van kasvoorraden en anderzijds de opbrengst die men zal

1) C.K. Nieuwenburg, 1973, t.a.p. p.4-5.
Keynes maakt een onderscheid tussen geld en financiële
niet-monetaire activa, m.a.w. tussen vermogensactiva wel-
ke als gevolg van prijsveranderingen in waarde wijzigen
en die welke als gevolg van rentemutaties een waardever-
andering ondergaan. Op deze wijze wordt geen expliciet
onderscheid gemaakt tussen fysieke kapitaalgoederen en
obligaties,als financiële niet-monetaire activa.
Zie A. Leyonhufvud,1968, t.a.p.p. 140-157.
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kunnen verkrijgen door het tijdelijk beleggen van bedoelde
kasvoorraden in rentedragende geldsubstituten. Deze proble-
matiek en de consequenties van een rentegevoelige trans-
actiegeldvraag voor de effectiviteit van de monetaire poli-
tiek zijn reeds in de voorafgaande paragrafen van dit hoofd-
stuk aan de orde gesteld. Vervolgens heeft Tobin in zijn
zeer bekende artikel "Liquidity preference as behavior to-
wards risk" in 1958, de speculatieve vraag naar geld verder
uitgebouwd door op expliciete wijze rekening te houden
met risico- en onzekerheidsfactoren bij de samenstelling
van de beleggingsportefeuille. (Geld versus eeuwigdurende
obligaties). Tobin gaat ervan uit dat de beleggers worden
geconfronteerd met onzekerheid t.a.v, het toekomstige ver-
loop van de rentevoet. Hij veronderstelt dat zij de waar-
schijnlijkheidsverdelingen van~dit verloop en daarmee de
verwachte waarden kennen. De liquiditeitsvoorkeur wordt
door hem gezien als een voorkeur van de belegger voor minder
risicodragende vermogensvormen. Naarmate het aandeel van
de obligaties in de totaal te beleggen middelen groter is,
des te groter is de kans op vermogensverlies. Dit betekent,
dat indien de beleggingsportefeuille eenzijdig is samenge-
steld uit obligaties de verwachte opbrengst maximaal is.
De belegger (risico-mijder) zal nu komen tot een afwegings-
proces op de marge van opbrengst en risico. De obligatie-
houder wenst een adequate opbrengstvoet welke hem een
compensatie biedt voor het grotere risico. Is het zo dat
in de Keynesiaanse theorie, waarbij zekerheid bestaat m.b.t.
het toekomstig verloop van de rentevoet, de individuele
belegger hetzij kasvoorraden, hetzij obligaties aanhoudt,
Tobin heeft duidelijk aangetoond dat de individuele belegger
zowel obligaties als kasvoorraden tegelijkertijd zal aanhou-
den. Deze analyse van Tobin kan beschouwd worden als de
basis voor de later door hem en Markovitz ontwikkelde
"portfolio-balance"theorie.

Aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de
jaren zestig is door Tobin, Gurley en Shaw een theorie
ontwikkeld welke een logische uitbreiding inhoudt van de
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Keynesiaanse liquiditeitsvoorkeurtheorie.l) In deze neo-
Keynesiaanse monetaire theorie wordt een micro-economische
fundering gegeven van het beleggersgedrag m.b.t. de optimale
samenstelling van de beleggingsportefeuille. Tobin merkt
hierover op ".....Monetary theory .... is simply the theory
of portfolio management by economic units. It takes as its
subject matter stocks of assets and debts (including money
proper) and then values and yields: its accounting frame-
work is the balance sheet".2) In deze theorie ligt de na-
druk op de relatieve opbrengstvoeten die de vraag naar
geld als een vermogensactivum verklaren. De relatieve op-
brengstvoeten van de verschillende vermogensactiva zijn af-
hankelijk van het relatieve aanbod van deze activa. Op deze
wijze wordt nu de relatieve prijstheorie in de analyse
m.b.t. de vraag naar geld opgenomen. Genoemde auteurs gaan
er echter van uit dat de financiële schuldtitels en andere
niet-monetaire activa in mindere mate substituten zijn
voor elkaar in de beleggingsportefeuille dan Keynes veron-
derstelde.

De theorie is vooral aan de universiteit van Yale tot ont-
wikkeling gekomen en staat in de literatuur bekend als de
neo-Keynesiaanse "portfolio-balance" theorie. In deze
theorie staat de gedachte centraal dat de invloed van de
monetaire impulsen zich manifesteert in wijzigingen in de
samenstelling van de beleggingsportefeuille (substitutie-
effecten), in vermogenseffecten en in de vereiste opbrengst-
voet van de fysieke kapitaalgoederen. Tobin stelt in dít
verband: "The course of economic activity, then, depends
on the difference between two rates of return on owner-
ship of capital. One is the anticipated marginal productivity

1) J.Tobin,,Papers and Proceedings, American Economic
Revie~, mei 1961, t.a.p.p.26-37.
J.Gurley and E.Shaw,1960. J. Tobin, Revie~ of Economic
Studies, februari 1958, t.a.p.p.65-86.

2) D. Hester en J. Tobin, FinanctiaZ markets and economic
activity, New York, London, 1967, voorwoord.
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of capital, determined by technology, factor supplies
and expectations about the economy" en verderop,"The second
rate of return on capital equity is that rate at which the
public would be willing to hold the existing stock of
capital, valued at current prices. It is this rate of re-
turn, the supply price of capital, which the monetary and
debt authorities may hope to ínfluence through changing
the supplies and yields of assets and debts that compete
with real capital for place in the portfolios and balance
sheets of economic units".1)Uit dit citaat blijkt duidelijk
dat hier de aanbodpríjs van kapitaalgoederen als centrale
verbindingsschakel fungeert tussen de monetaire en de
reële sfeer. Dit in tegenstelling tot bij de orthodoxe
Keynesianen die aan de obligatierente als kostenfactor een
centrale betekenis toekennen in het transmissieproces.
De portfolio-theorie van Tobin is in wezen een uitbouw
van de gedachten van de vroegere Cambridgeschool. De aan-
hangers van deze kasvoorraadtheorie als variant van de
kwantiteitstheorie (Marshall, Pigou) gaan er van uit,dat
het alternatief voor het aanhouden van kasvoorraden bestaat
in een belegging in kapitaalgoederen. Zij hebben in hun ge-
schriften de opbrengstvoet van kapitaalgoederen echter
niet expliciet als argument in de vraagfunctie naar geld
opgenomen en verder uitsluitend aandacht geschonken aan de
samenhang tussen de vraag naar geld en het inkomen. Dit
vanwege het feit dat op korte termijn het grensproduct van
kapitaal constant werd verondersteld en werd bepaald in de
reële sfeer.

De"portfolio-balance"theorie van Yale brengt nu als het
ware een synthese tot stand tussen enerzijds de Keynesiaan-
se benadering van de vraag naar geld (geld versus obliga-
ties) en anderzijds de analyse van de vroegere Cambridge-
school (qeld versus kapitaalgoederen). In de portfolio -
theorie wordt uitgegaan van een spectrum van vermogens-

1) J. Tobin, 1971, t.a.p.p. 385.
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activa (geld, overheidsobligaties, particuliere obligaties,
fysieke kapitaalgoederen) die door de economische subjecten
niet als perfecte substituten worden beschouwd in de be-
leggingsportefeuille. De opbrengstvoeten van de verschil-
lende vermogensactiva variëren van een opbrengstvoet van
nul voor het meest liquide activum, geld, tot het positieve
grensproduct van fysieke kapitaalgoederen als het meest
risicodragende activum. Met betrekking tot de activa die in
mindere mate substituten zijn voor elkaar geldt, dat de
opbrengstvoet afhankelijk is van het relatieve aanbod van
deze activa. Zo stelt Tobin: "In general, an increase in
the supply of an asset - e.g. long term government bonds -
will cause its rate to rise relative to other assets,
but less in relation to assets for which it is directly or
indirectly a close substitute - in the example, short term
securities and money - than in relation to other assets -
in the example, capital".1) M.a.w. naarmate de obligaties,
geld en kortlopende waardepapieren (schatkistpapier) betere
substituten zijn voor elkaar in de beleggingsportefeuille
van de economische subjecten zal een vergroot aanbod van
obligaties aanleiding geven tot een relatief geringere rente-
stijging dan in het geval deze sterke substitutierelatie
niet zou bestaan. Tobin kan als een neo-Keynesiaan worden be-
schouwd,daar hij er van uitgaat dat veranderingen in de rente-
voeten en in de andere opbrengstvoeten enkel de bestedin-
gen kunnen beinvloeden voorzover de omvang van de investerings-
vraag een wijziging ondergaat.Hij verwerpt nadrukkelijk de
Keynesiaanse rentevoet als verbindingsschakel tussen de
reële en de monetaire sfeer. Hij sluit meer aan bij de ge-
dachten van de Cambridge-school, en stelt de aanbodprijs
van kapitaalgoederen in het middelpunt van zijn theoreti-
sche uiteenzettingen. Een en ander wordt door hem nog eens
expliciet naar voren gebracht waar hij er op wijst dat"....
The strategic variable - the ultimate gauge of expansion

or deflation, of monetary tightness or ease - is the rate

1) J. Tobin, 1971, t.a.p.p. 226.
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of return that the community of wealth owners require in
order to absorb the existing capital stock (valued at cur-
rent prices), no more, no less, into their portfolio and
balance sheets. This rate may be termed the supply price
of capital".1)
~Pobin maakt een duidelijk onderscheid tussen een veran-
dering in de geldhoeveelheid en een verandering in de mone-
taire component van het netto particuliere vermogen van de
economische subjecten. Dit netto particuliere vermogen wordt
gevormd door het monetaire vermogen en de fysieke kapitaal-
goederen. Bedoelde component, of monetair vermogen, is ge-
lijk aan de netto waarde van de vorderingen van de parti-
culiere sector op de centrale overheid (het geld waar tegen-
over geen schuld staat van de particuliere sector plus
staatsobligaties). Dit onderscheid betekent dat de geldhoe-
veelheid kan veranderen zonder dat er een verandering op-
treedt in het monetair vermogen e.o. Een monetaire impuls
die zelf een toename van het monetair vermogen inhoudt zal,
uitgaande van een bepaalde gewenste verhouding van monetair
vermogen t.o.v. fysiek vermogen,via de werking van het posi-
tieve vermogenseffect aanleiding geven tot een daling van de
aanbodprijs van kapitaalgoederen, waardoor de investerings-
activiteit zal worden gestimuleerd . M.a.w. de werking van
het vermogenseffect resulteert in een stijging van de prij-
zen van de bestaande kapítaalgoederen t.o.v. de productie-
kosten van nieuwe eenheden waardoor een prikkel ontstaat
de productie van kapitaalgoederen uit te breiden. De grote-
re productie van investeringsgoederen genereert via een
multiplicatorproces inkomen, waardoor de consumptieve
bestedingen groeien met wederom acceleratie-effecten op de
investeringen.2) Een toename van de geldhoeveelheid bij een

1) J. Tobin, 1971, t.a.p.p. 226.
2) C.K. Nieuwenburg,1973, t.a.p.p. 6-7 en W. Smith, A neo-

Keynesian view of monetary policy, in Controllinq monetary
aggregates, Monetary Conference, juni 1o63,Pederal
Reaerve Bank of ~oston, p.106-107.
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constant monetair vermogen zal eveneens het initiële even-
wicht in de beleggingsportefeuille verstoren. Er ontstaan
overschotskassen die de prijzen van de verschillende ver-
mogensactiva zullen doen stijgen,waardoor via substitutie-
processen een herallocatie van het vermogen binnen de be-
leggingsportefeuille zal optreden. Voorzover hierdoor de
gewenste verhouding van monetair vermogen t.o.v. de reële
activa daalt zal de toename van de geldhoeveelheid via een
relatieve daling van de aanbodprijs van kapitaalgoederen een
vergroting van de economische activiteit bewerkstelligen.
Dit is het zuivere monetaire effect op de aanbodprijs van
kapitaalgoederen.l) Het onderscheid tussen het vermogens-
effect en het monetaire effect is wezenlijk afhankelijk van
de inhoud van het begrip monetair vermogen. Indien ook het
interne geld tot het monetair vermogen zou worden gerekend,
verdwijnt het onderscheid tussen het vermogenseffect en het
zuivere monetaire effect van de monetaire impulsen. Immers
elke wijziging in de geldhoeveelheid betekent dan een dien-
overeenkomstige wijziging in het monetair vermogen. De kwes-
tie of het interne geld al of niet een netto vermogensacti-
vum vormt voor de economische subjecten is in de literatuur
door Pesek en Saving breedvoerig aan de orde gesteld.2)

Tobin ziet nu de liquiditeitsvoorkeurfunctie als een rela-
tie tussen enerzijds de verhouding monetair en fysiek ver-
mogen en anderzijds de aanbodprijs van kapitaalgoederen. Zo
betekent een stijging van de monetaire vermogenscomponent
een daling van de aanbodprijs van kapitaalgoederen e.o.
Dit betekent dat verstoringen in de gewenste verhouding van
monetair vermogen t.o.v. fysiek vermogen via vermogens- en
substitutie-effecten worden weggewerkt. De aanbodprijs van
kapitaalgoederen treedt hierbij op als de evenwichtschep-

e~ nde factor. Indien nu deze aanbodprijs van kapitaalgoederen

1) D. Fand, Journal of Money, Credit and Banking,augustus
1969, ook opgenomen in J. Boorman en Th. Havrilesky,
1972, t.a.p.p. 231.

2) B. Pesek en T. Saving, Money, wealth and economic theory,
New York,1967,en H.Johnson,Inside money,outside money, in-
come,wealth and welfare in monetary theory, JournaZ of
Money, Credit and Bankting, februari 1969,p.30-45.
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lager is dan het grensproduct van kapitaal zal er een vraag-
surplus naar kapitaalgoederen ontstaan en een uitbreiding
van de investeringen. Omgekeerd, indien de aanbodprijs van
kapitaalgoederen hoger is dan het grensproduct van kapitaal
zal er een aanbodsurplus van kapitaalgoederen ontstaan en
bijgevolg een vermindering van de productie van nieuwe ka-
pitaalgoederen en een contractie van de economische activi-
teit. Het hier aangegeven mechanisme zal in hoofdstuk V
een belangrijke rol gaan spelen in het Keynes - Wicksell
groeimodel, waar een écart tussen het kapitaalrendement
(- grensproduct van kapitaal) en de marktrentevoet een mede
bepalende factor is voor het investeringsgedrag.

Het voorgaande kan nu als volgt worden samengevat. In het
traditionele Keynesiaanse model staat het afwegingsproces
van geld en overheidsobligaties centraal. Deze obligaties
fungeren als perfecte substituten voor de andere niet-mone-
taire activa (particuliere obligaties en fysieke kapitaal-
goederen). Een expansieve monetaire impuls zal het evenwicht
in de beleggingsportefeuille verstoren. Er ontstaat een
aanbodsurplus van geld,hetwelk zich richt op het concurre-
rende activum te weten de obligaties. De herallocatie in
de beleggingsportefeuille induceert een rentedaling, welke
vervolgens een expansieve invloed heeft op de bestedingen
en zo via een multiplicator-effect op de economische activi-
teit. In het synthese model van de portfolio-theorie wordt
de obligatierentevoet als indicator voor de monetaire poli-
tiek over boord gezet. In deze theorie wordt op expliciete
wijze rekening gehouden met de reële kapitaalgoederen in
de beleggingsportefeuille en kan een verband worden gelegd
tussen de bestaande kapitaalgoederenvoorraad en de inves-
teringsuitgaven.

In de literatuur bestaan er twee opvattingen m.b.t. het
opnemen van de reële kapitaalgoederen in de beleggingspor-
tefeuille. De neo-Keynesianen (o.a. Tobin en Smith) gaan er
van uit dat er voor de kapitaalgoederen twee marktprijzen
bestaan. Enerzijds de prijs van bestaande kapitaalgoederen,
welke tot uitdrukking komt in de prijs van aandelen, welke
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de bestaande kapitaalgoederen representeren, en anderzijds
de prijs van de nieuw te produceren kapitaalgoederen.
Brainard en Tobin brengen een en ander duidelijk naar voren
waar zij stellen "Investment is stimulated when capital
is valued more highly in the market than it costs to produ-
ce it, and discouraged when its valuation is less than its
replacement cost" of in termen van opbrengstvoeten "....
investment ís encouraged when the market yield on equity
is low relative to the real returns to physical investment".1)
Volgens deze gedachtengang is de voornaamste determinant
van de investeringsactiviteit gelegen in het verschil tus-
sen de prijs van aandelen, claims op de bestaande kapitaal-
goederen, en de prijs van de nieuw te produceren kapitaal-
goederen. In de neo-Keynesiaanse visie houden de vermogens-
bezitters de claims op de bestaande kapitaalgoederen aan in
hun beleggingsportefeuille en verhandelen deze op de finan-
ciële markten (effectenbeurs). Er zijn ook auteurs (Sidrauski,
Johnson e.a.) die veronderstellen dat er maar één prijs be-
.staat van zowel de bestaande als de nieuw te produceren kapi-
taalgoederen van een vergelijkbare kwaliteit. Deze pri7s
wordt dan bepaald door de interactie tussen de gewenste en
de feitelijke kapitaalgoederenvoorraad. Genoemde veronder-
stelling houdt in,dat de vermogensbezitters de fysieke kapi-
taalgoederen zelf aanhouden en deze ook verhandelen c.q.
verhuren op de markt voor bestaande kapitaalgoederen.2)
Deze visie komt naar voren in het twee-activa model van de
neo-klassieke monetaire groeitheorie welke in hoofdstuk IV
aan de orde wordt gesteld.

De invloed van monetaire impulsen op de reële sfeer is in
de portfolio-theorie afhankelijk van de veronderstelde sub-
stitutierelaties tussen de verschillende activa welke in de

1) W. Brainard en J. Tobin, Pitfalls in financial model
building, Comles Foundation Paper, no.279, Yale Univer-
sity, 1968, p.104.

2) Yung Chul Park, The transmíssion process and the relative
effectiveness of monetary and fiscal policy in a two-
sector neo-classical model, Journal of Money, Credit and
Banking, mei 1973, p. 596.
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beleggingsportefeuille zijn opgenomen . Indien we bijvoorbeeld
uitgaan van een expansief monetair beleicL tot stand gebracht
via een aankoop van overheidsobligaties door de monetaire auto-
riteit, zullen zich de volgende mogelijkheden kunnen voor-
doen. Voorzover de overheidsobligaties en geld goede substi-
tuten zijn voor elkaar (visie van de Radcliffe-Commissie) zal
er geen aanleiding bestaan tot een herallocatie van het ver-
mogen in de beleggingsportefeuille. De openmarktpolitiek heeft
alleen een wijziging tot stand gebracht in de samenstelling
van de geldhoeveelheid in ruime zin ofwel van de hoeveelheid
liquide activa in de beleggingsportefeuille. Volgens de op-
vattingen van de Radcliffe-Commissie is de hoeveelheid liqui-
diteiten in handen van de economische subjecten bepalend voor
de bestedingen in de volkshuishouding. Hieruit kan dan worden
afgeleid dat bedoelde openmarktpolitiek geen invloed zal uit-
oefenen op de reële sfeer. Indien er daarentegen een goede
substitutierelati.e zou bestaan tussen overheidsobligaties
en particuliere obligaties, zal het aanbodsurplus van geld
zich allereerst richten op de particuliere obligaties. De
koersen van deze obligaties zullen stijgen en het rendement
ten opzichte van aandelen zal dalen. De substitutie zal zich
vervolgens gaan richten op de aandelen, waardoor via het
hiervoor beschreven mechanisme van de aanbodprijs van kapi-
taalgoederen van Tobin een expansieve invloed uitgaat op
de economische activiteit. Voorzover er een goede substitu-
tierelatie mocht bestaan tussen de overheidsobligaties en de
fysieke kapitaalgoederen zal er een meer directe invloed
uitgaan van de monetaire impuls op de reële sfeer. De ini-
tiële overschotkassen zullen dan een substitutieproces op
gang brengen, hetwelk associaties oproept met de keuzepro-
blematiek in de kasvoorraadtheorie van Cambridge.
Naar aanleiding van het voorgaande moet worden opgemerkt,

dat het vraagstuk van de uiteindelijke invloed van monetaire
irnpulsen op de economische activiteit in wezen zuiver empirisch
van aard is. De praktische betekenis van de portfolio-theorie
is kritisch afhankelijk van de empirische resultaten m.b.t. de
veronderstelde substitutierelaties tussen de verschillende
vermogensactiva.

106



Hoofdstuk III

Algemene inleiding tot de monetaire groeitheorie

Zoals in hoofdstuk I naar voren is gekomen beschouwen de
klassieke auteurs het geld overwegend als een technisch
hulpmiddel teneinde fricties, die zich eventueel bij de
goederenruil zouden kunnen voordoen, uit de weg te ruimen.
Tegenover de reële goederentransacties staat het geld als
een indifferent en neutraal element. De klassieke economis-
ten achten het voldoende de samenhangen in de reële sfeer te
verklaren daar het geld geen invloed uitoefent op de facto-
ren die het evenwicht op de goederenmarkt bepalen. In het
kader van het denken in reële economische verhoudingen be-
staat er volgens hen geen behoefte de geldtheorie in de
reële economische theorie onder te brengen. Het monetaire
probleem manifesteert zich enkel in de beantwoording van
de vraag hoe het geldwezen op de meest doelmatige wijze moet
worden ingericht, teneinde het geld de functie van ruilmid-
del goed te doen vervullen. Het achterwege laten van de be-
doelde integratie moet naar onze mening beschouwd worden
als een te grote abstractie van de werkelijkheid. Immers, in
een realistische analyse zijn de monetaire verschijnselen
niet louter weerspiegelingen van en reacties die worden opge-
roepen door de activiteiten en veranderingen in de reéle sfeer.
Het is veeleer zo dat er een autonoom mOnetair mechanisme be-
staat, hetwelk uitgaat boven de denkbeelden van de naieve
kwantiteitstheorie. In de moderne volkshuishoudingen worden
in feite alle economische activiteiten gekarakteriseerd door
zowel reële als monetaire aspecten.

In de Keynesiaanse theorie is weliswaar een aanzet gegeven
tot een integratie van de reële- en de monetaire sfeer via
de introductie van het geld als een vermogensactivum, m~ar
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in deze beschouwingen blijft de comparatief-statische aanpak
centraal staan. In de economische theorie is regelmatig
de vraag naar voren gekomen in hoeverre de groeivoet van
de geldhoeveelheid en daarmee de inflatiegraad de ontwikke-
ling van de volkshuishouding op lange termijn zou kunnen
beïnvloeden. Deze kwestie komt in wezen neer op de vraag of
het geld dynamisch beschouwd al of niet neutraal is. Men kan
zich nl. afvragen of en zo ja op welke wijze, een alterna-
tieve groeivoet van de geldhoeveelheid de evenwichtswaarden
van de reële grootheden op lange termijn beinvloedt. Ondanks
de grote hoeveelheid literatuur van na de tweede wereld-
oorlog omtrent de kapitaalaccumulatie en de economische
groeiproblematiek, is er nog zeer weinig aandacht geschonken
aan een integratie uan de monetaire factoren in het groei-
proces.

In de economische vakliteratuur heerst of heerste tot voor
korte tijd overwegend de opvatting dat de groeitheorie een
theorie van reële grootheden is. De meeste groeimodellen
zijn reële modellen in die zin, dat men zich nagenoeg al-
leen concentreert op de reële economische grootheden en weinig
of geen aandacht heeft voor de monetaire aspecten van het
groeiproces. Dit is volkomen gerechtvaardigd indien kan wor-
den aangetoond, dat de monetaire factoren in het geheel geen
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de reële gang van
zaken in de volkshuishouding m.a.w. dat op lange termijn het
geld neutraal is. In de bedoelde modellen die de laatste
decennia zijn ontwikkeld, wordt bij de verklaring van het
proces van kapitaalaccumulatie, technische vooruitgang en
economische groei het monetaire aspect buiten beschouwing ge-
laten of de invloed daarvan geminimaliseerd.l)
1) Voor een goed overzicht van de reële groeitheorie kan in dit

verband verwezen worden naar F.Hahn en R.Matthews,The theory
of economic growth, a survey,The Economic Journal,december
1964 p. 779-902. Vervolgens willen we wijzen op D.Hamberg,
Models of economic gromth,1971. Dit boek geeft een goed
inzicht in de reële groeimodellen van het Harrod-Domar type,
de neo-klassieke- en de Cambridge groeimodellen. (Kaldor,
Champernowne e.a.).
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Het neo-klassieke standaard-groeimodel met één sector be-
perkt zich tot het geval van een reële economie, waarbij
de volkshuishouding op lange termijn zal convergeren naar
een groeivoet, die bepaald wordt door de autonome aanbod-
factoren t.w. de groeivoet van de bevolking en de technische
vooruitgang. De economische groei krijgt op den duur het
karakter van een evenwichtig groeiproces in die zin, dat het
nationaal product en de maatschappelijke kapitaalgoederen-
voorraad in relatief dezelfde mate toenemen. Hieruit resul-
teert dan een evenwichtige constante kapitaalcoëffciënt.l)
De werking van het prijsmechanisme zal er steeds voor zorgen
dat de effectieve koopkrachtige vraag in overeenstemming
is met de productieomvang die ontstaat bij een volledige
bezetting van het productiepotentieel. Het abstraheren van
de monetaire grootheden in de traditionele groeitheorie moet
naar onze mening veeleer beschouwd worden als een tijdelijke
vereenvoudiging van de problematiek dan als een permanent
verzuim.

Gesteld kan worden dat tot het midden van de jaren zestig
de theorie van de economische groei zich voornamelijk heeft
geconcentreerd op de reële modellenbouw. Gedurende de jaren
vijftig en zestig hebben de theoretische publicaties om-
trent de economische groei vooral betrekking gehad op veran-
deringen in en uitbreidingen van hetzij de Keynesiaans ge-
oriënteerde complementariteits- en vraagmodellen van Harrod
en Domar, hetzij de neo-klassieke aanbodmodellen waarbij
een substitutie van productiefactoren wordt verondersteld.
(Solow, Meade e.a.) Deze veranderingen in en uitbreidingen
van de genoemde basismodellen kwamen naar voren in de intro-
ductie van de endogene technische vooruitgang, de verschil-
lende veronderstellingen t.a.v. het spaargedrag, het ont-
wikkelen van meer-sectoren modellen, de introductie van het
heterogene kapitaalgoederenbegrip etc.

1) F. de Roos en D. Schouten, Croeitheorie, 1962 en
J. Meade, A neo-elaaaical theory of economic gro~th,
1961.
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Het is Tobin geweest die voor het eerst in 1955 een poging
heeft gedaan de monetaire factoren.op te nemen in de theore-
tische discussies omtrent de groei van de economie. Genoemde
auteur heeft daarmee de basis gelegd voor een van de denk-
richtingen in de monetaire groeitheorie, t.w. de neo-klassie-
ke monetaire groeitheorie, welke in het volgende hoofdstuk
uitvoerig aan de orde wordt gesteld. Johnson stelt aan het
slot van zijn inmiddels zeer bekend qeworden overzichtsarti-
kel "Monetary theory and policy" in 1962, "almost nothing
has yet been done to break monetary theory loose from the
mould of short-run equilibrium analysis conducted in abstrac-
tion, from the process of growth and accumulation and to
integrate it with the rapidly developing literature on eco-
nomic growth".1)De uitdaging die in deze uitspraak ligt op-
gesloten is door de theoretische onderzoekers niet onbeant-
woord gebleven. Sinds de tweede helft van de jaren zestig
is de situatie op de "modellenmarkt" aanzienlijk veranderd.
Vanaf die tijd wordt in de groeitheorie in toenemende mate
het accent gelegd op de monetaire variabelen en zijn inge-
nieuze gedachten ontwikkeld om de betekenis van de monetai-
re sector in het groeiproces in een groot aantal facetten
te belichten. De monetaire groeimodellen die in het afgelopen
decennium naar Voren zijn gebracht hebben tot doel enig in-
zicht te verschaffen in de werking en de invloed van de mone-
taire politiek in een groeiende volkshuishouding. Aldus
heeft de monetaire groeitheorie een tweeledige functie.
Allereerst wordt getracht een theoretisch kader te scheppen,
dat ons in staat moet stellen een zinvolle integratie van
de monetaire theorie en de reële groeitheorie tot stand te
brengen. Vervolgens kan men dan nagaan welke de eventuele
consequenties zijn Van deze integratie voor de monetair-
politieke vraagstukken op lange termijn. De monetaire groei-
theorie houdt zich bezig met de lntroductie van monetaire
factoren bij de verklaring van het groeiproces. M.a.w. de

1) H. Johnson, Monetary theory and policy, American Economic

Revie~, juni 1962, p. 377 - 378.
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monetaire groeitheorie bestudeert de invloed van het geld
en de monetaire politiek op de ontwikkeling van de nominale
en de reële grootheden in een groeiende volkshuishouding
en kan als zodanig worden beschouwd als een nieuw werkter-

,rein of een verdere specialisatie binnen het brede kader van
de groeitheorie.

In de economische literatuur is de laatste jaren veel aan-
dacht geschonken aan de monetaire groeitheorie. Dit heeft
geleid tot een grote verscheidenheid in vooronderstellingen,
definities, interpretaties en theoretische resultaten, welke
in de publicaties betreffende de integratie van de monetaire
theorie en de groeitheorie naar voren zijn gebracht.
Het is onze bedoeling in de volgende beschouwingen een over-
zicht te geven van de ontwikkelingen en de huidige stand van
zaken in deze jonge tak van de theoretische economie. In aan-
sluiting op het onderscheid, hetwelk naar aanleiding van de
conferentie "On money and economic growth" in 1968, door
Stein naar voren is gebracht, zullen we in onze studie uit-
gaan enerzijds van een meer neo-klassieke beschouwings-
wijze, waarin het concept van de evenwichtige groei centraal
staat en de feitelijke kapitaalvorming steeds gelijk is aan de
ex-ante besparingen, anderzijds van een analyse die als de
Keynes-Wicksell richting kan worden aangeduid.l). In laatst-
genoemde theorie, waarin juist de niet-evenwichts-dynamica
centraal staat, wordt meer de nadruk gelegd op de vraagfac-
toren, en wordt uitgegaan van een onafhankelijke spaar- en
investeringsfunctie. Vervolgens wordt in deze analyse gepostu-
leerd dat de prijzen alleen een verandering zullen ondergaan,
voorzover een discrepantie optreedt tussen de totale vraag
naar en het totale aanbod van goederen in de volkshuishou-
ding. M.a.w. de prijzen veranderen alleen wanneer de markten
niet in evenwicht zijn (Walrasiaanse vraagsurplus-hypothese)
Deze variant van de monetaire groeitheorie kan beschouwd
worden als een generalisatie van de bekende korte termijn
1) J.Stein,Introduction, Journal of Money, Credit and Ban-

king, mei 1969, p.131-137. Genoemde conferentie werd
gehouden in juni 1968,aan de Brown University,Providence,
Rhode Island.
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macro-modellen in een groeiende volkshuishouding.
Hoewel in veel bekende groeitheorieën op mogelijke mone-

taire invloeden wordt gewezen, is het zwaartepunt toch komen
te liggen bij een analyse van de reële grootheden, en is aan
de monetaire factor slechts zijdelings betekenis toegekend.
Deze accentverschuiving gaat zelfs zover dat het aanpassings-
proces in het neo-klassieke model weliswaar monetaire be-
geleidingsverschijnselen inhoudt, die echter in het model
niet expliciet naar voren worden gebracht.
Dit eenzijdig de nadruk leggen op de reële factoren kan moge-
lijkerwijze worden verklaard uit het feit,dat in de regel
het geldaanbod volkomen elastisch wordt verondersteld en
zodoende geen beperkende factor vormt in het groeiproces
zoals dit bijvoorbeeld wel het geval kan zijn bij de produc-
tiefactoren. Bovendien legt de productie van geld geen of
nagenoeg een te verwaarlozen beslag op de productiecapaci-
teit, zodat ook vanuit dit oogpunt het geld geen beperking
stelt aan de groei van de reële productie.l)
Een andere verklaring voor de geringe belangstelling voor de
monetaire factoren houdt verband met het tijdselement. De
groeitheoretische analyse concentreert zich bewust op de
lange termijn aspecten van de economische ontwikkeling.
Hierdoor wordt a.h.w. de periode, ongeveer overeenkomend met
de lengte van de conjunctuurcyclus, waarin de invloed van
de monetaire grootheden tot uitdrukking komt, buiten beschou-
wing gelaten. Er ontstaat dan een scheiding tussen de korte-
en lange termijn theorie, tussen de cyclus en de trendmatige
ontwikkeling, en tussen de conjunctuur en de structuur.
Vervolgens, met het bovenstaande samenhangend, wordt in de
reële groeitheorie meestal uitgegaan van de conceptie van
de evenwichtige groei, waardoor enerzijds de analyse aanzien-
lijk kan worden vereenvoudigd, anderzijds het model minder
realiteitsgehalte heeft. Dit laatste komt vooral naar voren
wanneer de overheidsinstanties "groei-bewust" worden en van

1)A.G.Chandavarkar, Money and economic growth,Economia Znter-
nazionaZe, 1965, p. 85-93.
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de theoreticus practisch toepasbare aanbevelingen verlangen
om de groei te bevorderen. Vanuit een oogpunt van de practi-
sche economische politiek is het veeleer noodzakelijk niet-
evenwichtige groei- en dynamische aanpassingsprocessen te
bestuderen en zo te geraken tot een synthese van de conjunc-
tuur- en de structuurtheorie. Wenst men aanpassingsprocessen
op korte- en middellange termijn of verstoringen van het
groeiproces te analyseren, dan ligt het voor de hand het geld
als een wezenlijk medebepalende factor voor de afloop van
het economisch proces aan de reële grootheden toe te voegen.
Hiervan getuigen de discussies die steeds weer worden gevoerd
over de effectiviteit en de betekenis van de monetair-poli-
tieke maatregelen in het kader van een stabilisatiepolitiek.l)

In 1955 werd, zoals hiervoor reeds is gesteld,door Tobin
een dynamisch model ontwikkeld, dat qua structuur neo-klas-
siek is, maar ook Keynesiaanse elementen bevat in die zin,
dat twee beleggingsalternatieven worden onderscheiden, nl. geld
en reële kapitaalgoederen.2~ n de moderne vermogenstheoreti-
sche aanpak van de geldtheorie staat de vermogensfunctie of
thesaurieringsfunctie van het geld centraal. De neo-kwanti-
teitstheorie van de Chicago-school(Friedman c.s.) en de mo-
derne portfolio-theorie van de universiteit van Yale (Tobin
c.s.) hebben enkele principieel gemeenschappelijke kenmerken.
De geldtheorie is volgens de opvattingen van beide scholen
een geintegreerd bestanddeel geworden van een algemene theo-
rie van het keuzehandelen of anders uitgedrukt, van een al-
gemene theorie van het aanhouden van vermogensobjecten. Dit
betekent dat de vraag naar geld geanalyseerd kan worden als
een vermogensbeslissing. Het geld wordt beschouwd als een
vermogensactivum en staat op deze wijze in een concurrentie-
respectievelijk substitutieverhouding met de andere vermogens-
objecten ( reële kapitaalgoederen, financiële schuldtitels etc.)

1) H.Abele, ~ber geldwirtschaftliche Wachstumsmodelle, Zeit-
schrift fur NationaZSkonomie., Band 30, 1970, p.125-158.

2) J. Tobin, A dynamic aggregative model, Journal of
Political Economy, april 1955, p. 103-115.
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bij de beslissingen omtrent de samenstelling van de beleg-
gingsportefeuille. De economische subjecten hebben in de
theoretische analyse van Tobin de keuze, hun besparingen
en zo hun totale vermogen in een van de twee door hem ge-
noemde vermogensobjecten aan te houden, waardoor naast de
beslissingen omtrent de hooute van de te vormen besparingen
uit het beschikbare inkomen ( vermogensvorming) een beslissing

H;ë.moet worden genomen m.b.t. de te kiezen beleggingsvorm
(vermogenssamenstelling). Tobin drukt een en ander als volgt
uit: Fisher and Keynes, among others, have drawn the useful
and fruitful analytical distinction between choices affec-
ting the disposition of income and choices affecting the
disposition of wealth. The first set of choices determines
how much is saved rather than consumed and how much wealth
is accumulated. The second set determines in what forms
savers hold their savings, old as well as new".1) Is het zo
dat in de reële groeitheorie de besparingen de kapitaalaccu-
mulatie ( de enige vexmogensvorm) bepalen, in de monetaire
groeitheorie geldt veeleer dat de kapitaalgoederen als ver-
mogensvorm in een concurrentiepositie zijn komen te staan
met andere vermogensactiva als component in de beleggings-
portefeuille.
Het is nu noodzakelijk een gedragsvergelijking te introdu-

ceren, die de hiervoorgenoemde keuzeproblematiek weergeeft.
Tobin maakt nu gebruik van de door Markovitz ontwikkelde
analyse betreffende de optimale samenstelling van de beleg-
gingsportefeuille, waardoor het marginaliteitsbeginsel in
de monetaire theorie wordt geintroduceerd. Beperkt men
zich tot evenwichtssituaties dan kan worden opgemerkt, dat
indien de te verwachten opbrengstvoeten van beide beleggings-
objecten gelijk zijn, de economische subjecten indifferent
zijn t.a.v. de aan te houden vermogensactiva. Dit is de
meest eenvoudige conceptie van het beleggersgedrag in het
onderhavige twee-activa model. Onder deze omstandigheden zal

1) J. Tobin, Money and economic growth,Econometrica,
oktober 1965, p. 671.
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de beleggingsportefeuille eenzijdig zijn samengesteld, hoe-
wel ook elke willekeurige combinatie van de beleggingsob-
jecten door de belegger wordt geaccepteerd. Zijn daarentegen
de opbrengstvoeten niet gelijk dan zal de portefeuille een-
zijdig zijn samengesteld uit die beleggingsvorm die relatief
de grootste opbrengstvoet heeft. Bij een meer realistische aan-
pak zullen beide Vermogenscomponenten worden aangehouden, waar-
bij de Verdeling geschiedt al naar gelang de relatieve op-
brengstvoetén Van de beide beleggingsvormen. Vervolgens speelt
ook de risicograad Van de respectievelijke beleggingsobjec-
ten een rol bij de samenstelling Van de beleggingsportefeuil-
le.l) Gaat men uit van een onzekerheidselement m.b.t. de
te Verwachten opbrengstvoet en~of Van onvolkomen markten,dan
kan de eis worden gesteld, dat Voor een evenwichtige samen-
stelling van de beleggingsportefeuille, de opbrengstvoet Van
de reële kapitaalgoederen hoger zal moeten zijn dan die Van
het geld. Dit vanwege de grotere liquiditeitsgraad van de
kasvoorraden.2) Zmmers naast de r.e~e'le opbrengstvoet Van geld,
die gelijk is aan de def1,-egraad, heeft het geld boven de
reële kapitaalgoederen het voordeel Van een hogere liquidi-
teitsgraad. Met name wanneer rekening wordt gehouden met
onzekerheidselementen moet deze hogere liquiditeitsgraad tot
uitdrukking komen in de geformuleerde eis. Ongeacht welke
gedragsrelatie men ook hanteert, het zijn steeds de respec-
tievelijke opbrengstvoeten en de risicograad van de beide
beleggingsalternatieven die een beslissende rol spelen bij
de samenstelling van de hoeveelheid aan te houden Vermogens-
objecten.
Ofschoon het tot nog toe niet gelukt is in een doorwrochte

studie een algemeen aanvaarde en Voor de praktijk toepasbare
geldtheorie te ontwikkelen, die tegelijkertijd een integraal
bestanddeel is Van de algemene conjunctuur- en groeitheorie,
1) J.Tobin, Econometrica, oktober 1965,t.a.p.p. 676-679 en

van dezelfde auteur, Journal of Political Economy, april
1955, t.a.p.p. 106-107,

2) D. Levhari en D. Patinkin, The role of money i n a simple
growth model,American Economic Revie~,september 1968,
p. 715.
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zijn reeds de eerste hoekstenen voor een dergelijke theorie
gelegd. Het is de bedoeling in de hiervolgende beschouwingen
de voornaamste betrekkingen en resultaten te presenteren die
samenhangen met het vraagstuk, hoe een verschillende graad
van monetaire expansie de reële variabelen, in het bijzonder
de evenwichtswaarde van de consumptie per hoofd, van de
reële kasvoorraden per hoofd en van de kapitaalintensiteit,
beinvloedt. Deze comparatief-dynamische kwestie betreft de
al of niet neutraliteit van het geld in een groeitheoretisch
kader. Aan de kwestie van de neutraliteit van het geld zijn
twee verschillende aspecten verbonden. Enerzijds de invloed
van een verandering in de absolute omvang van de geldhoeveel-
heid (en vandaar van het absolute prijsniveau) op de reële
grootheden, zoals dit in de comparatief-statische analyse het
geval is, anderzijds de invloed van een wijziging in de mone-
taire expansiegraad, d.w.z. van een mutatie in de groeivoet
van de nominale geldhoeveelheid (en vandaar in de groeivoet
van het prijsniveau) op de evenwichtswaarden van de reële
variabelen in het systeem.l) Het is vooral dit laatste com-
paratief-dynamische aspect dat in onze studie centraal
staat, waarbij zal worden nagegaan in hoeverre alternatieve
groeivoeten van de geldhoeveelheid de evenwichtswaarden van
de reële grootheden kunnen beinvlceden. Onder zekere omstan-
digheden kan er dan sprake zijn van een optimale groeivoet
van de geldhoeveelheid die, gegeven de natuurlijke groeivoet,
een optimale inflatiegraad vertegenwoordigt.2) Deze proble-
matiek zal in hoofdstuk vii aan de orde worden gesteld.

1)J. Tobin:The neutrality of money i n growth models,a comment
Economica,februari 1967,p.69.A.L.Marty: The optimal rate of
growth of money,Journal of PoZitical Economy,juli-augustus
1968,p.869.D.Levhari en D.Patinkin,American Economic Revie~,
september 1968,t.a.p.p.732-733,en H.Abele,Zeitachrift fur
Nationalókonomie, 1970,t.a.p.p.132.

2)M.Friedman,The optimum quantity of money, in The optimum
quantity of money and other essays, London,1969,p.1-50.
Zie ook:A.L.Marty,Journal of Political Economy,juli-augus-
tus 1968,t.a.p.p.860-873; J.Tobin, Notes on optimal mone-
tary growth, Journal of Political Economy, juli-augustus
1968,p.833-859;E.S.Phelps,Comment,Journat of PoZitical Eco-
nomy, juli-augustus 1968, p. 881-885.
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In hoofdstuk IV waarin de neo-klassieke interpretatie
van de monetaíre groeitheorie naar voren komt, zal allereerst
worden aangegeven hoe de introductie van het geld als een
concurrerend vermogensactivum, naast de reële fysieke kapi-
taalgoederen aanleiding kan geven tot een lagere evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit en van de productie per
hoofd ("Tobin-paradox"). Vervolgens zal worden nagegaan hoe
een verandering in de monetaire groeivoet, via een bein-
vloeding van de inflatiegraad, de samenstelling van de be-
leggingsportefeuille kan wijzigen. Het daarmee samenhangende
substitutieproces in de vermogenssfeer zal op zijn beurt
repercussies hebben voor de evenwichtswaarden van de reële
grootheden. De nogal vreemde conclusie van Tobin, als zou
een pure introductie van geld als vermogensvorm de evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit reduceren, berust op het
feit dat hij het geld enkel beschouwt in zijn functie van
oppotmiddel of thesaurieringsmiddel.

De implicaties van het geld als ruilmiddel zullen vervol-
gens breedvoerig aan de orde worden gesteld. Enerzijds zal
het geld worden beschouwd als een consumptiegoed dat nut
afwerpt en als substituut kan optreden voor de consumptie van
materiële goederen en diensten, anderzijds zal de betekenis
van het geld als productiegoed worden geanalyseerd. Zoals
nog zal blijken, zal een analyse van het geld als consumptie-
goed en~of als productiegoed er toe leiden, dat het eendui-
dige positieve verband tussen alternatieve groeivoeten van
de geldhoeveelheid en de evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit, zoals dit in het model van Tobin naar voren
komt, niet meer bestaat.

Tenslotte zal in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken
aan de kwestie van de stabiliteit van het neo-klassieke
monetaire groeimodel. Deze stabiliteit blijkt kritisch af-
hankelijk te zijn van de waarde van de coëfficiënt(S ) in de
prijsverwachtingsvergelijking. Deze coëfficiènt is een indi-
catie voor de snelheid waarmee de economische subjecten de
inflatieverwachtingen herzien,indien er een verschil is ontstaan
tussen de feitelijke -n de verwachte inflatiegraad.
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Vervolgens zal in hoofdstuk V een overzicht worden gegeven
van de in de literatuur bestaande opvattingen met betrekking tot
de zg.Keynes-Wicksell richting in de monetaire groeitheorie.
Het essentiële kenmerk van de Keynes-Wicksell-analyse is,
zoals reed~ werd opgemerkt, gelegen in de specificatie van een
onafhankelijke spaar- en investeringsfunctie en de expliciete
weergave van een Walrasiaanse prijsvergelijking. Met dit laat-
ste wordt bedoeld dat de prijzen alleen zullen veranderen
voorzover er sprake is van een onevenwichtigheid op de goe-
derenmarkten. Deze veronderstelling staat in een scherpe te-
genstelling met het neo-klassieke postulaat van een voortdu-
rend evenwicht op alle markten. In het neo-klassieke twee
activa-model wordt een zodanige prijsflexibiliteit veronder-
steld dat er steeds een evenwicht zal bestaan tussen de ge-
vraagde en de aangeboden hoeveelheid kasvoorraden. Er is
geen behoefte aan een specificatie van een onafhankelijke
investeringsfunctie, aangezien alle fysieke of materiële be-
sparingen direct worden getransformeerd in reële kapitaalgoe-
deren. In het Keynes-Wicksell denkmodel worden bovendien drie
vermogensvormen onderscheiden t.w. geld, obligaties en fysieke
kapitaalgoederen. Uit de Keynes-Wicksell-analyse zal blijken
dat er, binnen de veronderstellingen van het betreffende
model, geen eenduidig verband bestaat tussen alternatieve
groeivoeten van de geldhoeveelheid en de evenwichtswaarden
van de reële grootheden.

In hoofdstuk VI zullen het neo-klassieke en het Keynes-
Wickselliaanse model worden samengebracht in één model,
hetwelk in de evenwichtssituatie op lange termijn de ken-
merken heeft van de in hoofdstuk IV beschreven neo-klassie-
ke theorie, terwijl in de analyse van de korte termijn
veeleer de kenmerken van de Keynes-Wicksell variant scherp
naar voren komen.
Tenslotte zal in hoofdstuk VII op basis van onze voor-

afgaande beschouwingen een uiteenzetting worden gegeven
over de recente opvattingen in de literatuur met betrekking
tot de optimale groeivoet van de geldhoeveelheid. Deze
optimale groeivoet van de geldhoeveelheid (maximalisatie van
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het nut van de reële kasvoorraden) zal dan vervolgens in ver-
band worden gebracht met het theorema van de optimale spaar-
quote uit de reële groeitheorie (maximalisatie van de consump-
tie per hoofd) . Er zal worden aangegeven onder welke om-
standigheden beide theorema's met elkaar conflicteren en
wanneer beiden in elkaars verlengde liggen.

Wij willen hier duidelijk stellen dat, eenvoudshalve, be-
schouwingen omtrent een aantal belangrijke determinanten van
de economische groei in onze strikt theoretische uiteenzet-
tingen niet aan de orde zullen komen. Zo wordt de groeivoet
van de bevolking en de participatie van de bevolking in het
arbeidsproces exogeen gegeven en constant verondersteld.
Ook worden de determinanten van de technologische ontwikke-
ling niet besproken. Vervolgens wordt ook geen aandacht ge-
schonken aan zekere grenzen die aan de economische groei
kunnen worden gesteld, welke samenhangen met een gegeven aan-
bod van grondstoffen etc. De onderhavige monetaire groeitheo-
rie moet vervolgens uit een oogpunt van economische politiek
veeleer beschouwd worden als een partiële analyse van
het vraagstuk van de economische groei, temeer daar belang-
rijke sociologísche en politieke aspecten van dit vraagstuk
niet aan de orde worden gesteld. Immers in de realiteit is
er sprake van een interactie tussen economische, sociolo-
gische en politieke factoren, welke van wezenlijke invloed
is op de practische economische politiek.
Tenslotte willen wij er uitdrukkelijk op wijzen dat de
theoretische uiteenzettingen steeds betrekking hebben op
een gesloten volkshuishouding. Dit betekent dat de monetaire
~

invloed van de betalingsbalanspositie, welke bij een systeem
van vaste wisselkoersen zeer aanzienlijk }:an zijn, achter-
wege blijft.
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Hoofdstuk IV

De neo-klassieke monetaire groeitheorie

1.INLEIDING

Zoals we reeds in de algemene inleiding tot de monetaire
groeitheorie naar voren hebben gebracht, kunnen de monetaire
groeimodellen, die het afgelopen decennium zijn ontwikkeld,
in twee categorieën worden verdeeld, t.w.de neo-klassieke
en de Keynes-Wicksell richting. De neo-klassieke analyse,
welke in dit hoofdstuk aan de orde komt, wordt gekenmerkt
door de supposities, dat de groei van de kapitaalqoederen-
voorraad steeds gelijk is aan de ex-ante besparingen en dat
er voortdurend een evenwicht bestaat op alle markten, ongeacht
de mate van prijsverandering.l~ De monetaire politiek, tot
uitdrukking gebracht in veranderingen in de groeivoet van de
maatschappelijke geldhoeveelheid kan, binnen de veronder-
stellingen van het model, de evenwichtswaarde van de kapi-
taalintensiteit op lange termijn beinvloeden via de werking

1)Tot de auteurs die deze neo-klassieke benaderingswíjze ver-
tegenwoordigen behoren:J.Tobin, Money and economic growth,
Econometrica, oktober 1965,p.671-684;en van deze auteur:Theneutrality of money in growth models, a comment, Economica,februari 1967, p.69-72.Alvin Marty, Notes on money andeconomic growth,Journal of Money, Credit and Banking,mei 1969, p. 252-265 en van dezelfde auteur, The optimal
rate of growth of money, Journal of Political Economy,
juli-augustus 1968,p.860-873. H. Johnson,The neo-classicalone sector growth model:a geometrical exposition and exten-sion to a monetary économy, Economica, augustus 1966,p.265-287; M.Sidrauski: Inflation and economic growth, Journal ofPoZíticaZ Economy, december 1967, p. 796-810; D. Levharien D. Patinkin, The role of money in a simple growth model,American Economic Revier~, september 1968, p.713-755.
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van het reële kasvoorraden-effect, hetwelk als argument is
opgenomen in de consumptiefunctie. Indien de reële kasvoor-
raden worden opgenomen in de productiefunctie, is een ander
mechanisme werkzaam, waarlangs de monetaire politiek de
reële variabelen van het systeem zal kunnen beinvloeden.l)

We kunnen het ook zo uitdrukken, dat de monetaire factor
in de vorm van reële kasvoorraden, zich in de neo-klassieke
monetaire groeitheorie manifesteert, overeenkamstig de mone-
taire traditie van de Chicago-school, hetzij als een con-
sumptiegoed, waarbij de diensten ("convenience services")
van deze kasvoorraden zijn opgenomen in het beschikbaar in-
komen, hetzij als een productiegoed in de productiefunctie.
In de neo-klassieke monetaire groeitheorie wordt a.h.w. een
dichotomie tot stand gebracht met betrekking tot de beteke-
nis van de reële kasvoorraden. Allereerst komt de vraag naar
voren onder welke omstandigheden veranderingen in de groei-
voet van de geldhoeveelheid, en dus in de reële kasvoorraden
per hoofd,de consumptiefunctie zullen beinvloeden.Vervolgens
is dan de kwestie aan de orde in hoeverre de aanwezigheid
van reële kasvoorraden het productieproces kan beinvloeden.2)
Aan deze laatste opvatting ligt de gedachte ten grondslag
dat deze kasvoorraden productiefactoren vrijmaken voor de
eigenlijke productie van goederen en diensten, welke produc-
tiefactoren in een zuivere ruilverkeershuishouding bij de
directe ruil van goederen en diensten zijn ingeschakeld.Deze
vrijgekomen productiefactoren vervullen in een zuivere ruil-
verkeershuishouding in natura a.h.w. een "makelaarsfunctie"
teneinde potentiële kopers en verkopers met elkaar in contact
te brengen. De introductie van het geld als een expliciet
ruilmiddel vergroot de productiviteit als gevolg van de
grotere specialisatiemogelijkheid díe hierdoor ontstaat.
Patinkin en Levhari stellen in dit verband "money is held
1) D.Levhari en D. Patinkin, American Economic Revie~,

september 1968, t.a.p.p. 737.
2) J. Stein, Monetary growth theory in perspective, American

Economic Revie~, maart 1970, p. 87.
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only because it enables the economic unit in question to
acquire or produce a larger quantity of commodities in the
usual sense of the term".1)
Alvorens tot deze meer geavanceerde theorie over te gaan

is het wenselijk de analyse van Tobin (1965) te presenteren.
Deze analyse, die door Johnson nader is uitgewerkt, heeft
het basisprincipe gevormd voor de later ontwikkelde model-
len.

--~ In de monetaire groeitheorie van Tobin wordt er van uitge-
gaan dat in de volkshuishouding drie markten kunnen worden
onderscheiden: de goederenmarkt, de arbeidsmarkt en de geld-
markt. Er wordt verondersteld dat er op de arbeidsmarkt voort-
durend evenwicht bestaat. De productiehuishoudingen worden
in de onderhavige analyse niet als afzonderlijke beslissings-
eenheden beschouwd, maar vormen a.h.w. één geheel met de ge-
zinshuishoudingen. Deze laatste categorie vormt de besparin-
gen welke kunnen worden aangewend voor een uitbreiding van
de fysieke kapitaalgoederenvoorraad en of van de reële kas-
voorraden. De interacties van de huishoudingen op de verschil-
lende markten wordt verklaard door een Walrasiaans "tàtonne-
ment'-proces, hetgeen betekent dat er op alle markten tesa-
men steeds een evenwicht bestaat. M.a.w. er wordt uitgegaan
van de geldigheid van de Wet van Walras.
Tobin als belangrijke representant van de neo-klassieke

monetaire groeitheorie voegt in zijn analyse geld en over-
heidsobligaties samen en werkt met één representatief finan-
ciëel vermogensactivum, extern geld of overheidsgeld. Deze
procedure vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat in het
kader van de economische groei, met inflatie en deflatie, de
activa kunnen worden verdeeld in activa met een vaste nomi-
nale waarde (geld en overheidsobligaties) en activa waarvoor
dit niet geldt t.w.goederen. Dit onderscheid is gebaseerd op
het eventuele risico van vermogensmutaties als gevolg van

1)D. Levhari en D. Patinkin, Ameriean Economic Revie~,
september 1968, t.a.p.p. 737.
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prijsveranderingen. Als gevolg van deze methode van aggrega-
tie wordt het probleem van de evenwichtige samenstelling
van de beleggingsportefeuille gereduceerd tot een afwegings-
proces op de marge van monetair vermogen en fysieke kapi-
taalgoederen. In dit opzicht sluit Tobin sterk aan bij de
monetaire traditie van de Cambridge-School (Lavington en
Pigou), volgens welke eveneens obligaties en geld werden
samengevoegd en bij de vermogenssamenstelling werd gekozen
tussen geld en kapitaalgoederen.l) De vraagfuncties naar de
twee vermogensactiva, fysieke kapitaalgoederen en reële kas-
voorraden (overheidsgeld), zijn niet onafhankelijk van el-
kaar, vanwege de gegeven budgetrestrictie, die inhoudt, dat
de waarde van het totale bestaande reële vermogen steeds
gelijk is aan de waardesom van de reële kasvoorraden en de
fysieke kapitaalgoederen. Dit betekent dat in de neo-klas-
sieke monetaire groeitheorie volstaan kan worden met de spe-
cificatie van een der beide vraagfuncties, daar de ander
vervolgens uit de budgetrestrictie kan worden afgeleid.
M.a.w. het beleggersgedrag van de particuliere sector is vol-
ledig beschreven door een specificatie te geven van bijv.
de vraagfunctie van reële kasvoorraden. In de gedachtengang
van Tobin betekent het bovenstaande, dat een daling in de
vraag naar reële kasvoorraden, bijv. als gevolg van een rela-
tieve daling van de reële opbrengstvoet van dit vermnROnsac-
tivum of als gevolg van een relatieve stijging van het kapi-
taalrendement, volledig wordt weerspiegeld in een gelijke
toename in de vraag naar kapitaalgoederen.

Het is nu ook vrij gemakkelijk te analyseren hoe een een-
malige vergroting van de geldhoeveelheid inwerkt op het por-
tefeuille-evenwicht. De monetaire impuls zal initiëel aan-
leiding geven tot een toename van het reële vermogen waaruit
vervolgens een aanbodoverschot van reële kasvoorraden en een
vraagsurplus naar reële kapitaalgoederen resulteert. Het
prijsniveau (prijs van bestaande kapitaalgoederen) zal gaan

1) A. Leyonhufvud, On Keynesian economics and the economics
of Keynes, New York, 1968, p. 143.
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stijgen teneinde het evenwicht in de beleggingsportefeuille
weer te herstellen. De veronderstelling in de neo-klassieke
monetaire groeitheorie (Tobin, Sidrauski, Johnson, Levhari en
Patinkin) dat er een voortdurend evenwicht bestaat op alle
markten, inclusief de markt voor vermogensactiva, impliceert
dat het prijsniveau zodanig flexibel is dat eventuele vr.aag-
of aanbodoverschotten op de markten onmiddellijk worden ge-
ëlimineerd.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat in de literatuur een
groot aantal varianten van de neo-klassieke monetaire groei-
theorie bestaan. Dit maakt het vaak moeilijk de relaties
tussen de verschillende modellen op te sporen, temeer daar
sommige auteurs (Tobin en Johnson) de voorkeur geven aan een
verbale en grafische interpretatie van hun theorie, terwijl
andere auteurs een meer mathematische presentatie van de be-
treffende theorie voorstaan. (Levhari, Patinkin en Sidrauski).
Er zal in sterke mate worden geabstraheerd van de werkelijk-
heid, teneinde het mogelijk te maken bepaalde aspecten van
de interactie van de reële en monetaire verschijnselen in
een model van economische groei te onderzoeken. Zo wordt
bijv.steeds impliciet uitgegaan van een gegeven, constante,
financiële structuur van de volkshuishouding. Er wordt der-
halve geen aandacht geschonken aan de fundamentele kwestie
hoe een geldverkeershuishouding zich ontwikkelt, aan de in-
stitutionele wijzigingen binnen het geld- en kredietsysteem
welke een invloed uitoefenen op het spaar- en investerings-
proces etc.

2. DE MONETAIRE GROEITHEORIE VAN TOBIN (de groeitheoretische

implicaties van de vermogensstructuur)

De opvattingen die in deze paragraaf naar voren worden ge-
bracht, steunen vooral op de meest eenvoudige versie van de
monetaire groeitheorie, zoals deze is ontwikkeld door Tobin
(1965) en Johnson (1966). De oorspronkelijke uiteenzettingen
van Tobin, waarbij een tweede activum, naast de fysieke kapi-
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taalgoederen, als een alternatieve vorm van sparen werd ge-
introduceerd in het standaard macro-model van de neo-klassie-
ke groeitheorie, hebben sinds het midden van de jaren zestig
een stimulerende invloed gehad op het theoretisch onderzoek
betreffende de integratie van de geldtheorie en de reële
groeitheorie.l)

Om de gedachten te bepalen is het gewenst de vooronderstel-
lingen die aan de analyse ten grondslag liggen nader toe te
lichten. Overeenkomstig de traditionele neo-klassieke groei-
modellen wordt uitgegaan van een lineair homogene productie-
functie en "diminishing returns to substitution". Dit betekent
dat zowel de gemiddelde- als de grensproducten kunnen worden
uitgedrukt in termen van de kapitaalintensiteit. De betreffen-
de productiefunctie luidt:

Y - F(K,L)

waarbij aan de symbolen de volgende betekenis wordt toegekend:
Y: productievolume
K: kapitaal
L: arbeid

De productie per hoofd kan bij een dergelijke productiefunctie
geschreven worden als een functie van de kapitaalintensiteit:

y - f (k)
waarbij y: productie per hoofd

k: kapitaalintensiteit
Het grensproduct van kapitaal is positief en afnemend, zodat
resulteert:

~~

f' (k) ~ 0 en f" (k) ~ 0.
Vervolgens wordt verondersteld, dat als gevolg van een vol-

ledige loon- en prijsflexibiliteit de beschikbare hoeveelheid
arbeid steeds volledig zal zijn ingeschakeld en dat de bevol-
king groeit met een vast percentage -n, hetwelk exogeen gege-
ven is. Er wordt geabstraheerd van technische vooruitgang.
1) Foley en Sidrauski zijn in hun boek niet meer uitgegaan van

een,homogeen, macro-economisch goed, maar hebben een
(neo-klassiek) monetair groeimrdel met twee sectoren
ontwikkeld, waarbij de relatieve prijs van kapitaal-
goederen in termen van consumptiegoederen variabel is en
een cruciale rol speelt bij het investeringsgedrag.Zie D.Foley
en M.Sidrauski Monetarycmd fiscal policy in a gro~ing economy,
New York,1971.
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In onze theoretische beschouwingen wordt verder uitgegaan
van een eenvoudige spaarhypothese t.w. een constante spaar-
quote over het beschikbare inkomen genomen. De gevormde
besparingen kunnen worden aangehouden in de vorm van kasvoor-
raden en in de vorm van reële kapitaalgoederen, waarbij deze
verdeling ofwel de samenstelling van de beleggingsp~rte-
feuille afhankelijk is van de reële opbrengstvoeten van de
beide vermogensobjecten. Vervolgens wordt volledige mede-
dinging op de markten van productiefactoren en eindproduc-
ten verondersteld.
Tobin introduceert nu de monetaire factor in de vorm van

het zg. niet-rentedragende externe geld, hetwelk een volko-
men liquide schuldtitel representeert van de monetaire
overheid aan de particuliere economische subjecten en dat
door deze laatsten wordt beschouwd als een netto-toevoeging
aan hun vermogen.l) De overheid brengt dit geld in omloop
door middel van transferbetalingen en onttrekt het geld aan
de circulatie door belastingheffing. Dit geschiedt onafhan-
kelijk van de bestaande individuele kasvoorraden, daar de
economische subjecten anders de transferbetalingen zouden
beschouwen als een vorm van rentebetaling naar rato van de
aangehouden kasvoorraden. Wanneer de transferbetalingen af-
hankelijk zouden zijn van de bestaande individuele kasvoor-
raden zouden veranderingen in de monetaire expansiegraad,
de gewenste reële kasvoorraden niet kunnen beinvloeden.
Immers de reële opbrengstvoet van de reële kasvoorraden
(nominale rentevoet minus de relatieve prijsstijging)zal dan
niet veranderen,waardoor het substitutieproces in de vermogens-
sfeer tussen de reële kasvoorraden en de kapitaalgoederen niet

1) Pesek en Saving brengen in hun boek Money, ~ealth and
economic theory, 1967,naar voren dat het door Gurley en
Shaw geintroduceerde onderscheid tussen intern- en extern
geld onjuist is en tonen aan dat beide vormen van geld een
netto-vermogen vormen voor de economische subjecten, mits
het geld niet-rentedragend is.Deze kwestie zal in hoofdstuk
VII aan de orde worden qesteld. Zie in dit verband ook
H. Johnson, Inside money, outside money, income, wealth
and welfare in monetary theory,Journal of Money, Credit
and Banking,februari 1969, p. 30-45.
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kan optreden. Het is juist via het transmissiemechanisme
van de relatieve opbrengstvoeten van de beide beleggings-
vormen, dat de monetaire politiek de reële variabelen in de
neo-klassieke monetaire groeitheorie kan beinvloeden.

De belangrijkste wijze waarop dit overheidsgeld een in-
vloed uitoefent op de werking van de volkshuishouding vindt
plaats via het beschikbare inkomen, welke grootheid bepalend
is voor de besparincen van de economische subjecten. Het be-
schikbare inkomen, dat van fundamentele betekenis is in het
Tobiniaanse groeimodel, is gelijk aan àe som van het inko-
men verkregen uit de lopende productie en de verandering
in áe door de economische subjecten aangehouden reële kas-
voorraden. Aangezien de reële kasvoorraden als een netto-
vermogenscomponent worden beschouwd, kan een prijsdaling
bij constante nominale kasvoorraden of een stijging van de
nominale kasvoorraden bij eenzelfde prijsniveau geïnterpre-
teerd worden als een vermogenswinst. Deze vermogensmutatie
nu wordt aan het reële inkomen toegevoegd waaruit het tota-
le beschikbare inkomen resulteert.l)Het beschikbare inkomen
van de economische subjecten kan als volgt worden weergege-
ven:

d (M)
(1) YB - Y t~ - y t P(u-n ) of in termen per hoofd:

dt

(1') yB- y t m(u-n)- f(k)tm(u-n)

waarbij aan de symbolen de volgende betekenis wordt toege-
kend:
M: de maatschappelijke geldhoeveelheid (extern geld)
p : het prijsniveau
u: de groeivoet van de geldhoeveelheid (de monetaire expansie-graad)
n: de groeivoet van het prijsniveau (de inflatiegraad)

1) Dit beschikbare inkomensbegrip is anders gedefinieerd danhetwelk in de Keynesiaanse analyse in hoofdstuk II is gehan-teerd.Het betreft daar het inkomen uit lopende productie naaftrek van belasting.
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m- PL : de reële kasvoorraden per hoofd

Y : nationaal inkomen
YB : beschikbaar inkomen

Anders geformuleerd, het reële beschikbare inkomen is gelijk
aan het reële netto nationale inkomen plus de reële waarde
van de toename van de nominale geldhoeveelheid (uP), ver-
minderd met de reële waardedaling van de bestaande kas-
voorraden tengevolge van een stijging van het prijsniveau.
(np)
Vervolgens wordt verondersteld, dat er voortdurend een

evenwicht bestaat tussen het aanbod van en de vraag naar
reële kasvoorraden per hoofd. Dit evenwicht in de monetaire
sfeer wordt tot stand gebracht door adequate aanpassingen
van het prijsniveau. Immers, bij evenwichtsverstoringen
kunnen de economische subjecten de gewenste reële kasvoorra-
den weer direct herstellen. Bij een eventueel bestaand aan-
bodsurplus van reële kasvoorraden, zal dit surplus op de
markt worden aangeboden, waardoor de goederenprijzen stijgen
en de reële waarde van de kasvoorraden daalt. Bij een
vraagsurplus naar reële kasvoorraden zal zich een proces
in omgekeerde richting voordoen. Het prijsniveau bepaalt de
reële waarde van het vermogen van de economische subjecten,
evenals de verdeling daarvan over de reeds in de inleiding
genoemde beide vermogenscomponenten, t.w. geld en reële
kapitaalgoederen. Indien de feitelijke verdeling ín overeen-
stemming is met de gewenste verdeling, wordt gesproken van
een zg. portefeuille-evenwicht. Tobin stelt in dit verband:
"portfolio balance is assumed to be the necessary and suf-
ficient condition for price stability".1) Zoals later zal
blijken is de hiervoorgenoemde suppositie van groot belang
in het kader van de stabiliteit van het neo-klassieke mone-
taire groeimodel. ~

1) J. Tobin, A dynamic aggregative model, dournal of Poli-
ttical Economy, april 1955, p. 105.
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Het model van Tobin kent twee soorten activa die door de
economische subjecten kunnen worden aangehouden t.w. fysie-
ke kapitaalgoederen en reële kasvoorraden. ?cals in de in-
leiding reeds werd aangegeven spelen de respectievelijke
opbrengstvoeten van deze activa een wezenlijke rol bij de
verdeling van de gevormde besparingen over de beide beleg-
gingsmogelijkheden. De reéle opbrengstvoet van de kapitaal-
goederen, het kapitaalrendement (r),is bij een beloning
van de productiefactoren overeenkomstig hun grensproducti-
viteiten gelijk aan het grensproduct van kapitaal, zodat
geldt: r- f'(k).
De verwachte opbrengstvoet van de reële kasvoorraden wordt
bepaald door de verwachte groeivoet van het prijsniveau.
De reële opbrengstvoet van de reële kasvoorraden (-x) is ne-
gatief wanneer een positieve inflatiegraad wordt verwacht,
nul bij een constant prijsniveau en positief bij een verwach-
te deflatiegraad. Eenvoudshalve wordt t.a.v. de verwachtin-
gen verondersteld, dat de verwachte groeivoet van het prijs-
niveau of de verwachte inflatiegraad gelijk is aan de be-
staande evenwichtswaarde van de inflatiegraad. Laatstgenoem-
de grootheid wordt bepaald door de groeivoet van de nomina-
le geldhoeveelheid per hoofd.l) In de evenwichtige groeisi-
tuatie zijn de reële kasvoorraden per hoofd (m) constant.
Dit betekent, dat de inflatiegraad (n) gelijk is aan het al-
gebraische verschil tussen de groeivoet van de nominale
geldhoeveelheid (u) en de groeivoet van de bevolking (n).
Met betrekking tot de vraagfunctie naar de reële kasvoor-

raden kan het volgende worden opgemerkt. De economische sub-
jecten houden een deel van het nationaal inkomen aan in de
vorm van reéle kasvoorraden. Deze gewenste reële kasvoorraad-
quote (a), gedefinieerd als de reële kasvoorra3en in verhou-
ding tot het nationaal inkomen, staat in een negatief ver-
band met de alternatieve kosten, die zijn verbonden aan
het aanhouden van kasvoorraden. Deze alternatieve kosten
kunnen worden weergegeven als het verschil tussen de reële
1) H. Johnson, Essays in monetary economica,1967,p.162.
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opbrengstvoet van kapitaalgoederen (r) en de reële opbrengst-
voet van de kasvoorraden (-n). De alternatieve kosten kunnen
derhalve worden weergegeven als (rtn). Indien rekening wordt
gehouden met het voorgaande geldt als conditie voor een por-
tefeuille-evenwicht:

(2) PL - pL -a(r~~).y, waarbij a- PY - a(rtn) en a'(rf~)~ 0.

Deze relatie ~eeft weer dat de vraag naar reële kasvoorraden
per hoofd, (pL) in een proportioneel verband staat met het
nationaal inkomen per hoofd, waarbij a als proportionaliteits-
factor optreedt.
Een belangrijke veronderstelling in het neo-klassieke mone-

taire groeimodel is gelegen in de voortdurende gelijkheid
tussen het aanbod van en de vraag naar reële kasvoorraden
(vergelijking 2). Dit betekent volgens een aantal auteurs
dat de veranderingen in het prijsniveau niet worden ver-
klaard. Het hiervoorgenoemde evenwichtspostulaat m.b.t. de
beleggingsportefeuille wordt volgens hen als een "deus ex
machina" ten tonele gevoerd waaruit het prijsniveau kan wor-
den afgeleid. Hahn merkt in dit verband op: "...the price
of money was changing because this was required for asset
equilíbrium and not because any reason was adduced why, in
fact, it should change".1) Deze cruciale veronderstelling
komt in wezen hierop neer dat de verandering van het prijs-
niveau niet wordt verklaard door de werking van een of ander
economisch aanpassingsproces maar enkel voortvloeit uit een
formele evenwichtsvoorwaarde. Wij kunnen deze opmerking van
Hahn niet onderschrijven daar er wel degelijk een transmis-
sieproces bestaat, volgens hetwelk een monetaire impuls
aanleiding geeft tot een aanpassing van de beleggingsporte-
feuille en waardoor de veranderingen in het prijsniveau wor-
den verklaard. Een en ander is in de inleiding van dit hoofd-
stuk naar voren gebracht.
1)F.Hahn,On money and growth,Journal of Money,Credit and Banking,
mei 1969,p.183;J.Stein,American Economie Reviem,maart 1970,
t.a.p.p.97 en M.Bo11e,Geld,Wachstum und Beschëftigung,Zeit-
schrift fur die gesamte Staats~issenschaft,maart 1973,p.8-9.
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Genoemde relatie (2) is zoals later nog zal blijken van essen-
tiële betekenis voor de stabiliteit van het model.
Uitgaande van een constante spaarquote over het beschikbare

inkomen, kunnen de totaal gevormde besparingen als volgt
worden uitgedrukt:

(3) SB- QBYB , waarbij QB de constante spaarquote over

het beschikbare inkomen weergeeft. Deze totale besparingen
kunnen zich manifesteren enerzijds in een uitbreiding van
de materiële kapitaalgoederenvoorraad, anderzijds in een
vergroting van de reële kasvoorraden die benodigd zijn in
een groeiende volkshuishouding. Een en ander kan als volgt
worden weergegeven:

(4) SB- SM t SK, waarbij:

SB: totale besparingen uit het beschikbare inkomen
SM: de besparingen die worden aangewend voor een uitbrei-

ding van de kapitaalgoederenvoorraad (át)
SK: de besparingen Mie in reële kasvoorraden worden

aangehouden ( dp ),
dt

Bij een evenwichtige groei zal de behoefte aan reële kasvoor-
raden voor transactiedoeleinden overeenkomstig de natuurlijke
groeivoet toenemen. Een bepaald gedeelte van de totaal ge-
vormde besparingen is noodzakelijk om de reële waarde van de
kassen dienovereenkomstig te vergroten.
Indien a de gewenste reële kasvoorraadquote voorstelt en g
de groeivoet van het nationaal inkomen, bepaald door de
groeivoet van de bevolking, resulteert voor de vergroting
van de reële kasvoorraden de term:x

dát! - ~gY-

Derhalve geldt indien we rekening houden met de vergelijking

(1):
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(5) YB - Y(ltag), of in termen per hoofd:
(5') YB - y(ltag)

Rekening houdend met de bovenstaande uitdrukking voor de mu-
tatie in de reële kasvoorraden, kunnen uit de vergelijkingen
(3) en (4) de totale besparingen per hoofd worden afgeleid:

dK 1(6) QBYB - dt L t ~gY'

Door substitutie van (5') in (6) en rekening houdend met ver-
gelijking (4) resulteren de besparingen per hoofd die be-
schikbaar zijn voor de uitbreiding van de investeringen per
hoofd:

(7) LM - dt L-
aBy [ 1-ag( á -1)1

B

Uit het voorgaande blijkt dat de reële kasvoorraden ener-
zijds aanleiding geven tot grotere totale besparingen (aB agy)
maar dat, anderzijds, deze totale bes~aringen weer moeten
worden vermínderd met de tcename van de reële kasvoorraden
(agy) om de besparingen te verkrijgen die bestemd zijn voor
een uitbreiding van de reële kapitaalgoederenvoorraad.(SM).
Aangezien á~ 1, kan uit relatie (7) worden geconcludeerd dat
een deel vangde totale besparingen geabsorbeerd wordt door
de groei van de reële kasvoorraden, zodat de besparingen die
aangewend kunnen worden voor een uitbreiding van de materiële
kapitaalgoederenvoorraad kleiner zijn dan in een zuivere
reële economie. Johnson stelt dat gegeven de groeivoet van
de volkshuishouding (g), de absolute toename van de reële
kasvoorraden groter zal zijn en dientengevolge de verminde-
ring van de reële investeringsquote groter zal zijn, naar-
mate de gewenste reële kasquote (a) groter is.l)
1)H.Johnson,1967,t.a.p.p.164,Hoofdstuk 1V.In deze opstellenbundel
is de verbeterde versie opgenomen van het door Johnson in
Economica,augustus 1966, t.a.p. 265-287. gepubliceerde artikel.
Zie ook het commentaar o~ dit artikel v~n J.Tobin,cconomica,
februari 1967, t.a.p.p. 69-72 en verder H.Johnson, Macro-
economics and monetary theory, Lectures in economics, I,
1971, p. 168-175.
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Onder de veronderstelling dat de vraag naar reële kasvoor-
raden steeds in evenwicht is met het aanbod,toont Tobin aan,
dat de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit (ke) in
dit monetaire model wordt weergegeven door de evenwichtscon-
ditie:

(8) nke - aBy[1-an ( Q -1)1
B

In de evenwichtssituatie op lange termijn zal de groeivoet van
het nationaal inkomen (g) gelijk zijn aan de groeivoet van
de bevolking (n). De hiervoor genoemde evenwichtsconditie im-
pliceert dat de investeringen per hoofd, die nodig zijn om
de groeiende beroepsbevolking van nieuwe arbeidsplaatsen te
voorzien teneinde de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit te handhaven, kleiner zijn dan in een reële economie.
In de reële groeitheorie zijn de reële kasvoorraden niet
opgenomen, zodat de tweede term tussen haken in vergelijking
(8) vervalt en de evenwichtsvergelijking overgaat in de be-
kende relatie:

(9) nke -aBy.

Met behulp van de vergelijkingen (8) en (9) kan de verhouding
tussen de evenwíchtswaarde van de kapitaalintensiteit in de
reële groeitheorie en de evenwichtswaarde van de kapitaalin-
tensiteit in de monetaire groeitheorie worden weergegeven
door de term:

1
1-an (Q - 1)

B

Deze term brengt de zg. Tobin-paradox tot uitdrukking welke
inhoudt dat de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
in een monetair model kleiner is dan in een reëel model,
daar een deel van de gevormde besparingen naar voren komt
in een accumulatie van reële kasvoorraden. Tobin stelt:
"Moreover it (the equilibrium capital intensity) is lower
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the higher the value of b(-a)".1)
Daar de gewenste reële kasvoorraadquote een negatieve func-

tie is van de inflatiegraad, immers a' c 0, zal de inves-
teringsquote in een positief verband staan met deze inflatie-
graad. Dit betekent dat een meer expansieve monetaire poli-
tiek, gegeven de natuurlijke groeivoet, aanleiding geeft tot
een hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad en een lá-
gere reële kasvoorraadquote. Op grond van de bovenstaande
gedachten resulteert dan een evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit die hoger is dan die welke behoort bij een groei-
pad met een lagere monetaire groeivoet. De hiervoor beschre-
ven samenhangen kunnen m.b.v. de onderstaande grafiek, welke
is ontleend aan Johnson, nader worden toegelicht.2)

1)J.Tobin,Economica,februari 1967,t.a.p.p.7l;Econometrica,okto-
ber 1965,t.a.p.p.681 en M.Sidrauski:Journal of Political Eco-

nomy,december 1967,t.a.p.p.7.Zie ook H.de Haan en S.Kuipers:Een
onderzoek naar de invloed van monetaire factoren op het reële
groeiproces in enkele traditionele theorieën van economische
groei,De Economist,1969,p.392.

2)H.Johnson,1967,t.a.p.p.166 en D.Purvis,Introducing useful money
into a growth model, Canadian Journal of Economics,augus-
tus 1971. p. 377.
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In deze figuur wordt de produktie per hoofd weergegeven op de
verticale as en de kapitaal-arbeidverhouding of de kapitaal-
intensiteit op de horizontale as. We willen er aan herinneren
dat de helling van de curve Oy - O f(k) het grensproduct van
kapitaal weergeeft bij de dienovereenkomstige waarde van de
kapitaalintensiteit. De curve zelf is een uitdrukking van
het inkomen per hoofd als functie van de kapitaalintensiteit.
De verticale afstand tussen de Oy-curve en de OaBy -curve
geeft weer de consumptie per hoofd bij de betreffende waarde
van de kapitaalintensiteit. De curve Okn,met als helling
de groeivoet van de bevolking, representeert de vereiste
groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad teneinde de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit te handhaven. Het
evenwicht in het reële model is gelegen, daar waar de curve
van de besparingen, die volledig getransformeerd worden in
materiële kapitaalgoederen, de Okn-curve snijdt, (S). In
dit punt geldt nl. dat kn -aBy ofwel n-aB k d.w.z. de groei-
voet van de volkshuishouding is gelijk aan de spaarquote
gedeeld door de kapitaalcoëfficiënt. De evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit en de dienovereenkomstige productie
per hoofd zijn respectievelijk Oke en Oye . In het monetaire
model daarentegen bevindt het evenwicht zich in punt S',
bij een lagere evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
(ké ) en van de productie per hoofd (yé ). Door de intro-
ductie van de monetaire factor ontstaat een nieuwe, hogere,
curve, voor de totale besparingen (OQByB). Indien nu de zui-
vere monetaire besparingen worden afgetrokken, resulteert
de curve O-(aByB - aqy), die de beschikbare besparingen voor
uitbreiding van de materiële kapitaalgoederen representeert.
(zie vergelijking 7). Naarmate a, de gewenste reële kasvoor-
raadquote lager is, hetgeen het geval is bij een lagere
deflatie-respectievelijk een hogere inflatiegraad, zal de
evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit hoger zijn. Dit
betekent dat het snijpunt van de curve O(QByB-agy) met de
curve Okn meer naar rechts komt te liggen. Een bovengrens
wordt gevormd in punt S, waar een zodanige inflatiegraad
bestaat dat de gewenste reële kasvoorraadquote tot een te
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verwaarlozen omvang wordt gereduceerd.De omvang van de reële
besparingen in het monetaire model komen dan overeen met die
in het reële model. (SB - SM)
Johnson wijst erop dat in de analyse van Tobin het geld niet

neutraal is,in die zin, dat de mate van convergentie naar het
evenwichtige groeipad afhankelijk is van de monetaire expan-
siegraad en dat de kenmerken van dit evenwichtige groeipad
afhankelijk zijn van de gevoerde monetaire politiek.l)De au-
teur is van mening dat binnen zekere grenzen de monetaire
politiek gebruikt kan worden om de volkshuishouding te doen
bewegen naar een groeipad, waarbij aan de "golden rule" voor-
waarde is voldaan en de consumptie per hoofd wordt gemaxima-
liseerd. Deze voorwaarde houdt in, dat het kapitaalrendement
(grensproduct van kapitaal) gelijk is aan de natuurlijke
groeivoet van de volkshuishouding en dat de spaarquote ge-
lijk is aan de kapitaalinkomensquote van het nationaal inko-
men.2) Een en ander kan m.b.v. de bovenstaande grafiek worden
aangegeven. De consumptie per hoofd zal door kapitaalaccumu-
latie kunnen worden opgevoerd, voorzover het grensproduct van
kapitaal groter is dan de natuurlijke groeivoet. (f'(k)~n).
De consumptie per hoofd wordt gemaximaliseerd in punt P, waar
het grensproduct van kapitaal gelijk is aan de natuurlijke
groeivoet, (f'(k)-n). De dienovereenkomstige evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit is k~ en de consumptie per hoofd
bedraagt PQ. Punten gelegen op de productiefunctie rechts
van punt P, welke overeenkomen met een evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit die groter is dan k~, representeren
situaties die dynamisch inefficient zijn (f'(k)~ n). De con-
sumptie per hoofd kan op elk moment worden verhoogd door een
vermindering van de besparingen en bijgevolg een lagere even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit tot stand te brengen.
Indien het spaargedrag in de volkshuishouding zodanig is dat
de reële investeringsquote volgens de "golden rule" voorwaarde
1)H. Johnson, 1967, t.a.p.p.167.
2)E.S. Phelps, The golden rule of accumulation, a fable for
growthmen, American Economic Revie~, september 1961,
p. 638-643, en C.C. von Weiszácker, Wachatum, Zins, und
Optimale Investitionsquote, 1963.
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wordt overschreden, kan dit spaarsurplus worden weggewerkt
door een contractie van de geldhoeveelheid te bewerkstelli-
gen waardoor een deflatoire prijsontwikkeling wordt teweeg
gebracht. In de onderhavige analyse zal de reële kasvoorraad-
quote stijgen en zullen minder besparingen gericht worden
op een uitbreiding van de materiële kapitaalgoederenvoorraad.
Een vermindering van de monetaire groeivoet en de daarmede
gepaard gaande hogere evenwichtswaarde van de deflatiegraad
zal aanleiding geven tot een substitutieproces in de vermo-
genssfeer, waardoor de evenwichtswaarde van de kapitaalin-
tensiteit daalt, t.o.v. het groeipad met de hogere monetaire
groeivoet. In de onderhavige casuspositie zal een en ander
leiden tot een verhoging van de consumptie per hoofd. Gezien
de veronderstellingen t.a.v. het gedrag van de economische
subjecten m.b.t. de samenstelling van de beleggingsportefeuil-
le, is aan deze deflatoire politiek een grens gesteld. Im-
mers de belegging in reële kapitaalgoederen zal ophouden
als de opbrengstvoet van reële kasvoorraden t.g.v. de rela-
tieve prijsdaling de opbrengstvoet van de reële kapitaalgoe-
deren zal overtreffen.
Anderzijds, indien de besparingen van dien aard zijn dat

de betreffende optimale investeringsquote niet wordt bereikt,
vanwege een te grote reële kasvoorraadquote (a) en er dien-
tengevolge te weinig besparingen beschikbaar zijn voor een
uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad, kan een meer
expansieve monetaire politiek gepaard gaande met een hogere
evenwichtswaarde van de inflatiegraad de oplossing bieden
om de investeringsquote op te voeren. Onder deze omstandig-
heden zal de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
hoger zijn in vergelijking met het groeipad met een lagere
monetaire groeivoet. Ook in deze casuspositie zal de be-
doelde monetaire politiek resulteren in een verhoging van
de consumpti,e per hoofd. De uiterste grens wordt nu gevormd
door een zodanige inflatiegraad dat de reële kasvoorraden
tot een te verwaarlozen omvang worden gereduceerd en de be-
sparingen in de volkshuishouding ten volle worden getransfor-
meerd in materiële kapitaalgoederen. Het is mogelijk dat de
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dan bestaande investeringsquote nog niet voldoet aan die
volgens de "golden rule" voorwaarde, welke de consumptie per
hoofd maximaliseert.l)

--y Uit de bovenstaande analyse van Tobin kan geconcludeerd
worden, dat een introductie van extern geld, hetwelk een
bestanddeel vormt van het netto-vermogen van de economische
subjecten naast de materiële kapitaalgoederen, een bepaalde
invloed uitoefent op de reële grootheden van het model via
de omvang van de reële kasvoorraden. Immers, uitgaande van
een evenwichtige groeisituatie, zal een hogere monetaire
expansiegraad een relatieve stijging van het prijsniveau
bewerkstelligen en een daling van de reële kasvoorraden per
hoofd, vanwege de stijging van de alternatieve kosten verbon-
den aan het aanhouden van deze kasvoorraden. Daar de reële
kasvoorraden als argument zijn opgenomen in de consumptie-
functie via het beschikbare inkomen, zullen de besparingen,
beschikbaar voor uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad,
toenemen. Uiteindelijk zal, vergeleken met de uitgangssitua-
tie de volkshuishouding een nieuwe evenwichtige groeisitu-
atie bereiken met een hogere evenwichtswaarde van de kapi-
taalintensiteit en van de productie per hoofd.In deze situa-
tie is de relatieve verandering van het prijsniveau ofwel
de inflatiegraad (n) gelijk aan het verschil tussen de
groeivoet van de nominale geldhoeveelheid (u) en de groeivoet
van de productie, die overeenstemt met de natuurlijke groei-
voet (n). Deze stelling kan geinterpreteerd worden als een
lange termijn variant van de kwantiteitstheorie.
Tobin is van mening dat indien het geld en de materiële

kapitaalgoederen goede substituten vormen in de portefeuille
van de economische subjecten, alternatieve groeivoeten van
de nominale geldhoeveelheid niet neutraal zijn, maar veeleer
een wezenlijke invloed zullen uitoefenen op de kenmerken van

1) J.Tobin, Notes on optimal monetary growth, Jo~rnal of
Political Economy, juli-augustus 1968, p.838-839. A.L.
Marty, Journal of PoZiticaZ Economy, juli-augustus
1968, t.a.p.p.860-863. De onderhavige problematiek
zal in hoofdstuk VII verder worden uitgewerkt in het
kader van de theorie van de optimale geldhoeveelheid.
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het evenwichtige groeipad.
Gesteld kan worden dat Tobin enkel geinteresseerd is ge-

weest in een groeimodel inclusief een monetaire factor en
dit heeft vergeleken met een reëel groeimodel. De aandacht
is daarbij vooral uitgegaan naar de lange termijn, waarbij
de volkshuishouding een evenwichtige groeisituatie bereikt.
De essentie van zijn analyse is gelegen in het feit,dat in
een monetaire economie de besparingen de vorm kunnen aanne-
men van fysieke kapitaalgoederen en~of van een uitbreiding
van de reële kasvoorraden. Om deze reden is de evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit (en dientengevolge van de
productie per hoofd, van het kapitaalrendement etc.) afhan-
kelijk geworden van de samenstelling van de beleggingsporte-
feuille. Onder deze omstandigheden zal door de pure introduc-
tie van een additioneel vermogensactivum de evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit in een monetaire economie lager
zijn dan in een zuivere reële economie. Echter een hogere
monetaire expansiegraad zal cet. par. aanleiding geven tot
een vermindering van de reële kasvoorraden en een hogere
evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit, gegeven de ge-
dragshypothese t.a.v. de verschillende beleggingsmogelijkhe-
den (a' ~ 0). Door een exogene beinvloeding van de vermogens-
structuur via monetair politieke maatregelen kan volgens de
analyse van Tobin een verandering in de evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit op lange termijn worden bewerkstelligd.

Het activum dat door Tobin ten tonele wordt gevoerd wordt
door hem slechts geanalyseerd in de functie van oppotmiddel
en zal uiteraard verdwijnen indien het geld deze functie
niet goed meer kan vervullen. Dit zal het geval zijn indien
de inflatiegraad een zodanige waarde heeft bereikt, dat de
opbrengstvoet van het geld als vermogensactivum van een te
verwaarlozen betekenis is geworden. Op dit moment zal de
volkshuishouding zich weer in een toestand bevinden die ge-
lijk is aan die welke gold vbbr de introductie van dat
vermogensactivum. Het vermogen van de economische subjecten
bestaat dan weer enkel uit fysieke kapitaalgoederen, zoals
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dit in de reële groeitheorie het geval is. Het model van
Tobin geeft derhalve geen duidelijk onderscheid aan tussen
de werking van een zuivere ruileconomie in natura en een
geldverkeershuishouding. Tobin is zich hiervan bewust ge-
weest, hetgeen blijkt uit zijn opmerking tegen Johnson "...
a comparison of a barter and a monetary economy in this
fashion is probably unfair, since it leaves unanswered
the question of how the barter economy performs the functions
of money in a monetary economy".1) Vermoedelijk doelt Tobin
hier op de functie van het geld als ruilmiddel bij de effec-
tuering van de goederentransacties, welke functie in zijn
analyse niet op een expliciete wijze naar voren worden ge-
bracht.

De conclusie Van Tobin als zou in een monetaire economie
de evenwichtswaarde Van de kapitaalintensiteit (lees: inko-
men per hoofd) lager zijn dan in een reële economie, doet
bij Levhari en Patinkin, Johnson, Purvis e.a., ons inziens,
terecht de vraag naar Voren komen waarom men het geld zal
introduceren in de volkshuishouding. Patinkin en Levhari
vragen zich af "...Where are the vaunted advantages of a
monetary economy?"2) Wij willen hierbij aantekenen, dat het
feit dat de evenwichtswaarde Van de kapitaalintensiteit in
het monetaire model lager is, niet noodzakelijkerwijze hoeft
te betekenen dat de betreffende evenwichtswaarde in een geld-
verkeershuishouding lager is dan die in een zuivere ruileco-
nomie in natura. De traditionele reële,"niet-monetaire",
groeimodellen, hebben wel degelijk betrekking op een geldeco-
nomie. Zij zijn "niet-monetair" in die zin dat het modellen
betreft Voor een geldeconomie, maar waarbij de monetaire fac-
toren buiten beschouwingen worden gelaten. Hahn merkt in dit
verband op "... Present growth models which make no allowance

for money are not barter models. No attention is paid to
the economics of transactions and one must suppose that in

1) H. Johnson, 1967, t.a.p.p.173,VOetnoot 2 en D. Purvis,
Canadian Journal of Economics, t.a.p. p. 379.

2) D.Levhari en D. Patinkin, American Economtic Reviev,
september 1368, t.a.p.p. 71'.
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this world the "mediating" function of money is performed
costlessly by some outside agency".1)
Patinkin en Levhari trachten een rationele Verklaring te
vinden Voor het aanhouden Van kasvoorraden door de economische
subjecten. Het geld moet naast de functie van oppotmiddel nog
andere functies kunnen Vervullen, wil het voor de economische
subjecten aantrekkelijk zijn om dit geld aan te houden.De
paradox van Tobin vindt zijn uiteindelijke Verklaring in het
feit dat het geld noch als een consumptiegoed, noch als een
productiegoed wordt beschouwd.

In de Volgende twee paragrafen zullen we ingaan op de in
de literatuur ontwikkelde gedachten omtrent de betekenis van
de reële kasvoorraden in de consumptie- en in de productie-
sfeer. Er zal dan blijken dat de paradox van Tobin kan worden
opgelost, zij het dat er nu geen eenduidig positief verband
meer zal bestaan tussen de monetaire groeivoet en de evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit. We willen er tenslotte op
wijzen dat vanwege de analytische eenvoud is gekozen voor een
afzonderlijke behandeling Van het geld als een consumptiegoed
en als een productiegoed.Dit betekent echter niet dat het
geld deze beide functies niet tegelijkertijd zou kunnen
Vervullen.

3. DE IMPLICATIES VAN DE RE~LE KASVOORRADEN ALS CONSUMPTIE-
GOED

3.1. De immateriële consumptie Van reële kasvoorraden.

Verschillende resultaten van de analyse van Tobin, hebben een
verandering ondergaan door de theoretische beschouwingen
van de auteurs Johnson,Levhari en Patinkin2). Laatstgenoemde

1) F.Hahn,JournaZ of Money,Credit and Bankting,mei 1969, t.a.p.
p. 172.

2) H.Johnson, 1967, t.a.p.hoofdstuk IV. D.Levhari en D.Patin-
kin, American Economic Review, september 1968, t.a.p.
p. 717-737.
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auteurs gebruiken een andere definitie van het beschikbare
inkomen en de consumptie, door op expliciete wijze rekening
te houden met het nut dat de diensten van de kasvoorraden
voor de economische subjecten afwerpen.

In de inkomensconceptie in de voorgaande paragraaf zijn de
reële kassen opgenomen die samenhangen met de groei van de
volkshuishouding. De veronderstelling dat er een vraag naar
reële kasvoorraden bestaat uitgeoefend door de economische
subjecten, impliceert volgens Johnson dat deze kasvoorraden
voor de bezitters ervan een stroom van "convenience services"
opleveren, niet fysieke opbrengsten, in de vorm van gemak,
hogere liquiditeit, zeleerheid etc., die zowel een component
vormen van de reële consumptie als van het reële inkomen.l)
De diensten van deze kasvoorraden worden toegevoegd aan
het inkomen uit lopende produktie op een zelfde wijze als
het toegerekende inkomen dat bijvoorbeeld voortvloeit uit
het eigen woningbezit. In dit verband is het beschikbare in-
komen per hoofd gelijk aan het inkomen per hoofd verkregen
uit de lopende productie plus de reële waarde van de toename
van de geldhoeveelheid, gecorrigeerd voor de reële waardeda-
ling van de bestaande kasvoorraden, vermeerderd met de waarde
van de diensten van de reële kasvoorraden.
De vergelijking van het beschikbare inkomen uit de vorige
paragraaf wordt dan als volgt gewijzigd.

(1) YB - Y t P(u-n) f U

Het toegerekende inkomen hetwelk voortvloeit uit de omvang
van de aangehouden reële kasvoorraden wordt weergegeven door
de factor U. Johnson gaat er nu van uit dat het toegerekende
inkomensbestanddeel tenvolle wordt geconsumeerd.

Een belangrijke vraag die direct naar voren komt betreft de
waardering van de niet-fysieke opbrengsten van de reële kas-

1) H. Johnson,1967, t.a.p. p. 168, J. Stein, American Econo-
mic Reviem, 1970, t.a.p.p. 94-95 en R. Crouch, A new
approach to the monetisation of neo-classical growth models
in A.Powell en R. Williams, Econometric studies of macro

, and monetary reZations,1973, p. 289-291.
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voorraden (U) in de inkomensdefinitie. Hierover zijn de me-
ningen in de literatuur sterk verdeeld. Levhari en Patinkin
zijn van mening dat overeenkomstig de beginselen van de wel-
vaartseconomie het toegerekende inkomen van de kasvoorraden
gewaardeerd moet worden tegen de alternatieve kosten ver-
bonden aan het aanhouden van genoemde kasvoorraden.l) Zoals
we hiervoor hebben gezien zijn deze kosten gelijk aan het
verschil tussen de reële opbrengstvoet van het concurreren-
de vermogensactivum reële kapitaalgoederen (r) en de reële
opbrengstvoet van reële kasvoorraden (-n). De alternatieve
kosten verbonden aan het aanhouden van de reële kasvoorra-
den zijn dan gelijk aan (r t n), in Fisheriaanse termen
de nominale rentevoet. Volgens deze benadering kan de rele-
vante functie van ï~et beschikbare inkomen per hoofd als
volgt worden weergegeven:

(1') yB- y t m(y-n)tm (r t n)

Het reële beschikbare inkomen per hoofd bestaat nu uit de
volgende componenten t..w. het reële netto nationale inkomen
per hoofd, de verandering in de reële kasvoorraden per hoofd
en het in inkomen uitgedrukte nut van de aangehouden reële
kasvoorraden per hoofd.

De door Levhari en Patinkin gebruikte toerekeningsmethode
heeft bepaalde consequenties. Zoals in de bovenstaande re-
latie naar voren komt is het toegerekende inkomen afhanke-
lijk van de nominale rentegevoeligheid van de vraag naar
reële kasvoorraden. Indien de vraag naar de reële kasvoorra-
den rente- (in)elastisch is , zal een hogere inflatiegraad,
gegeven het kapitaalrendement, het toegerekende inkomen
(vergroten) verkleinen. Immers een procentuele stijging van
de alternatieve kosten van het aanhouden van reële kasvoor-
raden a.g.v. een hogere inflatiegraad zal dan aanleiding
geven tot een minder respectievelijk een meer dan proportio-
nele daling in de vraag naar reële kasvoorraden.

1) D.Levhari en D.Patinkin, American Economic Reaie~,sep-
tember 1968, t.a.p.p. 717.
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Johnson heeft er echter op gewezen dat een waardering van
het toegerekende inkomen volgens het beginsel van de alter-
natieve kosten tot paradoxale resultaten kan leiden. zoals
uit de gedragshypothese t.a.v. de vraag naar geld in de

~ voorgaande beschouwingen bekend is, varieert de gewenste
reële kasvoorraadquote (a) omgekeerd met de alternatieve
kosten van het aanhouden van deze kasvoorraden. Dit betekent
dat voorzover de vraag naar reële kasvoorraden inelastisch
is m.b.t. de alternatieve kosten, de genoemde waarderings-
methode inhoudt dat het toegerekende inkomen hoger zal zijn
naarmate de kasvoorraadquote a kleiner is. Bovendien zou
het toegerekende inkomensbestanddeel en zo het beschikbare
inkomen lager zijn in geval de vraag naar reële kasvoorraden
het verzadigingsniveau heeft bereikt, (d.w.z. de alternatie-
ve kosten van de reële kasvoorraden zijn gelijk geworden
aan nul als -n- r) dan wanneer dit niveau nog niet bereikt
zou zijn.l)Om deze reden huldigt Johnson een andere opvatting
t.a.v. de toerekeningsmethode. Hij waardeert de niet-fysieke
opbrengsten van de reële kasvoorraden door middel van de
integraal onder de lineaire vraagcurve naar reële kasvoorra-
den. De vraagcurve geeft het verband aan tussen de alterna-
tieve kosten en de vraag naar reële kasvoorraden. Deze waar-
deringsmethode houdt in, dat indien de alternatieve kosten
van het aanhouden van reële kasvoorraden gelijk zijn aan nul,
het genoemde verzadigingsniveau is bereikt en het toegere-
kende inkomensbestanddeel maximaal is. (het consumentensur-
plus wordt gemaximaliseerd).

1) H. Johnson, 1967, t.a.p.p. 171 - 172 (voetnoot 1) en
A.H. Meltzer, Money, i ntermediation and growth. Journal
of Economic Literat,ure, maart 1969, p. 45.
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3.2. De invloed van het immateriële consumptie-effect volgens
Johnson

We zullen nu nagaan welke de konsekwenties zijn van de beide
methoden van waardering van deze niet-fysieke opbrengsten
van reële kasvoorraden, voor de bepsling van de invloed van
de monetaire factor op de reële grootheden.
Zowel in de analyse dan Johnson als in die van Levhari en
Patinkin wordt verondersteld dat de niet-fysieke opbrengst
van deze reële kasvoorraden een substituut vormt voor de
consumptie van fysieke goederen en diensten. Het opnemen van
deze niet-fysieke opbrengst van reële kasvoorraden zowel in
de definitie van het beschikbare inkomen als in die van de
totale consumptie, leidt tot conclusies t.a.v. de invloed
van de monetaire politiek op de reële grootheden die tegen-
gesteld zijn aan die welke door Tobin zijn verkregen. In zijn
analyse wordt de mutatie in de omvang van de reële kasvoor-
raden beschouwd als een inkomensbestanddeel, hetwelk ten volle
wordt aangemerkt als een besparing waardoor er voor eenzelfde
bedrag minder materiële besparingen worden gevormd. Een meer
expansieve monetaire politiek, welke tot uitdrukking komt
in een hogere groeivoet van de geldhoeveelheid, heeft een
groei-stimulerende werking via een daling van de reële kas-
voorraden en een vergroting van de investeringen. Immers ver-
schillende groeivoeten van de nominale geldhoeveelheid
geven aanleiding tot een verschillende mate van prijsstijging,
die weerspiegeld wordt in de alternatieve kosten verbonden
aan het aanhouden van reële kasvoorraden. Naarmate de infla-
tiegraad hoger is zullen de economische subjecten minder
reële kasssen aanhouden in relatie tot het reële inkomen.
Voorzover de reële kasvoorraden als argument zijn opgenomen
in de spaarfunctie zal deze relatieve daling van het monetaire
vermogen een relatief hogere fysieke investeringsquote tot
gevolg hebben.
Wordt er daarentegen zoals bij Johnson, vanuit gegaan, dat

de niet-fysieke opbrengst van de aangehouden reële kasvoor-
raden een inkomensbestanddeel is dat ten volle wordt gekon-
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sumeerd, dan kan bij een constante spaarquote over het be-
schikbare inkomen, de consumptie van fysieke goederen en
diensten geringer zijn en de materiële investeringsquote dien-
overeenkomstig worden vergroot. Híeraan ligt de weinig rea-
listische gedachte ten grondslag dat a.h.w. de materiële
consumptie voor een deel wordt vervangen door een immateriële
consumptie van de diensten van de aangehouden reële kasvoor-
raden. Hierdoor zullen additionele reële besparingen worden
gevormd die vervolgens worden aangewend voor een uitbreiding
van de materiële kapitaalgoederenvoorraad.

Zoals bekend is zal, bij een gegeven niveau van de produktie
per hoofd en een dienovereenkomstig kapitaalrendement, de
gewenste reële kasvoorraadquote omgekeerd variëren met de
mate van prijsstijging via de waarde van de alternatieve
kosten (r f~) van het aanhouden van reële kasvoorraden.
Derhalve zal, voorzover alleen rekening wordt gehouden met
het immateriële consumptie-effect van de niet-fysieke op-
brengst van reële kasvoorraden, de reële spaar- en investe-
ringsquote hoger zijn, naarmate de monetaire autoriteiten
een minder expansieve, respectievelijk, een meer contractie-
ve monetaire politiek voeren.De lagere inflatiegraad en de
daarmee samenhangende grotere reële kasvoorraden betekenen
hogere niet-fysieke opbrengsten van reële kasvoorraden en
zullen aanleiding geven tot een vermindering van de consump-
tie van fysieke goederen en diensten.l) Johnson concludeert,
dat naarmate de monetaire politiek minder expansief is,
hetgeen tot uitdrukking komt in een lagere evenwichtswaarde
van de inflatiegraad, de volkshuishouding een evenwichts-
situatie zal bereiken met een hogere produktie per hoofd.
Deze stelling is, evenals in de analyse van Tobin het geval
was, weer onderworpen aan de restrictie, dat de deflatiegraad
(de reële opbrengstvoet van reële kasvoorraden) de reële
opbrengstvoet van materiële kapitaalgoederen niet mag over-
schrijden, daar anders de investeringen tot een te verwaar-

1) H.Abele: l7ber geldwirtschaftliche Wachstumsmodelle,
Zeitschrift fur NationaZákonomie,Band 30, 1970,
p. 136.
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lozen omvang zullen teruglopen.l)
Houden we vervolgens ook rekening met de door Tobin ge-

schetste invloed van de reële kasvoorraden als een bestand-
deel van het beschikbare inkomen, waaruit de totale consump-
tie (inclusief de immateriële consumptie van de niet-fysieke
opbrengst van de reële kasvoorraden) wordt gevormd, dan
leidt een bepaalde monetaire politiek tot tegengestelde
effecten betreffende de invloed van een alternatieve groeivoet
van de geldhoeveelheid op de materiële besparingen. De rich-
ting van deze invloed is dan niet meer eenduidig bepaald.

De reële spaar- en investeringsquote wordt uitgaande van
een meer expansieve monetaire politiek op twee wijzen be-
invloed. Enerzijds, in positieve zin, via een mutatie in
het bezit van de gewenste reële kasvoorraden (portefeuille-
effect van Tobin), anderzijds in negatieve zin via de in-
vloed van de niet-fysieke opbrengsten van de aangehouden
reële kasvoorraden. (consumptie-effect van Johnson).Een
hogere inflatiegraad a.g.v. een meer expansieve monetaire po-
litiek zal de gewenste reële kasvoorraden, die een bestand-
deel vormen van het beschikbare ínkomen, verminderen en zo
de totale consumptie. Van de andere kant zal een hogere in-
flatiegraad, het toegerekende inkomen en de immateriële con-
sumptie, voortvloeiende uit de omvang van de aangehouden
reële kasvoorraden, verminderen, waardoor de materiële con-
sumptie van fysieke goederen en diensten zal stijgen, en de
reële besparingen (die dus tot investeringen kunnen leiden)
zullen afnemen.Enerzijds treedt bij een hogere inflatiegraad
een groeistimulerend effect op (stijging van de evenwichts-
waarde van de produktie op lange termijn) t.g.v. de vermin-
dering van de gewenste reële kasvoorraden, anderzijds een
groeivertragend effect (daling van de evenwichtswaarde van
de produktie op lange termijn) als gevolg van de vermindering
van de niet-fysieke opbrengsten van de reële kasvoorraden.

Tengevolge van een exogene wijziging in de geldhoeveelheid
kunnen bij een analyse, die op expliciete wijze rekening

1) H.Johnson, 1967, t.a.p. p. 169.
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houdt met de niet-fysieke opbrengsten van het vermogen in
de vorm van reële kasvoorraden, twee tegengestelde invloeden
op de evenwichtswaarden van de reële grootheden worden onder-
scheiden. Op de eerste plaats zal er bijvoorbeeld als gevolg
van een lagere groeivoet van de naminale geldhoeveelheid
een toename van de gewenste reële kasvoorraden optreden,
waardoor de reële spaarquote op negatieve wijze wordt be-
invloed. Vervolgens zal de grotere reële kasvoorraad een
toename van de niet-fysieke opbrengsten inhouden. Hieruit
resulteert een immaterieel consumptie-effect, hetwelk een
positieve invloed heeft op de reële spaar- en investerings-
quote.

De hiervoor genoemde invloeden worden echter door verschil-
lende factoren bepaald. Het portefeuille-effect (Tobin) het-
welk een negatieve invloed heeft op de reële besparingen is
afhankelijk van de relatieve opbrengstvoeten van de beide
vermogenscomponenten, (reële kasvoorraden en fysieke kapitaal-
goederen). Daartegenover wordt het immaterieel consumptie-
effect, hetwelk een positieve invloed heeft op de reële
besparingen, bepaald door een afwegingsproces op de marge
van het nut van de diensten van de reële kasvoorraden en
van de fysieke consumptiegoederen. De invloed van een be-
paalde monetaire expansiegraad op de evenwichtswaarde van de
kapitaalintensiteit en van de andere reële grootheden kan nu
niet meer eenduidig worden vastgesteld, zoals in de analyse
van Tobin het geval was. De uiteindelijke invloed is afhan-
kelijk geworden van de relatieve intensiteit van de twee
genoemde effecten, die in tegengestelde richting werken.

De hiervoor geschetste samenhangen tussen het inkomen uit
lopende productie, het beschikbare inkomen, de consnmptie en
de betekenis van de reële kasvoorraden kunnen m.b.v, de
onderstaande grafiek worden verduidelijkt.l)

1) Deze figuur is ontleend aan H. Abele, Zeitachrift fur
NattionaZSkonomie, Band 30, t.a.p.p. 125.
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De productie (Y) en de totale consumptiequote (1-aB) zijn
gegeven en constant. De consumptiefunctie wordt weergegeven
door de rechte (1-aB)YB , daar de consumptie wordt bepaald
door het beschikbare inkomen (YB). Op de horizontale as
zijn drie verschillende niveau's van het beschikbare inkomen
afgezet, namelijk:

(a) YBR - Y (reële economie)

d (M)
(b) YBT - Y} dt (model van Tobin)

d(M)
(c) YBJ - Y f~ t U (model van Johnson)

In de negatieve richting op de horizontale as is de constante
productie weergegeven die in het reële model overeenstemt
met het beschikbare inkomen. De afstand tussen de gegeven
productieomvanq en de totale consumptie, eveneens afgezet
op de horizontale as in negatieve richting, geeft aan de
omvang van de investeringen. Dit betekent bijvoorbeeld voor
het reële model dat de omvang van de investeringen (lopende
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productie minus de consumptie) kan worden Weergegeven door
het lijnstuk YC(-0Y - OC).
OC - omvang van de materiële consumptie in het reële model
OC' - omvang van de materiële consumptie in het model van Tobin
OC "- omvang van de totale consumptie, inclusief de immateri-

ële consumptie van de diensten van de reële kasvoorraden,
in het model van Johnson

OC~ - omvang van de materiële consumptie in het model van
Johnson.

Wordt vervolgens het beschikbare inkomen vergroot, zoals bij
Tobin, door rekening te houden met de veranderingen in de
reële kasvoorraden (dP) , dan resulteert een daling van

dt
de investeringen nl. YC ~YC'. Indien vervolgens de immaterië-
le consumptie in de vorm van de niet-fysieke opbrengsten van
de aangehouden reële kasvoorraden in de beschouwing wordt
betrokken, weergegeven door het lijnstuk YBT YBJ, resulteert
een totale consumptie van OC ". Daar echter deze niet-fysieke
opbrengsten van de reële kasvoorraden tenvolle worden gecon-
sumeerd, vermindert de materiële consumptie uit de lopende
productie in dezelfde mate, weergegeven door het lijnstuk
C" C~ - YBTYBJ' zodat de materiële consumptie OC~ bedraagt.

Dit betekent nu dat de investeringen in gelijke mate toenemen

en de omvang YC~(-0Y-OC~) aannemen.
Indien we nu veronderstellen dat de niet-fysieke opbrengst

van de reële kasvoorraden als deel van het reële inkomen
een toenemende functie is van de reële kasvoorraadquote,
welke relatie kan worden weergegeven door u-u(a), waarbij
u'~ 0 en u" ~0, zullen de vergelijkingen uit paragraaf 2
als volgt worden gewijzigd. Het beschikbare inkomen per
hoofd luidt:

(1) YB - Y (lf agfu(a))

De besparingen per hoofd die beschikbaar zijn voor de uit-
breiding van de investeringen per hoofd kunnen,rekening
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houdend met de vergelijking (6) uit paragraaf 2 als volgt
worden weergegeven.l)

(Z) LM - dt L- aBy I1-ag( á- 1- u~~`) )1
B g

In tegenstelling met de analyse van Tobin is nu niet meer
eenduidig bepaald dat de curve die de reële besparingen weer-
geeft de rechte- Okn in een punt links van het evenwichts-
punt S zal snijden en dat bijgevolg de evenwichtswaarde van
de kapitaalir.tensiteit in het monetaire model lager zal zijn
dan in het reële model (zie grafiek in vorige paragraaf).
Deze Tobin-paradox zal in de onderhavige analyse alleen op-
treden, indien de invloed van de additionele reële kasvoor-
raden op de reële besparingen (portefeuille-effect) de in-
vloed van de niet-fysieke opbrengst van de reële kasvoorraden
(immateriële consumptie-effect) meer dan compenseert. In
algebraische termen uitgedrukt is aan deze voorwaarde vol-
daan indien geldt:

( Q - 1) ~ u(~)
B ag

2 )

In het omgekeerde geval, waarin het immateriële consumptie-

1)We willen er hier op wijzen dat de definitie van u-u(a),
zoals deze door Johnson in zijn Essays in monetary econo-
mics,1967,pagina 171,wordt gegeven,onjuist is.Johnson de-
finieert u-u(a) als het toegerekende inkomen als deel van
het reële inkomen per hoofd i.p.v. het toegerekende inkomen
als deel van het totale reële inkomen.Immers uit de inkomens-
definitie YB-YfagYtU~waarbij U het toegerekende inkomen van
de kasvoorraden voorstelt kunnen we het inkomen per hoofd
afleiden:yB-yfagyf U of yB - y(lfagf U). Hieruit resulteert

L Y
dan yB- y(ltagfu(a)). In een briefwisseling terzake werd ons
door genoemde auteur medegedeeld dat hij zich met onze de-
finitie kan verenigen.

2)B.C. Cohen, The Johnsonian savings function and the rate
of inflation, Economia lnternazionale, februari 1971,
p. 97-99. Deze auteur geeft het wiskundig bewijs voor
de in de tekst gestelde conditie.
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effect domineert:( á-1)~ u~g) , zal de investeringsquote
B

groter zijn dan in het reële model en zal de evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit op lange termijn dientengevolge
ook hoger zijn. Het snijpunt van de curve die de reële be-
sparingen representeert met de rechte -Okn ligt dan rechts
van punt S. Indien de beide effecten elkaar precies compen-
seren zullen de investeringen per hoofd gelijk zijn aan de
besparingen per hoofd, welke in het reële groeimodel naar
voren komen. De curve van de reële besparingen zal dan de
rechte -Okn snijden in het evenwichtspunt S.

De voorgaande uiteenzettingen hebben ook consequenties
voor de maximalisatie van de consumptie per hoofd. Immers
een hogere monetaire groeivoet, gepaard gaande met een hoge-
re evenwichtswaarde van de inflatfegraad zal de gewenste
reële kasvoorraden reduceren. Indien het immateriële con-
sumptie-effect domineert zullen de reële besparingen worden
gereduceerd en zal de evenwichtswaarde van de kapitaalin-
tensiteit dalen. Voorzover de volkshuishouding het "golden
rule" pad nog niet heeft bereikt zal zowel een daling van
de materiële als van de immateriële-consumptie optreden. In
het omgekeerde geval, waarin het portefeuille-effect domi-
neert zal de expansieve monetaire politiek leiden tot een
hogere evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit en een
vergroting van de materiële consumptie per hoofd. Voorzover
in de uitqangssituatie de evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit de "golden rule" waarde overtreft geldt de vol-
gende redenering. Ook in dat geval zullen de gewenste reële
kasvoorraden dalen. Voorzover nu het immateriële consumptie-
effect domineert en de reële besparingen dalen zal een be-
weging ontstaan naar het "golden rule" pad, waardoor de ma-
teriële consumptie zal toenemen. Voorzover het portefeuille-
effect domineert zullen de reële besparingen en de kapitaal-
accumulatie toenemen, waarbij de volkshuishouding zich verder
van het "golden rule" pad zal verwijderen.
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3.3. De analyse van Levhari en Patinkin

a) De invloed van de monetaire groeivoet op de evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit

Zoals reeds hiervoor werd gesteld, geschiedt de waardering
van de niet-fysieke opbrengsten van de reële kasvoorraden
in de monetaire groeitheorie van Levhari en Patinkin volgens
het beginsel van de alternatieve kosten. Opgemerkt moet wor-
den dat dit principe in wezen een beslissingscriterium is
voor één individueel economisch subject, hetwelk nu wordt
toegepast bij het weergeven van het gedrag van alle econo-
mische subjecten . M.a.w. er is cet. par. steeds sprake van
een afweging op de marge tussen reële kasvoorraden en reële
kapitaalgoederen. De toepassing van dit beginsel stuit in
macro-economisch opzicht op moeilijkheden. Immers de genoem-
de waarderingsmethode sluit wel aan bij de gebruikelijke
berekeningsmethode van het nationale inkomen, maar men kan
zich toch afvragen hoe alle individuen tezamen de reële kas-
voorraden kunnen beschouwen als een vorm van belegging die
om te zetten is in reële kapitaalgoederen en hoe de conver-
sie moet plaatsvinden indien alle economische subjecten dit
tegelijkertijd wensen te doen.l)
Patinkin en Levhari maken een onderscheid tussen de tota-

le consumptie, inclusief de immateriéle consumptie die voort-
vloeit uit het bezit van de reële kasvoorraden, en de mate-
riële of fysieke consumptie die bepalend is voor de omvang
van de investeringen. De bovenbedoelde waarderingsmethode
en bijgevolg het toegerekende inkomen (P(rt,r)) dat voort-
vloeit uit het bezit van reële kasvoorraden, leidt in de
uiteenzettingen van Levhari en Patinkin tot de volgende de-
finitie van hét beschikbare inkomen:

(1) YB- Y P(u-n) t P (rf,r) - Y f P(ufr) .

1) H. Abele, Zeitschrift fur NationaZtSkonomtie, Band 30,
1970, t.a.p.p. 138.
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We zien hier dat Patinkin en Levhari in wezen eenzelfde in-
komensdefinitie hanteren dan Johnson. De totale consumptie
afhankelijk van het beschikbare inkomen, is dan gelijk aan

(Z) CT - (1-aB) [Y t P (utr)1 .

Teneinde de besparingen te vinden, die getransformeerd zul-
len worden in reële kapitaalgoederen, wordt de reële produc-
tie verminderd met de materiële consumptie (Cr,).

Zoals in alle versies van de neo-klassieke monetaire groei-
theorie wordt ook nu verondersteld, dat het prijsniveau zo-
danig flexibel is, dat een voortdurend evenwicht bestaat tus-
sen de vraag naar en het aanbod van reële kasvoorraden. A1-
gebraisch uitgedr:ilct:

v
(3) P- aY - p~- , waarbij a- a(rf,r) en a' (rt,r) ~ 0

De gewenste materiële consumptie kan nu worden geschreven
als het verschil tussen de totale gewenste consumptie uit
het beschikbare inkomen en de immateriële consumptie van
het toegerekende inkomensbestanddeel.

v
(4) CM (1-QB) ( Y t P(utr) - P (rt,r) 1

De omvang van de investeringen kan worden gedefinieerd als
het verschil tussen het inkomen uit lopende produktie en
de materiële consumptie van goederen en diensten.

v
(5) át - Y -{ (1-aB) [ Yt P (utr) 1 - P (rf,r ) }

De derde term in het rechterlid geeft weer de immateriële
consumptie van de díensten van de reéle kasvoorraden. De
hiernavolgende gedachten zijn in sterke mate gebaseerd op de
beschouwingen die door Levhari en Patinkin aan de monetaire
groeitheorie zijn gewijd in het tweede gedeelte van hun beken-
de artikel in de "American Economic Review" september,1968.1)

1) D.Levhari en D.Patinkin,American Economtic Revie~,september
1968,t.a.p.p.717-737.
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Aangenomen wordt dat het arbeidsaanbod en de nominale geld-
hoeveelheid jaarlijks toenemen met een constant percentage
n, respectievelijk v. Het evenwichtige groeipad op de lange
termijn wordt gekenmerkt door een constantheid van zowel de
kapitaalintensiteit (k) als van de reële kasvoorraden per
hoofd (m). Hieruit resulteert voor de kapitaalintensiteit
de volgende relatie:

dk 1 dK 1 dL 1 dK 1
(6) dt Íc -~ K- dt L- dt K-n - 0

M.a.w. de kapitaalintensiteit is constant als de groeivoet
van de kapítaalgoederenvoorraad gelijk is geworden aan de
exogeen gegeven groeivoet van het arbeidsaanbod. Vervolgens
geldt in de bedoelde evenwichtige groeisituatie t.a.v. de
relatieve verandering van de reële kasvoorraden per hoofd:

(~) dm 1- dM 1- d~ 1- dL 1
dt m dt M dt p ~ L - u-,r- n - 0

Uit de vergelijkingen (6) en (7) kan worden geconcludeerd
dat in de evenwichtige groeisituatie de totale fysieke kapi-
taalgoederenvoorraad en de totale reële kasvoorraden met een-
zelfde percentage groeien, hetwelk gelijk is aan de groeivoet
van het arbeidsaanbod (- groeivoet van het nationaal product).
Eveneens geldt op het evenwichtige groeipad dat voor exogeen
gegeven waarden van u en n de inflatiegraad (,r) constant is,
evenals het kapitaalrendement (r-f'(k)). Iiz deze situatie is
de inflatiegraad immers gelijk aan de groeivoet van de nomi-
nale geldhoeveelheid per hoofd.
Na substitutie van (3) in (5) en rekening houdend met (6)

en (7) kan de volgende vergelijking worden afgeleid:

(8) K{ an-oB [ lta (nfnf r)l } f n- 0

Met behulp van deze laatste relatie, waarbij tevens gebruik
wordt gemaakt van de eigenschappen van de produktiefunktie
in paragraaf 2, kan uit de volgende evenwichtsconditie (9),
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit worden afgeleid.
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(9) nk - {oB [lfa (nfntr) ] - an} f(k)

Zoals in paragraaf 2 naar voren is gebracht, heeft Tobin
er op gewezen dat het wezenlijke kernmerk van een monetaire
economie in het kader van de groeitheorie daarin is gelegen,
dat een deel van de totale besparingen uit het beschikbare
inkomen (SB) gericht zal worden op de accumulatie van reële
kasvoorraden. (SK) In de onderhavige analyse betekent dit,
dat de materiële besparingen die beschikbaar zijn voor een
uitbreiding van de fysieke kapitaalgoederenvoorraad (SM ),
als volgt kunnen worden weergegeven.

(10) SMaB[ Yt P(utr)1 - P(u-,r) -aB[ YtaY(ut r)1 -aY(u-,r)

De tweede component in het rechterlid is gelijk aan het be-
drag waarmee het inkomen uit de lopende produktie in de ana-
lyse van Tobin werd verhoogd, nl. de mutatie in de reële
kasvoorraden die door de economische subjecten worden aange-
houden . (d(P) ) .

dt - SK
Indien rekening wordt gehouden met de vergelijkingen (3),
(6) en (7) geldt in de evenwichtssituatie voor de materiële
besparingen de volgende relatie:

(11) SM aBY [ lta(nt,rtr)] -aYn

Na deling door het inkomen ( Y) resulteert de materiële spaar-
quote ( aM), waarvan de waarde gelijk is aan de coëfficiënt
van f(k) in vergelijking (9).

(12) aM SY -aB [ lfa(ntntr) 1 -an.

Indien rekening wordt gehouden met de vergelijking (9) ontstaat
de evenwichtsvoorwaarde in een groeiende volkshuishouding:
aMf(k)-nk, die volkomen analoog is met die welke in de tra-
ditionele neo-klassieke reële groeitheorie wordt verkregen.
Deze relatie houdt namelijk in, dat in een situatie van
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evenwichtige groei de besparingen per hoofd gelijk moeten
zijn aan de investeringen per hoofd, welke benodigd zijn
om de kapitaalintensiteit te handhaven.

Uit de bovenstaande beschouwingen kan geconcludeerd worden,
dat ook al is de spaarquote uit het beschikbare inkomen (aB)
konstant, dit niet geldt voor de materiële spaarquote (aM).
Deze laatste grootheid is immers afhankelijk van de gewenste
reële kasvoorraadquote (a), die weer bepaald wordt door de
alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden van reële
kasvoorraden (rtn). De materiële spaarquote is derhalve
uiteindelijk afhankelijk van de kapitaalintensiteit (k) en
de relatieve verandering in het prijsniveau (n).
De materiële spaarquote kan nu als volgt worden weergegeven:

(13) QMQM(k,n).

Patinkin en Levhari gaan er vervolgens van uit dat de spaar-
quote over het beschikbare inkomen genomen variabel is en
afhankelijk van de respectievelijke opbrengstvoeten van de
beide vermogensactiva waarin de totale besparingen kunnen
worden aangehouden. Deze veronderstelling wordt als volgt
uitgedrukt:

(14) aB-QB(f'(k),-~), waarbij aBl~ 0 en aB2~ 0

Uit de vergelijking (12) kan verder worden afgeleid dat de
materiële spaarquote niet noodzakelijk kleiner behoeft te
zijn dan de totale spaarguote over het beschikbare inkomen
genomen. Dit bleek wel het geval te zijn in de analyse van
Tobin. In termen van de grafiek, die in paragraaf 2 naar
voren werd gebracht, is het zeer wel denkbaar dat de curve
die de materiële besparingen representeert, de rechte -Okn
snijdt in een punt rechts van S waardoor de evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit in een monetaire economie groter
kan zijn dan in een reële economie. Patinkin en Levhari wij-
zen er vervolgens op,dat zelfs wanneer in de monetaire econo-
mie een lagere evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
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zou resulteren dan in een reële economie (Tobin), de wel-
vaartspositie van de economische subjecten niet behoeft te
worden aangetast. Immers tegenover het nutsverlies dat voort-
vloeit uit een lagere materiële consumptie per hoofd, staat
een toename van het nut, hetwelk samenhangt met de immateriële
consumptie van het bezit van de reële kasvoorraden.

Bij het analyseren van de invloed van een verandering in de
monetaire expansiegraad op de ~venwichtswaarden van de kapi-
taalintensiteit en van de andere reële grootheden wordt de
evenwichtsvoorwaarde in vergelijking (9), rekening houdend
met vergelijking (12), allereerst als volgt herschreven:

(15) f (k) - n
k - aM k,n) - A(k), waarbij A'(k) ~0.

Deze relatie geeft een bekende stelling weer uit de neo-klas-
sieke reële groeitheorie en houdt in, dat in de evenwichtige
groeisituatie de gemiddelde kapitaalproductiviteit (A(k)) in
een positief verband staat met de natuurlijke groeivoet en
in een negatief verband staat met de materiële spaarquote.
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven geldt in de evenwichti-
ge groeisituatie dat het verschil tussen de monetaire expan-
siegraad (u) en de groeivoet van de bevolking (n) gelijk is
aan de inflatiegraad (,r). Vandaar dat een differentíatie
van vergelijking (15) naar ,r een inzicht kan verschaffen
omtrent de invloed van een wijziging in de groeivoet van de
geldhoeveelheid op de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit. Hieruit resulteert dan de volgende relatie.l)

(16) dk -
án

aM~r
2

- Qn A' (k) - a~

Uit de laatstgenoemde vergelijking blijkt, dat het van be-
lang is na te gaan de invloed van de wijzigingen in de kapi-
taalintensiteit en in de inflatiegraad op de materiële spaar-

1) aMn en ~k zijn de partiële afgeleiden vanoM m.b.t.,r en k.
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quote. M.a.w. het teken vana~ enorl speelt een essentiëlen
rol bij de beantwoording van de vraag omtrent de beinvloeding
van de evenwichtswaarden van de reële grootheden tengevolge
van een mutatie in de groeivoet van de maatschappelijke geld-
hoeveelheid. Om tot een exacte uitspraak te komen is het no-
dig enkele mathematische exercities door te voeren. Partiële
differentiatie van vergelijking (12) naar de grootheden k en
n geeft het onderstaande resultaat.l)

(17) a~-aBlf" (k) [ lfa (nf,rfr)1 f aaB[ lt ~~ (ntr)] f" (k) f

- (1-aB) a' f " (k) n.

(18) QMn- - aB2 [ lta ( nf,rfr)] faaB [ lt~~ (,rfr)1 - ( 1-aB) a'n

~
De uitdrukking ~(rt,r)-E in de tweede term van het rechter-
lid is gelijk aan de rentegevoeligheid van de vraag naar
reële kasvoorraden. Overeenkomstig de uitkomsten van diverse
empírische onderzoekingen wordt verondersteld dat deze elas-
ticiteit een absolute waarde heeft die kleiner is dan één.2)
Op basis van deze suppositie t.a.v. de rentegevoeligheid
van de geldvraag en rekening houdend met de tekens van de
andere grootheden, kan uit de vergelijkingen (17) en (18)
worden afgeleid dat Q~ negatief en aMn onbepaald is.

1) De betreffende uitkomsten werden verkregen door reke-
ning te houden met de volgende relaties: aB-aB(f'(k),-,r)
en a- a(r-~,r), waarbij r-f'(k)~O,f"(k)~ 0, a'~ 0,
oBl~ 0, aB2 ~0, en 0~ aB ~ 1.

2) Hiervoor wordt verwezen naar studies van R.Teigen, De-
mand and supply functions in the United States; some
structural estimates, Econometrica, oktober 1964, p.477-
509, en D. Laidler, The rate of interP~t and the demand
for money, some empirical evidence, Journal of Political
Economy, december, 1966, p. 543-555 en van dezelfde
auteur, The demand for money: theories and evidence,
1973, deel III, p. 89-110.
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Het is nuttig de resultaten, welke tot uitdrukking worden
gebracht in de bovenstaande vergelijkingen (17) en (18), nader
economisch te interpreteren teneinde de interdependenties
tussen de verschillende grootheden goed te kunnen begrijpen.
Een toename van de kapitaalintensiteit (k) en~of een stijging
van de inflatiegraad (n) kunnen de materiële spaarquote op
twee manieren beinvloeden. Enerzijds via een verandering van
de totale besparingen bij een gegeven omvang van de fysieke
produktie (niveau-effect), anderzijds via een wijziging in de
verhouding waarin deze besparingen kunnen worden aangehouden.
(portefeutille-effectl.

Het niveau-effect is rechtstreeks afhankelijk van de spaar-
quote over het beschikbare inkomen genomen en van de omvang
van het toegerekende inkomensbestanddeel, dat voortvloeit
uit de aangehouden reële kasvoorraden. Genoemde determinanten
van het niveau-effect komen naar voren in de eerste twee ter-
men van de vergelijkingen (17) en (18), terwijl het portefeuil-
le-effect in de laatste term van de betreffende vergelijking
tot uitdrukking wordt gebracht.

De mechanismen die hierbij werkzaam zijn kunnen als volgt
worden beschreven. Enerzijds zal een stijging van de kapitaal-
intensiteit, uitgaande van de eigenschappen van de produktie-
functie, de reële opbrengstvoet van kapitaal en bijgevolg
de spaarquote over het beschikbare inkomen genomen verminde-
ren. (aBl f"(k)c 0). Dit betekent dat toekomstige consumptie
wordt vervangen door consumptie in het heden. Anderzijds zal
de relatieve daling van de nominale rentevoet (alternatieve
kosten van het aanhouden van geld) uitgaande van een rente-
inelastische vraag naar reële kasvoorraden, aanleiding geven
tot een minder dan proportionele toename van reële kasvoor-
raden, waardoor het toegerekende deel van het beschikbare
inkomen daalt, m.a.w. (lfe)f "(k)c 0. Hieruit volgt dat de
uiteindelijke invloed van een toename van de kapitaalinten-
siteit op de totale besparingen uit het beschikbare in-
komen negatief is. Vervolgens kan t.a.v. het portefeuil-
le- effect worden opgemerkt, dat ongeacht de rentege-

voeligheid van de vraag naar reële kasvoorraden, de qencem-
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de daling van de alternatieve kosten verbonden aan het
aanhouden van dit vermogens-activum ertoe zal leiden dat een
groter deel van de gevormde totale besparingen wordt aange-
houden in de vorm van reële kasvoorraden, d.w.z.
-(1-aB)a' f" (k) ~ 0. M.a.w. door de werking van het porte-
feuille-effect zal a.h.w. een monetaire verdieping optreden
in de beleggings-portefeuille. Het netto-effect van een stij-
ging van de kapitaalíntansiteit betekent, binnen de veronder-
stellingen van de onderhavige analyse, een vermindering van
de materiële spaarquote. (aM).

De invloed van een verandering in de evenwichtswaarde van
de inflatiegraad op de materiële spaarquote kan echter aan
de hand van de drie termen in vergelijking (18) niet een-
duidig worden vastgesteld. De invloed op de materiële be-
sparingen van een wijziging in de evenwichtswaarde van de
inflatiegraad kan worden gesplitst in de volgende drie compo-
nenten. Enerzijds heeft de stijging van de nominale rente-
voet (rtn) een portefeuille-effect tot gevolg, (-( 1-aB)a' n~ 0),
in die zin, dat een kleiner deel van de totale besparingen
zal worden aangehouden in de vorm van reële kasvoorraden.
Hierdoor zullen op zich beschouwd de materiële besparingen
toenemen. Anderzijds is het niveau-effect onbepaald, van-
wege het feit dat er nu twee tegengestelde krachten werk-
zaam zijn. Immers uitgaande van een interest-inelastische
vraag naar reële kasvoorraden zal de relatieve stijging van
de nominale rentevoet het toegerekende inkomen (P ( rtn)) en
dientengevolge het beschikbare inkomen verhogen waardoor,
gegeven de spaarquote aB, een positieve invloed op de totale
besparingen ontstaat. (aaB(lte) ~ 0). Het negatieve effect
op de totale besparingen vloeit daarentegen voort uit het
feit dat een stijging van de evenwichtswaarde van de infla-
tieqraad de reële opbrengstvoet van de reële kasvoorraden
(-n) vermindert en vandaar de spaarquote over het beschik-
bare inkomen genomen (- aB2 ~ 0). De oorzaak van het laatst-
genoemde negatieve effect is gelegen in de negatieve invloed
die uitgaat van de hogere evenwlchtswaarde van de inflatie-
graad op de spaaractiviteit, daar de waarde van de toekomstige
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stroom van consumptieve diensten daalt t.o.v. de waarde van
de huidige consumptie.l)De verandering in de totale spaar-
quote, veroorzaakt door een wijziging in de reële opbrengst-
voet van de reële kasvoorraden, weerspiegelt een substitutie-
proces van toekomstige voor huidige consumptie.

Indien we rekening houden met de bovenstaande economische
interpretatie, kan m.b.t. vergelijking (16), welke tot uit-
drukking brengt de invloed van een wijziging in de monetaire
expansiegraad op de evenwichtswaarde van de kapitaalibten-
siteit het volgende worden opgemerkt. Het feit dat men niet
in staat is de uiteindelijke richting aan te geven van een
verandering in de materiële spaarquote (aM) als gevolg van
een wijziging in de inflatiegraad (n), vormt de voornaamste
reden van de onbepaaldheid van de invloed van een verande-
ring in de monetaire groeivoet op de evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit. Dit kan als volgt worden verduidelijkt .
Indien de vraag naar reële kasvoorraden interest-inelastisch
is,zal de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit en van de
materiële spaarquote in dezelfde richting veranderen, daar
in dat geval de noemer van vergelijking (16) positief is.2)
De evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit wordt onder
deze omstandigheden enkel en alleen door een verandering in
de evenwichtswaarde van de inflatiegraad (n) hPïnvloe~,
voor zover ~laatstnPnoemde muta.tie ~? m~tAriëlP sraarquote
zal wijzigen; in algebrais.che termen uitgedrukt, voorzover
aMn ~ 0. Wanneer de hiervoor beschreven invloeden van een

wijziging in de monetaire expansiegraad (het niveau-effect
en het portefeuille-effect) elkaar precies compenseren,
m.a.w, aMn - 0, zal de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit géén verandering ondergaan. Domineert daarentegen
het portefeuille-effect dan zal gelden dat

oMn~o en á ~ 0.

1) A.H.Meltzer: Journal of Economic Literature, maart 1969,
t.a.p.p. 47-48.

2) Het teken van án is gelijk aan het teken van aMn
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Patinkin en Levhari concluderen, dat naarmate de spaar-
quote over het beschikbare inkomen minder gevoelig is voor
wijzigingen in de reële opbrengstvoet van de reële kasvoor-
raden (-n), de kans groter is dat het portefeuille-effect
zal domineren. In het extreme ;eval waarin aB2-0 en of aB
constant is m.b.t. de respectievelijke reële opbrengstvoe-
ten van de beide vermogenscomponenten (r en -n ), zal het
niveau-effect als gevolg van een hoge~e inflatiegraad de
positieve invloed van de werking van het portefeuille-effect
op de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit verster-
ken.l) De invloed van een ho~ere inflatiegraad op de spaar-
quote over het beschikbare inkomen (oB2) is in wezen afhan-
kelijk van de preferenties van de economische subjecten
t.a.v. consumptie en vermogensvorming. De vraag komt naar
voren of de economische subjecten de daling van het ver-
mogen in de vorm van reële kasvoorraden als gevolg van de
hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad accepteren.
Men zou zich kunnen voorstellen dat de economische subjecten
deze vermogensdaling wensen te compenseren ten laste van
de consumptieve bestedingen, waardoor juist meer besparingen
zullen worden gerealiseerd. Een dergelijk gedrag zou er
toe kunnen leiden dat de hiervoor genoemde posítieve in-
vloed van het portefeuille-effect verder wordt versterkt.2)
Uit de bovenstaande uiteenzettingen komt tevens de con-
clusie naar voren van Tobin, die uitgaat van een constante

1) D.Levhari en D.Patinkin, American Economic Reviem, septem-
ber 1968,t.a.p.p.725,voetnoot 14.De auteurs tonen aan
dat zelfs bij hanterinq van de conceptie van het beschik-
bare inkomen volgens Tobin de onbepaaldheid,waarvan in de
tekst sprake is,blijft bestaan.Sidrauski en Stein gaan in
hun beschouwingen uit van een positief effect van de infla-
tiegraad op de besparingen m.a.w. ~n ~0. Zie M.Sidrauski,
Rationale choice and patterns of growth in a monetary eco-
nomy,American Economic Revie~,mei 1967,t.a.p.p.542 en in
hetzelfde tijdschrift in september 1968,een commentaar van
Stein,p.947.De veronderstelling van deze beide auteurs zal
de in de tekst genoemde positieve werking van de hogere
inflatiegraad op de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit verder versterken.

2) R.Mundell, Inflation, saving and the real rate of inte-
rest, in Monetary Theory, 1971,hoofdstukII p.14-22.
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spaarquote (aB) over het beschikbare inkomen genomen, en
stelt, dat een meer expansieve monetaire politiek op eendui-
díge wijze aanleiding zal geven tot een verhoging van de
investeringsquote en bijgevolg tot een hogere evenwichtswaar-
de van de kapitaalintensiteit.l)
De resultaten Van de voorgaande beschouwingen kunnen m.b.v.
de onderstaande schema's als volgt worden samengevat:

Invloed van een wiiziging in de kapitaalintensiteit en in de
monetaire expansiegraad (inflatiegraad)op de materiële spaar-
quote ( aM)

vergro- Niveau-effect Portefeuille- Totaal ef-
ting van: invloed via invloed Via effect fect op ma-

spaarquote toegerekend teriële
inkomen spaarquote

(a )M

k daalta P(rfn) daalt P stijgt daaltaB ~

n daalta P(rf~r) stijgt P daalt a ?B M~

1) Sidrauski heeft een Verdere theoretische fundering van de
monetaire groeitheorie gegeven.Hij analyseert de neutrali-
teitskwestie van het geld in een groeitheoretisch kader door
op expliciete wijze rekening te houden met de reële kasvoor-
raden als argument in de nutsfunctie.Het individuele spaarge-
drag van de economische subjecten wordt beschouwd als een
proces van Vermogensvorming,gericht op een maximalisatie van
het nut over een oneindige tijdshorizon waarbij de constante
subjectieve tijdsvoorkeurvoet (ó) als disconteringsfactor
fungeert. Voor elk subject gelden de volgende budgetrestric-
ties:enerzijds zal het Vermogen worden verdeeld over fysie-
ke kapitaalgoederen en reële kasvoorraden en anderzijds zal
op elk tijdstip gelden dat het beschikbare inkomen gelijk
is aan de som van consumptie en besparingen.Op deze wijze
worden de Vraagfuncties naar consumptiegoederen en de beide
vermogensactiva, t.w.reële kasvoorraden en fysieke kapitaal-
goederen, afgeleid. Zie M.Sidrauski, American Economic Re-
viev, mei 1967, t.a.p.p.534-544 en het commentaar van J.
Stein, American Economic Revie~, september 1968, t.a.p.
p. 944-950.
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Invloed van een wijziging in de monetaire expansiegraad
(inflatiegraad) op de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit.

Vergroting van de
evenwichtswaarde van
de inflatiegraad QMn

dk QMn
d~ - a 2

- nA'(k)-a~.

Portefeuille-effect domi-
neert stijgt stijgt
Portefeuille-effect com-
penseert niveau-effect nul nul
Spaarquote (a8) constant
ï la Tobin stijgt stijgt
Invloed van inflatie-
graad op totale spaar-
quote (aBn);

QBn- 0 stijgt stijgt

QB,~ ~ 0 (Mundell) stijgt stijgt

b) De invloed van de monetaire groeivoet op de evenwichts-
waarde van de reële kasvoorraden per hooPd.

Tenslotte analyseren we de invloed van een wijziging in
de monetaire expansiegraad op de reële kasvoorraad per
hoofd (m), het concurrerende vermogensobject met de fysieke
kapitaalgoederen in de beleggingsportefeuille van de econo-
mische subjecten.

Uitgaande van de vergelijking (3) in de voorgaande subpa-
ragraaf kunnen deze reële kasvoorraden per hoofd als volgt
worden weergegeven:

(19) m-a(rtn). f(k) -a[f'(k)t,r] .f(k)
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In de voorgaande subparagraaf is naar voren gekomen, dat onder
zekere omstandigheden (aM,~ ~ 0) een hogere monetaire expansie-
graad (lees: een hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad)
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit kan verminde-
ren t.o.v. het groeipad met de lagere monetaire groeivoet.
Indien dit het geval is, zal de stijging van de inflatiegraad
de evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd een-
duidig verminderen. Immers de reële opbrengstvoeten van de
beide vermogensvormen zullen veranderen. Het kapitaalrende-
ment (f' (k)) en de inflatiegraad (,r) zullen de alternatieve
kosten van het aanhouden van reële kasvoorraden vergroten,
waardoor overeenkomstig de vooronderstellingen de gewenste
reële kasquote daalt. Bovendien geldt dat als gevolg van de
lagere evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit, de dien-
overeenkomstige daling van de produktie per hoofd (f(k)) even-
eens aanleiding zal geven tot een vermindering van de vraag
naar reële kasvoorraden per hoofd.

In het geval waarbij een vergroting van de monetaire ex-
pansiegraad een positieve invloed heeft op de evenwichtswaar-
de van de kapitaalintensiteit (ák ~ 0 als oMn~ 0), kan de
ontwikkeling van de reële kasvoorraden per hoofd niet meer
eenduidig worden vastgesteld. Deze onbepaaldheid van de even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd bij een
wijziging in de evenwichtswaarde van de inflatiegraad, komt
na differentiatie van vergelijking (19) naar n, in de vol-
gende relatie tot uitdrukking.

(20) ám - a' [f" (k) ~ t 11 f(k) t af' (k)- dn

Enerzijds zal in dit geval, waarbij de evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit toeneemt, de produktie per hoofd
(f(k)) stijgen, anderzijds daalt het kapitaalrendement
(f'(k)). Er kunnen zich nu twee mogelijkheden voordoen. De
stijging van de evenwichtswaarde van de produktie per hoofd
zal aanleiding geven tot een grotere vraag naar reële kas-
voorraden. Indien vervolgens de daling van het kapitaalrende-
ment niet volledig wordt gecompenseerd door de stijging van
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de evenwicl~swaarde van de inflatiegraad, zullen de alterna-
tieve kosten dalen waardoor de vraag naar reële kasvoorraden
zal stijgen. Per saldo zal in de nieuwe evenwichtssituatie
de vraag naar reële kasvoorraden zijn toegenomen. Wordt daar-
entegen de daling van het kapitaalrendement meer dan volle-
dig gecompenseerd door de hogere evenwichtswaarde van de
inflatiegraad, dan zullen de alternatieve kosten toenemen en
zal bijgevolg de vraag naar reële kasvoorraden dalen. Het uit-
eindelijk effect voor de evenwichtswaarde van de reële kas-
voorraden per hoofd is dan onbepaald.

Indien als gevolg van een hogere monetaire groeivoet het
niveau-effect en het portefeuille-effect elkaar compenseren,
zodat er geen wijziging optreedt in de materiële spaarquote
(a~ - 0), zal de evenwichtswaarde van de kapitaalintensi-
teit constant blijven. Zoals uit relatie (20) blijkt zal de
evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd dan toch
zijn gedaald, vanwege het feit dat de alternatieve kosten
van het aanhouden van reële kasvoorraden zijn gestegen
(a'f(k) ~0). Dit resultaat zal worden verkregen als de spaar-
quote van het beschikbaar inkomen erg inflatiegevoelig is,
hetgeen inhoudt dat de economische subjecten de consumptle
van goederen en diensten prefereren boven de vermogensvor-
ming.De invloed van een wijziging in de monetaire groeivoet
(inflatiegraad) op de evenwichtswaarde van de reële kasvoor-
raden per hoofd kan m.b.v.het onderstaande schema als volgt
worden samengevat:

dk
dn

alternatieve
kosten ( r}~)

Invloed op de vraag naar
reële kasvoorraden

Totaal effect
dm (relatie 20)

inkomensef- portefeuille-
~

fect:f(k) effect:
a-a (rtn )

daalt stijgen negatief negatief negatief
stijg 1)stijgen positief negatief onbepaald

2)dalen positief positief positief
0 stijgen 0 negatief negatief
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c) Monetaire neutraliteit in een groeiende econo~e

De voorgaande beschouwingen hebben ook implícaties voor het
vraagstuk betreffende de neutraliteit van het geld in het
kader van de evenwichtige groei. T.a.v. de neutraliteitskwes-
tie worden in de literatuur twee interpretaties naar voren
gebracht. Enerzijds wordt onderscheiden de invloed van de
absolute grootte van de maatschappelijke geldhoeveelheid
(en dus van het absolute prijsniveau), anderzijds de invloed
van veranderingen in de monetaire expansiegraad, en derhalve
in de evenwichtswaarde van de inflatiegraad, op de evenwichts-
waarden van de reële grootheden in een groeiende volkshuis-
houding.l)

Uit de evenwichtsconditie in vergelijking (9) kan worden
afgeleid dat de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
uiteindelijk afhankelijk is van de inflatiegraad (,r). Hieruit
volgt, dat wanneer de monetaire autoriteiten in de evenwichti-
ge groeisituatie een éénmalige vergroting van de geldhoeveel-
heid tot stand brengen en vervolgens de oude monetaire ex-
pansiegraad continueren, de evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit geen verandering zal ondergaan. Uit vergelijking
(20) vloeit dan eveneens voort dat de evenwichtswaarde van
de reële kasvoorraden per hoofd zich niet zal wijzigen. Wel
zal de eenmalige vergroting van de geldhoeveelheid een posi-
tief reëel kaseffect genereren, waardoor de vraag naar
goederen en diensten zal toenemen. Immers uitgaande van vol-
ledige werkgelegenheid zullen de initiële reële overschot-
kassen aanleiding geven tot prijsstijgingen. Dit proces van
prijsaanpassing duurt voort, totdat de reële kasvoorraden
weer op het oude gewenste niveau zijn teruggekeerd. M.a.w.
de eenmalige monetaire impuls blijft zijn invloed uitoefenen
1)H. Johnson, 1967, t.a.p.p. 163. A. Marty: Inside money,
outside money and the wealth effect. Journal of Money,
Credit and Banking,februari 1969, p. 107-108.
Philip Cagan, The non-neutrality of money in the long
run:a discussion of the critical assumptions and some evi-
dence, Journal of Money, Credit and Banking, mei 1969,
p.207-208, en D. Levhari en D.Patinkin, American Economic
Ro~~ie7J, september 1968, t.a.p.p. 733.
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totdat het prijsniveau weer een evenwicht tot stand heeft
gebracht tussen de vraag naar en het aanbod van reële kas-
voorraden. De monetaire autoríteiten kunnen in beginsel dus
wel de omvang van de nominale kasvoorraden beheersen, maar
de reële kassen worden veeleer endogeen door het publiek
bepaald.l)In de nieuwe evenwichtssituatie is enkel het ab-
solute prijsniveau proportioneel veranderd met de wijziging
in de nominale geldhoeveelheid. De evenwichtswaarden van de
inflatiegraad, Van de kapitaalintensiteit en van de reële
kasvoorraden per hoofd zijn constant gebleven. Volgens deze
opvatting correspondeert het neutraliteitsbeginsel met de
implicaties Van de traditionele kwantiteitstheorie, die in
hoofdstuk I naar voren werd gebracht. Cagan stelt in dit
verband "in that sense money may be Viewed as a Veil in the
long run, producing proportional changes in the price level
that leave all the real quantities in the economy the same".2)

Zoals uit vergelijking (16) moge zijn gebleken, heeft
echter een mutatie in de monetaire expansiegraad (in tegen-
stelling tot een éénmalige Vergroting Van de geldhoeveelheid)
in het algemeen wel een invloed op de evenwichtswaarden Van
de reële grootheden. Dit hangt samen met het feit dat Ver-
schillende groeivoeten Van de maatschappelijke geldhoeveel-
heid Verschillende reële opbrengstvoeten van de reële kas-
Voorraden inhouden. Dientengevolge zullen de economische
subjecten onderscheiden beslissingen nemen met betrekking
tot de optimale samenstelling Van hun beleggingsportefeuille
(reële kasvoorraden versus fysieke kapitaalgoederen). In de
voorgaande uiteenzettingen is gebleken dat alleen in het
speciale geval, waarbij het niveau-effect en het portefeuille-
effect elkaar precies compenseren (aMn -0,) de monetaire
neutrallteit volgens de tweede interpretatie gehandhaafd
blijft. Hoewel deze monetaire neutraliteit geldt t.a.v.
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit, kan uit ver-
gelijking (20) worden afgeleid, dat onder genoemde, bijzondere,

1) C.K.F.Nieuwenburg, Geld en economische activitetit,
oratie Rijksuniversiteit te Utrecht, 1973, p.21-22.

2) Ph. Cagan, Journal of Money, Credit and Banking, mei
1969, t.a,p.p. 207.
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omstandigheden de reële kasvoorraden per hoofd toch zullen
verminderen.

4. De implicaties van de reële kasvoorraden als productiegoed

4.1. De productieve diensten van de reële kasvoorraden.

In deze paragraaf wordt de monetaire factor, in de vorm
van reële kasvoorraden, beschouwd als een grootheid die z4-
"shopping services" verschaft. Hiermee wordt bedoeld, dat
de reële kasvoorraden worden aangehouden omdat op deze wij-
ze reële productiekrachten worden bespaard, die juist bij
afwezigheid van deze monetaire factor in een zuivere ruil-
verkeershuishouding, gebruikt zouden moeten worden om het
ruilverkeer voortgang te doen vinden. Deze gedachte is
reeds terug te vinden in de geschriften van Mill waar hij
stelt,dat het gebruik van geld een besparing van productie-
factoren betekent:"... there cannot be intrinsically a
more insignificant thing in the economy of society than
money",en verder op "except in the character of a contri-
vance for sparing time and labour " 1) .
Het feit àat reële kasvoorraden worden aangehouden bij
bestaande positieve alternatieve kosten betekent dat daar
blijkbaar een bepaalde opbrengst tegenover staat welke de
genoemde kosten compenseert. Het voordeel van het aan-
houden van reële kasvoorraden, tcegespitst op de productie-
sfeer, wordt door Levhari en Patinkin als volgt geformuleerd:
"In somewhat more concrete- and more familiar- terms we
can assume that an economy without money would have to
devote effort (read: labor and physical capital) in order
to achieve the multitude of "double coincidences" - of
buyers who want exactly what the seller has to offer - on
which succesfull barter is based. Hence the entrance of

1) J.S. Mill, Principles of Poltitical Economy, London
1917, p. 488.
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money into the production function reflects the fact that
it frees labor and capital for the production of commodi-
ties proper".1) De auteurs wijzen hier duidelijk op de voor-
delen van een geldverkeershuishouding in vergelijking met
de zuivere ruileconomie. Immers door het opsplitsen van de
ruil in twee halve ruiltransacties m.b.v. geld als een inter-
mediair goed worden de transactiekosten van het ruilver-
keer, verbonden aan de tijd die benodigd is om koper en
verkoper in een ruileconomie in natura met elkaar in contact
te brengen, gereduceerd. Deze kosten worden gemaakt om de
benodigde informatie m.b.t. de gevraagde en aangeboden goe-
deren te verwerven en te verspreiden. De introductie van het
algemeen aanvaarde ruilmiddel, geld, maakt het mogelijk dat
de ruil beter georganiseerd kan worden, bevordert de arbeids-
verdeling en leidt tot een meer efficiënte allocatie van de
productiefactoren. De productie van goederen en diensten
kan dan een hoger niveau bereiken of wordt weerspiegeld
in meer vrije tijd, dan in een zuivere ruileconomie in natu-
ra mogelijk zou zijn, terwijl hetzelfde niveau van goederen-
voorziening als bij de genoemde ruileconomie met veel minder
tijd en moeite kan worden bereikt.2)
In tegenstelling tot de voorafgaande paragraaf, waarin de
reële kasvoorraden werden beschouwd als een consumptiegoed,
hetwelk een stroom van niet-fysieke opbrengsten oplevert,
worden de reële kasvoorraden nu beschouwd als een goed dat

1)D.Levhari en D.Patinkin, American Economic Revie~, sep-
tember 1968, t.a.p.p. 737-738. Voor beschouwingen om-
trent de betekenis van het geld als een produktiegoed kan
worden verwezen naar: L.Mc.Gregor en A. Walters, Real
balances and output: A productivity model of a monetary
economy, in A. Powell en R. Williams, 1973, t.a.p.p. 233-
259, D. Patinkin, Money, interest and prices, 1965,
p. 146-161, M. Friedman, The optimum quantity of money
in The optimum quantity of money and other essays,Chicaqo,
1969, p.1-50, H. Johnson, Journal of Money, Credit and
Banking, februari 1969, t.a.p.p.30-45,K.Brunner en A.Meltzer
The uses of money: money in the theory of an exchange eco-
nomy, American Economic Reviem, december 1971,p.773-805.
D.Purvis, Canadian Journal of Eeonomtics, augustus 1971,
t.a.p.p. 374-381.

2)H.Visser, Monetaire theorie, Leiden 1973, p.3-5.
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directe productieve diensten verleent in het productieproces.
Om de betekenis van de reële kasvoorraden als productiefac-
tor in de analyse scherper naar voren te brengen wordt in
deze paragraaf geabstraheerd van de implicaties van de
reële kasvoorraden als consumptiegoed (niet-fysieke opbreng-
sten, toegerekend inkomen etc.). Een van de manieren waarop
de vraag naar en de invloed van de reële kasvoorraden als
productiegoed kan worden geanalyseerd betreft de toepassing
van de technieken die door Baumol en Tobin zijn ontwikkeld
in hun optimale kasvoorraadtheorie.l)
In de bedoelde analyse van Baumol en Tobin, welke ook reeds
in hoofdstuk II werd vermeld, staat de kwestie centraal
hoe de kosten van het verwerven en aanhouden van een reële
kasvoorraad geminimaliseerd moeten worden of anders uitge-
drukt hoe de opbrengst van de vermogensportefeuille kan
worden gemaximaliseerd. Er zijn immers kosten verbonden aan
het aanhouden van een geldvoorraad en eveneens aan de om-
zetting van rentedragende niet-monetaire vermogensobjecten
in geld. De analyse van Baumol en Tobin is uit theoretisch
oogpunt erg aantrekkelijk, aangezien een beschouwing van het
geld als produktiegoed voorraadtheoretische problemen op-
roept die van dezelfde aard zijn als die welke door genoemde
schrijvers naar voren zijn gebracht. In navolging van Patin-
kin en Levhari wordt in de verdere analyse van deze voorraad-
theoretische benadering geabstraheerd en zal om reden van
analytische eenvoud het geld, in de vorm van een reële kas-
voorraad, als argument in de productiefunctie worden opge-
nomen. Bovendien wordt op deze wijze een vergelijking met
de voorafgaande analyse betreffende de reële kasvoorraden
als consumptiegoed vergemakkelijkt.

1) W. Baumol, The transactions demand for cash; an in-
ventory theoretic approach; Quarterly JournaZ of Econo-
mics, n ovember 1952, p. 546-566 en J. Tobin, The inte-
rest elasticity of transactions demand for cash, Revie~
of Economics and Statistics, augustus 1956, p.241-247.
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4.2. De invloed van een wijziging in de monetaire expansie-
gr aad

De hiernavolgende analyse is in sterke mate gebaseerd op de
beschouwingen van Levhari en Patinkin, die voor het eerst
in de literatuur op expliciete wijze uitgebreide aandacht
hebben geschonken aan de betekenis van de reële kasvoorra-
den als productiegoed in een groeitheoretisch kader. De
reële geldhoeveelheid wordt, zoals hiervoor reeds is gesteld,
als argument opgenomen in de produktiefunctie, die wederom
lineair homogeen is verondersteld in alle variabelen en
welke als volgt kan worden weergegeven:

(1) Y- F(K,L, P )

De produktie per hoofd kan bij een dergelijke produktiefunc-
tie geschreven worden als een functie van de kapitaalinten-
siteit en van de reële kasvoorraden per hoofd, waaruit re-
sulteert:

(1') y- f(k,m), waarbij fk ~ 0 en fm ~ 0. 1)

Overeenkomstig de suppositie in de analyse van Tobin
wordt ervan uitgegaan dat het hier extern geld betreft,
hetwelk zonder verdere kosten kan worden voortgebracht.

De definitie van het beschikbare inkomen die nu wordt
gehanteerd is gelijk aan die welke in vergelijking (1)
in paragraaf 2 is weergegeven. Dit betekent dat het toege-
rekende inkomensbestanddeel verbonden aan het bezit van
reële kasvoorraden niet wordt opgenomen in het beschikbare
inkomen, teneinde dubbeltellingen te voorkomen. Dit vloeit
voort uit het feit dat de diensten van de reële kasvoorraden nu
tot uitdrukking worden gebracht in de productiesfeer via een
1)Een grensgeval kan zich voordoen in een volkshuishouding
met zeer hoog ontwikkelde financiële instellingen,zodat
fm0, d.w.z. een toename van de reële kasvoorraden leidt
niet meer tot een verdere besparing van reële produktie-
krachten in het produktieproces en dus tot een toename van
de productie per hoofd.
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toename van de lopende produktie. De veranderingen in de
reële kasvoorraden als gevolg van mutaties in het prijsniveau
blijven daarentegen,
standdeel vormen van
sche subjecten.l)

zoals in de analyse van
het beschikbare inkomen

De kapitaalaccumulatie
het inkomen uit lopende
het beschikbare inkomen
uitdrukking:

is gelijk aan het

Tobin, een be-
van de economi-

verschil tussen
productie en de consumptie uit
en komt in de volgende relatie tot

(2) át - Y-( 1-aB) [ Yt p(u-,r) ]

Indien we vervolgens rekening houden met het feit dat in de
evenwichtige groeisituatie de reële kasvoorraden per hoofd
constant zijn, kan m.b.v. de bovenstaande relatie de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit als volgt worden
weergegeven.

(3) aBf(k,m)f(aB-1) mn- nk

De vergelijkingen (2) en (3) komen overeen met de relaties
(7) en (8) in paragraaf 2.
De materiële spaarquote (QM), die ook nu afhankelijk is
van de respectievelijke opbrengstvoeten van de beide ver-
mogenscomponenten waarin de besparingen kunnen worden aan-
gehouden, nl. reële kapitaalgoederen en reële kasvoorraden,
kan door een herformulering van vergelijking (3) worden ge-
schreven als:

(a -1)mn
(4) aBt [ fsk~m 1 f(k,m)- aM(k,n)f (k,m) - nk.

Ten aanzien van de evenwichtswaarde van de reële kas-

voorraden per hoofd kan het volgende worden opgemerkt. De

vraag naar reële kasvoorraden als productiegoed wordt in

de onderhavige beschouwingen bepaald door het grensproduc-

tiviteitsbeginsel. Dit in tegenstelling tot in de voorafgaande

1) D.Patinkin, 1965, t.a.p.p. 160-161.
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uiteenzettingen waar a- y, de gewenste reële kasvoorraad-
quote enkel afhankelijk werd gesteld van de alternatieve
kosten (rtn) verbonden aan het aanhouden van reële kasvoor-
raden. Anders uitgedrukt, in de voorafgaande uiteenzettingen
was de vraag naar reële kasvoorraden afhankelijk van de ka-
pitaalintensiteit en de inflatiegraad. Niet alleen de fysieke
grensproductiviteit van de reële kasvoorraden (fm) , maar
ook de marginale vermogenswinsten die ontstaan uit hoofde van
een verwachte relatieve prijsdaling (-n) zijn nu van beteke-
nis als determinanten van de vraag naar reële kasvoorraden
door de productiehuishoudingen. De productiehuishoudingen
zullen een evenwicht m.b.t. de samenstelling van de beleggings-
portefeuille hebben bereikt als de marginale opbrengstvoeten
van de fysieke kapitaalgoederen en van de reële kasvoorraden
aan elkaar geli~k zijn. Dit evenwicht wordt door de hiervol-
gende conditie weergegeven.l)

(5) fk-fm -a of rfn - fm.

Het linkerlid van deze vergelijking is gelijk aan het kapi-
taalrendement, teswijl het rechterlíd de opbrengstvoet van
de reële kasvoorraden uitdrukt, die gelijk is aan de fysieke
grensproductiviteit van de reële kasvoorraden verminderd met
de inflatiegraad. Een andere interpretatie van vergelijking
(5) komt hierop neer, dat de laatste geldeenheid welke als
reële kasvoorraad, dus als factór-inzet wordt aangewend, een
opbrengstvoet moet hebben die overeeiistemt met de opbrengst-
voet van de laatste geldeenheid belegd in fysieke kapitaal -
goederen. Het grensproduct van de reële kasvoorraad is dan
gelijk aan de algebraische som van de inflatiegraad en het
grensprodukt van kapitaal.
Het is nu, in tegenstelling tot in de vorige paragraaf,

niet mogelijk uit de vergelijking (5) de vraag naar reële

1) H.W.Wan, Extensions of the neo-classical model: the
inclusion of monetary assets, Economic Growth, Cornell
University, 1971 p. 252. Zie in dit verband ook J. Stein,
The optimum quantity of money, JournaZ of Money, Credit
and Banking, november 1970, p. 401-402.
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kasvoorraden per hoofd (m) als functie van de kapitaalinten-
siteit (k) en de inflatiegraad (n) expliciet op te lossen.
Daarentegen kan er wel iets worden gezegd over de ontwikke-
ling van de reële kasvoorraden per hoofd onder invloed van
een verandering in de kapitaalintensiteit respectievelijk
in de inflatiegraad. Hiertce is nodig een impliciete diffe-
rentiatie van vergelijking (5) naar k en n, waaruit na enke-
le wiskundige bewerkingen de volgende partiële afgeleiden
kunnen worden verkregen.l)

1) Stel Q(k,m,n) - fk(k,m) - fm( k,m) t n- 0:

} dm } dn
(1) Qk Qm dk Qn dk - ~

( 2) Qn f Qm ám } Qk d - 0

(1~)(fkk - fmk) t(fkm - f~) ák t 1 ák - 0:

2m - - fkk - fmk - -Qk ~ Q
' ek fkm - fmm - 4m

(2) 1 t(fkm - fmm) dfi t(fkk - fmk)dn - 0

ak 1 -Q,r ~ p
o ~ - - fkk-fmk - Qk

8m 1

2n -- fkmm-

-4n
Qm

~ 0

De tekens van de differentiaalquotiënten in de relaties
(6), (7) en (8) zijn verkregen enerzijds onder de ver-
onderstelling van de grensproductiviteitstheorie met
betrekking tot de grootheden k en m, d.w.z. fkk en f~
zijn beiden negatief en anderzijds dat geldt
fkm - fmk~ 0.
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(6) am - 4k ' 0
~ - Qm

(7) am - - 4n ~ 0
an Qm

(8) á~ - - ~n ~ 0
Qk

Substitutie van de inflatiegraad uit vergelijking (5) in de
uitdrukking voor het beschikbare inkomen geeft het volgende
resultaat:

(9 ) YB - Y f P(u-n )- Y f P(u tfk-fm) - Y t P(u tr-fm)

We zien dat in deze vergelijking de inflatiegraad niet meer
expliciet naar voren komt. Dit vloeit voort uit het feit
dat, bijvoorbeeld als gevolg van een verwachte relatieve
prijsstijging een vermogensverlies optreedt m.b.t. de aan-
gehouden reële kasvoorraden, dat gelijk is aan de productieve
opbrengst die aan deze kasvoorraden kan worden toegekend.
Eenzelfde interpretatie ligt opgesloten in de vergelijking
(1) uit paragraaf 3.3., waarbij de reële kasvoorraden als
consumptiegoed worden beschouwd en als een toegerekend in-
komen in de definitie van het beschikbare inkomen zijn opge-
nomen.

Overeenkomstig de gevolgde procedure in de voorafgaande
paragraaf kan nu met behulp van de vergelijkingen (3) en (5)
de invloed van een wijziging in de monetaire expansiegraad
(u) (- inflatiegraad) op de evenwichtswaarden van de kapi-
taalintensiteit en van de reële kasvoorraden per hoofd
worden geanalyseerd. Uitgaande van een constante spaarquote
(QB) over het beschikbare inkomen genomen, worden door im-
pliciete differentiatie van de vergelijkingen (3) en (5)
naar de inflatiegraad (n) de volgende relaties verkregen.l)

1) Zie voetnoot p. 176.
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(10) [ aBfk-n 1~ t[ oBfm f(aB-1)n ] á - 0

(11) [ f~-fkkl d t[ fmm fkm 1 d - 1

Oplossing volgens de regel van Cramer geeft het volgende
resultaat voor de invloed van een wijziging in de inflatie-
graad op de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
en van de reële kasvoorraden per hoofd.

(12) dk - ~aBfm f (aB-1)n I

~ - D

aBfk - n
D

waarbij de determinant gelijk is aan:

(14) D-[aBfk - n 1[ fmm - fkm 1- [ aBfmt(aB-1)nl [ f~ - fkk 1-

( aBfk - nl. - Qm -[ aBfm f(aB -1) n l .- Qk

De veronderstellingen die zijn gemaakt om de tekens van de
partiële afgeleiden Qk en Qm in de vergelijkingen (6) en (7)
te bepalen, zijn echter niet voldoende om de tekens van de
tellers en derhalve van de differentiaalquotiënten in de ver-
gelijkingen (12) en (13) vast te stellen. Uit de vergelijking
(5), die het portefeuille-evenwicht representeert, kan, zoals
hiervoor reeds werd weergegeven, voor een gegeven waarde van
de inflatiegraad (n), worden afgeleid (relatie 6) dat de
invloed van een wijziging in de kapitaalintensiteit op de
reële ka~voorraden per hoofd eenduidig positief is.
(~ -- Qm ~ 0). Anderzijds kan uit de vergelijking (3),
welke de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit weergeeft,
en uit de daarmee samenhangende vergelijking (10) worden af-
geleid dat het betreffende differentiaalquotiënt ~ gélijk
is aan - QBfk-n , waarvan het teken niet eenduidig kan

aB mf aB- n
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worden bepaald. Deze onbepaaldheid kan ook grafisch worden
weergegeven m.b.v. een figuur die is ontleend aan Levhari
en Patinkin.l)

k' k

In deze grafiek geeft de CC-curve de meetkundige plaats
weer Van alle combinaties Van de reële kasvoorraden per
hoofd (m) en de kapitaalintensiteit (k), waarvoor Voldaan is
aan de voorwaarden voor een evenwichtige groei op lange ter-
mijn (relatie (3)) en derhalve de kapitaalintensiteit con-
stant is. De figuur laat zien dat de helling Van de bedoelde
curve negatief (C1C1) of positief (C2C2 en C3C3) kan zijn.
De mm-curve vormt de meetkundige plaats Van alle combinaties
Van de reële kasvoorraden per hoofd (m) en de kapitaalinten-
siteit (k) waarvoor een portefeuille-evenwicht bestaat

1) D.Levhari en D.Patinkin, American Economic Review, sep-
tember 1968 t.a.p.p. 741. Voor een andere illustratieve
grafische presentatie wordt verwezen naar J.A.Frenkel en
R.Dornbusch, Inflation and growth: Alternative approaches,
in Report 7135 van Center for Mathemattical Studiea in
Business and Economics, Chicago,juli 1971, p. 6-11.
Laatstgenoemd artikel is ook Verschenen in de Journal of
Mone~, Credit and Banking, februari 1973, p.144.
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(relatie (5), gegeven de inflatiegraad (,r).
De helling van deze curve is, zoals hiervoor reecs werd opge-
merkt, eenduidig positief. Een hogere kapitaalintensiteit,
gegeven de inflatiegraad, leidt tot een relatieve daling van
de alternatieve kosten en een beweging langs de mm-curve,
waarbij de vraag naar reële kasvoorraden toeneemt. Een toe-
name van de monetaire expansiegraad , uitgaande van de
evenwichtssituatie (E), geeft aanleiding tot een verschui-
ving van de mm-curve naar rechts (m'm') (zie vergelijking
(7)). Dit betekent in feite, dat een toename van de evenwichts-
waarde van de inflatiegraad de vraag naar reële kasvoorraden
per hoofd reduceert, gegeven de waarde van de kapitaalinten- .
siteit. De CC-curven worden echter door een hogere evenwichts-
waarde van de inflatiegraad niet beinvloed. De uiteindelijke
invloed van een toename van de monetaire expansiegraad op
de evenwichtswaarden van de reële grootheden is derhalve af-
hankelijk enerzijds van de gedaante van de CC-curven en an-
derzijds van de vraag in welke punten de nieuwe evenwichts-
situatie tot stand zal komen. (P,R en T).

Zoals in de vorige paragraaf werd aangegeven (vergelijking
20), bestaat er een verband tussen enerzijds de invloed van
een verandering in de evenwichtswaarde van de inflatiegraad
op de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit (~) en
anderzijds de invloed van de betreffende wijziging in de
evenwichtswaarde van de inflatiegraad op de evenwichtswaarde
van de reële kasvoorraden per hoofd (~) . De formele oplos-
sing kan worden gevonden door de functie Q(k,m,n) - 0, welke
het evenwicht in de beleggingsportefeuille weergeeft, totaal
te differentiëren naar de inflatiegraad (n), waaruit resul-
teertl)

(15 ) dm - - Qk dk - Q~
~ - Qm d,r 4m

1) Uit de relatie Q(k,m,n )- 0 volgt
dk dm

Qk dn } Qm dn } Qn - 0.
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(16) ~ - - 4m ~ - 4n
~ - Qk ~ Qk

Met betrekking tot de invloed van een wijziging van de mo-
netaire groeivoet (lees: evenwichtswaarde van de inflatie-
graad) op de evenwichtswaarden van de kapitaalintensiteit
en van de reële kasvoorraden per hoofd kunnen de volgende
mogelijkheden worden onderscheiden. Indien een toename van
de monetaire expansiegraad (u) een negatieve invloed heeft
op de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit (ák ~ 0)
zal, rekening houdende met de vergelijkingen (6), (7) en (8),
de hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad een negatieve
invloed uitoefenen op de evenwichtswaarde van de reële kas-
voorraden per hoofd (~ ~ 0). Een en ander komt in de grafiek
naar voren in een verschuiving van de mm-curve naar rechts
en, uitgaande van de CC-curve, resulteert het nieuwe evenwichts-
punt P. Zo volgt uit vergelijking (16), dat voorzover de
hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad een positieve
invloed heeft op de evenwichtswaarde van de reële kasvoor-
raden per hoofd (~ ~ 0) de invloed op de evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit ook positief zal zijn,(~ ~ 0).
Deze casuspositie komt in de grafiek eveneeens tot uitdruk-
kíng in een verschuiving van de mm-curve naar rechts en in
het evenwichtspunt T. Indien tenslotte de evenwichtswaarde
van de inflatiegraad een positieve invloed heeft op de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit (~ ~ 0), dan is de
invloed op de evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden per
hoofd onbepaald. Deze situatie wordt in de grafiek tot uit-
drukking gebracht door de evenwichtspunten R en T. Omgekeerd
geldt eveneens, dat wanneer de evenwichtswaarde van de in-
flatiegraad in een negatief verband staat met de evenwichts-
waarde van de reële kasvoorraden per hoofd (~ ~ 0), de
invloed van de hogere evenwichtswaarde van de inflatiegraad
op de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
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niet eenduidig kan worden vastgesteld (punt P en R)1).
Concluderend kan gesteld worden, dat voorzover een ver-

groting van de evenwichtswaarde van de inflatiegraad (n) een
nieuwe evenwichtssituatie bewerkstelligt met een lagere even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit, punt P, ook de even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd zal zijn
verminderd t.o.v. het groeipad met de lagere monetaire groei-
voet. Dit resultaat vloeit voort uit het feit dat in de be-
treffende situatie de alternatieve kosten verbonden aan het
aanhouden van reële kasvoorraden zijn gestegen. Deze stijging
hangt samen met de hogere evenwichtswaarde van de inflatie-
graad en, voorzover in de nieuwe evenwichtssituatie de kapi-
taalintensiteit is gedaald, met het hogere kapitaalrendement.
Indien daarentegen de hogere evenwichtswaarde van de inflatie-
graad aanleiding geeft tot een stijging van de evenwichts-
waarde van de kapitaalintensiteit, is de invloed op de even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd onbepaald
(punten R en T). Onder deze omstandigheden kan immers de
ontwikkeling van de alternatieve kosten niet meer eenduidig
worden vastgesteld. Voorzover mk~ m~, zullen de alternatieve
kosten per saldo zijn gedaald, hetgeen betekent een hogere
evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd (punt T).
Indien daarentegen mk~ mn,zullen per saldo de alternatieve

1)D.Levhari en D. Patinkin, American Economic Revie~, septem-
ber 1968, t.a.p.p. 742. Zn dit verband kan verwezen worden
naar J.Harkness, The role of money in a simple growth
model; comment, American Economic Revie~, maart 1972,
p.177-179. Harkness toont aan dat onder speciale veronder-
stellingen het groeimodel waarin de reële kasvoorraden
enkel als productiegoed worden beschouwd, stabiel is. Hij
komt dan tot de conclusie dat een hogere monetaire groei-
voet aanleiding zal geven tot een hogere evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit en van de reële kasvoorraden
per hoofd (zie punt T in de grafiek). De hogere evenwichts-
waarde van de reële kasvoorraden per hoofd is niet in over-
eenstemming met de conclusie in de Tobiniaanse monetaire
groeitheorie. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat
bij Tobin de reële kasvoorraden geen productieve diensten
vervullen. Zie in dit verband ook: R.Ramanathan, The role
of money in a simple growth model: comment, Americ.an
Economie Reviem, maart 1972, p. 180-184 en in hetzelfde
nummer van dit tijdschrift: D.Levhari en D.Patinkin, The
role of money in a simple growth model: reply, p.185.
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kosten zijn gestegen en zal een nieuwe evenwichtssituatie
worden bereikt, waarbij een daling is opgetreden in de even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per hoofd (punt R).

Ook Stein heeft de betekenis van de reële kasvoorraden als
produktiegoed in het neo-klassieke monetaire groeimodel onder-
zocht.l) Hij legt daarbij de nadruk op de negatieve invloed
die uitgaat van een hogere monetaire expansiegraad op de
reële kasvoorraden per hoofd. De vermindering van de laatst-
genoemde grootheid bewerkstelligt zowel een daling van de
consumptieve bestedingen als van de produktie, waardoor het
uiteindelijke effect voor de materiële besparingen en zo voor
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit onbepaald is.
De mutatie in de consumptieve bestedingen kan worden toege-
schreven aan de werking van het reële kasvoorraad-effect. Er
wordt namelijk verondersteld dat de consumptie mede afhanke-
lijk is van het vermogen van de economische subjecten, het-
welk bestaat uit fysieke kapitaalgoederen en reële kasvoor-
raden per hoofd. De invloed van dit reële kasvoorraad-effect
is afhankelijk van de vraag in hoeverre het onderscheid
tussen intern en extern geld relevant is voor de bepaling
van veranderingen in de vermogenspositie van de economische
subjecten. Indien de geldhoeveelheid enkel uit extern geld
bestaat, hetgeen eenvoudshalve in de meeste theoretische be-
schouwingen wordt gepostuleerd, heeft elke wijziging in de
inflatíegraad een daaraan tegengestelde mutatie in de netto -
vermogenspositie van de economische subjecten tot gevolg. Ge-
noemde auteur gaat er blijkbaar van uit, dat de economische
subjecten de daling van het vermogen in de vorm van reële
kasvoorraden, als gevolg van de hogere evenwichtswaarde van
de inflatiegraad, niet accepteren. Zij zullen deze vermogens-
daling veeleer wensen te compenseren ten laste van de consump-
tieve bestedingen,waardoor juist meer besparingen zullen ont-
staan. Daarnaast zal de produktie dalen vanwege het feit dat
de reële kasvoorraad is gedaald en deze als argument is opge-
nomen in de produktiefunctie. De invloed op de evenwichts-

1) J.Stein: American Economic Review, maart 1970, t.a.p.p.91-
93.
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waarde van de kapitaalintensiteit is nu afhankelijk van de
vraag, welk van de beide effecten domineert. Indien het
grensproduct van de reële kasvoorraden per hoofd groot is,
kan de productiedaling de vermindering van de consumptieve
bestedingen overtreffen, waardoor de kapitaalintensiteit in
de nieuwe evenwichtssituatie is gedaald. Deze situatie stemt
dan overeen met punt P in de bovenstaande grafiek. Is daar-
entegen de grensproductiviteit van de reële kasvoorraden van
een te verwaarlozen betekenis, (fmi 0), dan zal het dalende
effect van de consumptieve bestedingen overheersen en zal
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit worden ver-
groot (punt R). In dit laatste geval resulteert weer de
conclusie van het oorspronkelijke neo-klassieke monetaire
groeimodel van Tobin, zij het dat Tobin het expliciete on-
derscheid tussen de reële kasvoorraad als consumptiegoed en
als productiegoed niet in zijn analyse heeft opgenomen.

4. DE STABILITEIT VAN HET NEO-KLASSIEKE MONETAIRE GROEIMODEL

In de voorafgaande beschouwingen is er steeds van uitgegaan
dat er een evenwicht bestaat en dat het systeem convergeert
naar een nieuwe evenwichtssituatie indien door welke oorzaak
dan ook de oorspronkelijke evenwichtstoestand wordt verbro-
ken. Anders geformuleerd, er is voortdurend aangenomen dat
er sprake is van een stabiliteit van het evenwichtige groei-
pad.

Tobin heeft op een summiere wijze aan het stabiliteitspro-
bleem aandacht geschonken. Stel dat om de een of andere reden
het portefeuille-evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld
doordat de inflatiegraad daalt. Een relatieve daling van de
inflatiegraad betekent immers een vermindering van de alter-
natieve kosten die zijn verbonden aan het aanhouden van
reële kasvoorraden. Dit zal, teneinde het evenwicht tussen
de vraag naar en het aanbod van reële kasvoorraden (porte-
feuille-evenwicht) te handhaven, voor de economische subjec-
ten aanleiding zijn hun reële kasvoorraden te vergroten.
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Het vraagsurplus naar reële kasvoorraden betekent een aan-
bodsurplus van yoederen, waaruit een verdere prijsdaling
resulteert. Er kunnen dan twee tegengestelde effecten worden
onderscheiden. Enerzijds zal de prijsdaling via de werking
van het Pigou-effect, aanleiding geven tot een vergroting
van de reële waarde van de bestaande nominale kasvoorraden,
waardoor een bijdrage wordt geleverd tot herstel van het
oorspronkelijk verbroken portefeuille-evenwicht. Anderzijds
treedt onder invloed van het Wicksell-effect een destabili-
serende werking op, in die zin, dat de geinduceerde hogere
deflatiegraad de reële opbrengstvoet van de reële kasvoorra-
den zal vergroten. Uitgaande van het veronderstelde beleggers-
gedrag zal de vraag naar de monetaire component in het ver-
mogen verder stijgen, waardoor de bestaande onevenwichtigheid
in de samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt ver-
groot. Op deze wijze kan een eenmalige verstoring van het
evenwicht a.g.v. de disposities van de economische subjecten
aanleiding geven tot een cumulatieve deflatoire ontwikkeling.
Dit aanpassingsproces gaat, volgens de gedachtengang van
Tobin, gepaard met een daling van de evenwichtswaarde van
de kapitaalintensiteit en een stijging van het kapitaalren-
dement. Deze ontwikkeling van het kapitaalrendement leidt
tot een toename van de alternatieve kosten, welke toename
een stabiliserende factor betekent. Tobin merkt vervolgens op
"There is no a priori reason why one effect should be stron-
ger than the other in the neighborhood of equilibrium".1~
Hij stelt, dat, voorzover het Pigou-effect domineert, uit-
eindelijk, na een lange periode van deflatie en een daling
van de kapitaalintensiteit, een nieuwe evenwichtssituatie
zal kunnen ontstaan. In het geval van een verbreking van
het portefeuille-evenwicht, onder invloed van een relatieve
stijging van de inflatiegraad, waardoor de alternatieve
kosten toenemen, zal de vraag naar reële kasvoorraden worden
verminderd. De economische subjecten zullen hun disposities

1) J. Tobin, Econometrica, oktober 1965, t.a.p.p. 682-683.
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zodanig wijzigen, dat een aanbodsurplus van reële kasvoorra-
den resulteert (vraagsurplus naar goederen), waardoor een
verdere stijging van de inflatiegraad zich zal voortzetten.
Gedurende dit aanpassingsproces zal de evenwichtswaarde
van de kapitaalintensiteit stijgen en het kapitaalrendement
dalen, welke ontwikkeling ook hier een stabiliserend element
vormt.
Het instabiele element in het neo-klassieke monetaire groei-

model is gelegen in de veronderstelling dat er steeds een
evenwicht zal bestaan tussen de vraag naar en het exogeen
gegeven aanbod van reële kasvoorraden. M.a.w. het prijsniveau
zal een dermate grote flexibiliteit bezitten dat het porte-
feuille-evenwicht voortdurend gehandhaafd blijft.
Ma M~

(pL - pL ) '
De stabiliteit van het systeem wordt nu op cruciale wijze

bepaald door de prijsverwachtingen. Zoals reeds meerdere
malen is gesteld, zijn de reële kasvoorraden per hoofd in de
evenwichtssituatie constant ( m- PL ). Dit betekent, dat de
evenwichtige inflatiegraad (n) gelijk is aan het verschil
tussen de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid en de
groeivoet van de bevolking, ofwel aan de groeivoet van de
nominale geldhoeveelheid per hoofd. In de gebruikelijke nota-
tie kan deze relatie worden geschreven als:,r ~ u- n.
Impliciet wordt hierbij aangenomen dat de verwachte inflatie-
graad ( n~) zich onmiddellijk aanpast aan de bestaande even-
wichtswaarde van de inflatiegraad (n), die gelijk is aan de
groeivoet van de nominale kasvoorraden per hoofd. In de li-
teratuur wordt vaak gesteld dat het monetaire groeimodel van
Tobin wordt gekenmerkt door een voortdurende gelijkheid van
de verwachte- en de feitelijke (evenwichtige) inflatiegraad.
Genoemde auteur merkt inderdaad in een antwoord aan Johnson
op, "asset-holders correctly expect the actually realized
rate of inflation or deflation" 1), maar in een andere publi-
catie stelt hij, "it will take time for the new rate of

1) J.Tobin, Economica, februari 1967, t.a.p. p. 69, voet-
noot 2.
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deflation to register in expectations and for wealth owners
to try to adjust to new expectations".1) Zoals we zullen
zien, is juist deze aanpassing van de verwachte inflatie-
graad bij een eventueel verschil tussen de feitelijke- en
de verwachte waarde van deze grootheid van wezenlijk belang
voor de stabiliteit in de neo-klassieke monetaire groeitheo-
rie.

Indien we er van uitgaan dat de verwachte inflatiegraad
(n~) steeds in overeenstemming is met de bestaande even-
wichtswaarde van de inflatiegraad (,r), dan kan het hiervoor
genoemde evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar
reële kasvoorraden als volgt worden weergegeven:

a v
(1) PL - pL - m - L (k,n)

waarbij L1 ~ 0 en L2 ~ 0.

Deze relatie houdt in dat de vraag naar reële kasvoorraden
per hoofd enerzijds in een positief verband staat met de
hoogte van het inkomen per hoofd (transactiegeldvraag), welke
grootheid wordt bepaald door de kapitaalintensiteit (y-f(k)),
anderzijds in een negatief verband staat met de alternatieve
kosten verbonden aan het aanhouden van de reële kasvoorraden
(f'(k) t,r). Teneinde, bij een groter aanbod van reële kas-
voorraden, de economische subjecten te bewegen een grotere
hoeveelheid reële kasvoorraden aan te houden, gegeven de
kapitaalintensiteit, zal, uitgaande van de gedragshypothese
t.a.v. de samenstelling van de beleggingsportefeuille de
inflatiegraad moeten dalen. M.a.w. de reële opbrengstvoet
van reële kasvoorraden zal moeten stijgen. Na expliciete op-
lossing van ,r uit relatie (1) luidt de conditie voor het
portefeuille-evenwicht als volgt:2)

1) J.Tobin, Econometrica,oktober 1965,tja.p.p~683.
2) Uit de relatie m- L(k,,r) volgt:dm-~ dk~ d,r. In de

-L
evenwichtssituatie geldt dm-0:.ák- -1 ~0 en ~: ~ 0.

L2 LZ
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(2) n - ,r(k,m); ,r2 ~ 0.

M.a.w. de inflatiegraad zal een bepaalde waarde moeten hebben,
teneinde, gegeven de kapitaalintensiteit, het portefeuille-
evenwicht tussen reële kasvoorraden en kapitaalgoederen voort-
durend te handhaven.l) De relatieve verandering in de reële
kasvoorraden per hoofd wordt door de volgende differentiaal-
vergelijking voorgesteld:

(3) dt m - u-,r (k,m) - n.

Indien het aanbod van reële kasvoorraden naar boven afwijkt
van de evenwichtswaarde, zal, gegeven de kapitaalintensiteit,
de inflatiegraad moeten dalen teneinde het portefeuille-even-
wicht te herstellen. De reële opbrengstvoet van de reële
kasvoorraden (-n) moet consistent zijn met het "asset
equilibrium", de evenwichtige samenstelling van de beleggings-
portefeuille. Uit vergelijking (3) vloeit echter voort dat
het aanbod van reële kasvoorraden cumulatief toeneemt en
het evenwichtsherstel niet zal optreden.2)Immers:

dm 1
( 4 ) J (~mm ) - -,r 2 ~ 0 .

Solow stelt:"...It is asking for trouble to expect the cur-
rently experienced rate of inflation to maintain perpetual
portfolio balance':3) Deze auteur wijst erop dat door het
íntroduceren van een verwachtingshypothese een zekere ver-

1) E.Burmeister en A.Dobell, Mathematical theories of gro~th,
1970, p.164. Zie ook in dit verband M.G. Hadjimichalakis,
Equilibrium and disequilibrium growth with money - The
Tobin models, Revier~ of Economic Studies, oktober 1971,
p. 471-472.

2) J.Stein, American Economic Reviem, maart 1970, t.a.p.p.
96-97.

3) R. Solow, Gro~th theory, an exposition, Oxford, 1970,
p. 76.
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traging kan worden ingebouwd, waardoor een plotselinge
verandering in de inflatiegraad slechts een geringe, on-
middellijke, verandering in de verwachte inflatiegraad en
derhalve in de disposities van de economische subjecten
bewerkstelligt. Cumulatieve verstoringen, zoals hiervoor
werden beschreven, zullen dan naar alle waarschijnlijkheid
minder snel optreden.

Zn de literatuur wordt er door diverse auteurs op gewezen
dat het evenwicht in de door ons besproken neo-klassieke mone-
taire groeitheorie de eigenschappen heeft van een zadelpunt-
evenwicht.l) Dit betekent dat het bedoeLde evenwicht alleen
stabiel ís, indien door een verstoring de reële kasvocrraden
per hoofd en de kapitaalintensiteit in een bepaalde richting
van de evenwichtswaarden afwijken. Voorzover het andere af-
wijkingen van het evenwicht betreft zal er geen convergentie
naar het oorspronkelijke evenwicht optreden.

Sidrauski heeft aangetoond dat het neo-klassieke monetaire
groeimodel (Tobin) stabiel is indien de herziening van de
verwachte inflatiegraad met een voldoende vertraging tot
stand zal komen. De analyse van Sidrauski is meer een inter-
pretatie van het Tobin-model naar de geest dan naar de let-
ter. Dit vanwege het feit dat Tobin zelf opmerkt dat het een
zekere tijd duurt alvorens de gewijzigde inflatie - c.q. de-
flatiegraad in de verwachtingen is verwerkt en de economische
subjecten hun disposities dienovereenkomstig hebben aange-
past.2)

1) K. Nagatani: A note on Professor Tobin's "Money and
economic growth",Econometrtica, januari 1970, p. 171-
175; M.Sidrauski, Journal of Political Economy,
december 1967,t.a.p.p.796-810 en van dezelfde auteur
American Economic Review, mei 1967, t.a.p.p. 538;
M. Hadjimichalakis, Money, expectations and dynamics,
an alternative víew, International Economic Revie~,
oktober 1971, p. 381-403.

2) J. Tobin, Econometrica, oktober 1965, t.a.p.
p. 683.
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Sidrauski maakt in zijn beschouwingen gebruik van de
welbekende "adaptive expectations function", die oorspron-
kelijk door Cagan is geintroduceerd.l) Hierbij wordt
verondersteld dat de prijsverwachtingen worden geinduceerd
in die zin, dat de economísche subjecten bij het bepalen
van de verwachtingen ten aanzien van een door hen als
normaal beschouwde inflatiegraad, rekening houden met de
mate van prijsstijging in het verleden.2) Deze normale
inflatiegraad is voor hen van wezenlijke betekenis bij
de beslissing omtrent de omvang van de op elk moment aan
te houden reële kasvoorraden. Indien de feitelijke infla-
tiegraad nu afwijkt van de door de economische subjecten
als normaal beschouwde inflatiegraad, zullen ze hun ver-
wachtingen t.a.v. deze grootheid gedeeltelijk herzien.
De betreffende gedragshypothese die de aaapassing van de
verwachte inflatiegraad tot uitdrukking brengt kan als
volgt worden weergegeven:

~
(5) át - B(n -n~), waarbij B~ 0 de aanpassingscoëfficiënt

voorstelt. De waarde van deze coëfficiënt is een indicatie
voor de snelheid waarmee de economische subjecten hun ver-
wachtingen t.a.v, de inflatiegraad zullen herzien. Deze
relatie geeft aan, dat de mate van aanpassing van de ver-
wachte inflatiegraad afhankelijk is van de schattingsfout
die gemaakt is bij het voorspellen van de actuele inflatie-
graad. Aan deze vergelijking ligt de veronderstelling ten
grondslag, dat de economische subjecten hun activiteiten
baseren op de onvolmaakte voorspellingen t.a.v, de inflatie-
en de deflatiegraad op korte termijn. Anders uitgedrukt,

1) Ph.Cagan, The monetary dynamics of hyperinflation, in
Studies ín the quantity theory of money, Chicago, 1956.
Cagan merkt op,"The expected rate of change in prices is
revised per períod of time in proportion to the diffe-
rence between the actual rate of change in prices and
the rate of change that was expected", t.a.p. p. 37.

2) M. Sidrauski, Journal of PoZiticaZ Economy, december
1967, t.a.p.p. 799.
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de aanpassing van de verwachtingen is een lineaire functie
van de schattingsfout. Indien S- 0 en 9-~ , heeft men te
maken met statische verwachtingen respectievelijk met een
volledige voorzienbaarheid van de prijsontwikkeling. Grotere
waarden voor de coëfficiënt B betekenen een kleinere ver-
traging in de aanpassing van de verwachte inflatiegraad.
De veronderstelling nu dat er steeds een evenwicht zal be-
staan tussen het aanbod van en de vraag naar reële kasvoor-
raden impliceert, dat er bij een eventueel écart tussen de
feitelijke en de verwachte inflatiegraad onmiddellijke aan-
passingen zullen plaatsvinden in de laatstgencemde grootheid
( B-~ ). In onze voorgaande beschouwingen werd er steeds
van uitgegaan dat de verwachte inflatiegraad gelijk is aan
de actuele, evenwichtige, inflatiegraad, welke gebruikt
werd bij de bepaling van het beschikbare inkomen en van de
alternatieve kosten. (n~-n ). Nagatani spreekt in dit ver-
band van "Tobin's assumption of "myopic" price expectations".1)

Teneinde de stabiliteit van het evenwichtige groeipad
te kunnen analyseren moet worden nagegaan, welke mechanismen
optreden bij en welke invloeden uitgaan van veranderingen
in de endogene variabelen, t.w. de kapitaalintensiteit en
de verwachte inflatiegraad, op de ontwikkeling van de des-
betreffende grootheden in de loop van de tijd. M.a.w. de
vraag doet zich voor of bij verstoringen van het evenwicht
er krachten aanwezig zijn die voor een evenwichtsherstel
zorgdragen. We zullen in deze paragraaf een verbale inter-
pretatie geven van de onderhavige problematiek, terwijl
de wiskundige implicaties in de appendix van dit hoofdstuk
aan de orde worden gesteld.z) Uit het onderhavige model,
hetwelk in de appendix van dit hoofdstuk is weergegeven,
kunnen de twee onderstaande basis-differentiaalvergelijkingen
worden afgeleid die een beschrijving geven van het be-
treffende dynamische systeem.

1) K. Nagatani, Econometrica, januari 1970, t.a.p.p. 175.
2) M. Sidrauski, JournaZ of PoZitical Economy, december

1967, t.a.p.p. 804-807.
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(6) át - aBf(k) - ( 1-aB) (u-,r~) m - nk.

(7) dn~ -dt T~
ltsr

x n dk[ u- n -,r - k dt )

Een stijging van de kapitaalintensiteit boven de evenwichts-
waarde, zal, gegeven de inflatiegraad, en een constante
spaarquote over het beschikbare inkomen, allereerst de ge-
middelde kapitaalproductiviteit en de besparingen per een-
heid kapitaal verminderen. Hiervan zal, gegeven de groei-
voet van de bevolking, een stabiliserende werking uitgaan
op de ontwíkkeling van de kapitaalintensiteit. Bovendien
zullen het grensproduct van kapitaal en derhalve de alter-
natieve kosten (f'(k)fnx ), eveneens een daling ondergaan,
hetgeen aanleiding geeft tot een toename van de vraag naar
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal. Sidrauski gaat er

van uit dat de economische subjecten de verdeling van hun
vermogen afhankelijk stellen van de respectievelijke opbrengst-

voeten van de beide vermogensactiva t.w. fysieke kapitaal-
goederen en reële kasvoorraden.l) Als gevolg van het hier-

door geinduceerde portefeuille-effect zal een daling optre-
den in de besparingen die zullen worden aangewend voor een
uitbreiding van de materiële kapitaalgoederenvoorraad. Door
de beide invloeden (niveau-effect t.a.v. de besparingen

en het portefeuille-effect) zal de kapitaalintensiteit weer
op het oorspronkelijke evenwichtsniveau worden teruggedron-
gen. (zie relatie (12a) in de appendix).
Van de andere kant zal een toename van de verwachte in-

flatiegraad (n~) het beschikbare inkomen op twee manieren
beinvloeden. Enerzijds treden vermogensverliezen op met
betrekking tot de door de economische subjecten aangehouden

1) De vraagfunctie naar reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal ziet er als volgt uit

PK - k- L(f'(k)tn~), waarbij L' ~ 0.
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bestaande hoeveelheid reële kasvoorraden, anderzijds zal
tengevolge van de gestegen alternatieve kosten de gewenste
hoeveelheid reële kasvoorraden per eenheid kapitaal dalen.
De vermindering van het beschikbare inkomen die door beide
effecten wordt bewerkstelligd zal aanleiding geven tot een
daling van de reële consumptie en dientengevolge tot een
stijging van de kapitaalaccumulatie. Sidrauski veronderstelt
hier blijkbaar dat dé economische subjecten de vermogensda-
ling in de vorm van reële kasvoorraden wensen te compense-
ren ten laste van de consumptieve bestedingen, waardoor
meer besparingen voor uitbreiding van de kapitaalgoederen-
voorraad zullen ontstaan. (Zie relatie (12b) in de appendix).

Er bestaat nu een meetkundige plaats van alle combinaties
van de kapitaalintensiteit en de verwachte inflatiegraad
waarvoor geldt dat de verandering in de kapitaalintensiteit
nul is. De helling van de betreffende curve in de evenwichts-
situatie (k ,n~ ) wordt weergegeven door de hiervolgende
uitdrukkingel)e

aF
dk dk - 0 - 3~
dnx ~ dt ~- eF

ak
~ 0.

Genoemde samenhangen worden in de onderstaande grafiek, welke
aan Sidrauski is ontleend, naar voren gebracht.2)

1) Zie appendix bij dit hoofdstuk
2) M.Sidrauski: Journal of Political Economy, december 1967,

t.a.~.p. 804-805. Opgemerkt moet hierbij worden
dat de auteur, indien hij spreekt over de stabiele
situatie figuur 4 bedoelt en niet figuur 3 zoals
in de tekst op p. 805 staat vermeld. Een analoge
grafiek wordt door Nagatani ontwikkeld voor de com-
binaties van de kapitaalintensiteit en de reële
kasvoorraden per hoofd. Zie Nagatani, Econometrica,
januari 1970, t.a.p.p. 173.

193



k

dk - 0
dt

n

Een afwijking van de evenwichtssituatie, welke tot uit-
drukking komt in een punt gelegen boven de curve (~t - 0),
geeft aanleiding tot een aanpassingsproces waarbij de kapi-
taalintensiteit afneemt, terwijl een afwijking van het
evenwicht, die tot uitdrukking komt in een punt gelegen
beneden de betreffende curve, de kapitaalintensiteit doet
toenemen. Een en ander wordt weergegeven door de pijlen
in de zuid- en noordrichting en~of door de desbetreffende
tekens.
Vervolgens moet worden nagegaan de invloed van een wijzi-

ging in de verwachte inflatiegraad op de mate van verandering
van de verwachte inflatiegraad zelf. Hierbij speelt uiter-
aard de gedragshypothese m.b.t. de aanpassing van de verwach-
te inflatiegraad een essentiële rol. Overeenkomstig deze
gedragsrelatie zal een positief verschil tussen de bestaande
inflatiegraad (n) en de verwachte inflatiegraad (,r~) aanlei-
ding geven tot een opwaartse herziening van de inflatiever-
wachtingen. Onder invloed van de verwachte waardedaling van
de reële kasvoorraden, zullen de economische subjecten hun
vraag naar reële kasvoorraden verminderen. Dit vloeit voort
uit het feit dat de hogere verwachte inflatiegraad, gegeven
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de kapitaalintensiteit, de alternatieve kosten van het aan-
houden van reële kasvoorraden vergroot. Het bedrag waarmee
de vraag naar reële kasvoorraden zal verminderen, teneinde
deze vraag in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
verwachtingen, is afhankelijk van de elasticiteit van de
vraag naar reële kasvoorraden m.b.t. de verwachte inflatie-
graad. Er ontstaat nu een vraagsurplus naar goederen (reële
overschotkassen) waardoor, gegeven de veronderstelling van
volledige werkgelegenheid, de actuele of bestaande inflatie-
graad (n) groter zal worden. Hierdoor zal overeenkomstig de
gedragshypothese wederom een herziening van de verwachte
inflatiegraad optreden waardoor de verandering van de ver-
wachte inflatiegraad weer verder wordt vergroot. Deze laat-
ste ontwikkeling zal vervolgens de actuele inflatiegraad
versterken als gevolg van een adequate wijziging in de dis-
posities van de economische subjecten. Een zich zelf steeds
versnellend inflatieproces gaat dan tot de mogelijkheden
behoren. Sidrauski stelt in dit verband: "Given that we
assume that there is no lag in the adjustment of the actual
to the desired stock of cash, the stability of the system
depends on the existence as well as the magnitude of the
expectations lag".1) Uit relatie (12d) in de appendix
blijkt dat de ontwikkeling van de verwachte inflatiegraad
kritisch afhankelijk is van de waarde van de aanpassingscoëf-
ficiënt g. Naarmate de waarde van ~ geringer is zullen de
economische subjecten minder snel hun verwachtingen t.a.v.
de inflatiegraad herzien, waardoor de invloed van de feite-
lijke inflatiegraád op de inflatieverwachting en het zich-
zelf versterkend inflatieproces worden afgezwakt. Met be-
trekking tot de invloed van een wijziging in de kapitaalin-
tensiteit op de mate van verandering van de verwachte in-
flatiegraad kan het volgende worden opgemerkt. Zoals hiervoor
reeds werd gesteld zal een toename van de kapitaalintensi-
teit aanleiding geven tot een vermindering van de kapitaal-
accumulatie. Dit betekent,dat een afwijking van de evenwichts-

1) M.Sidrauski,American Economic Revie~,mei 1967,
t.a.p.p. 543.
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waarde van de kapitaalintensiteit naar boven, krachten op-
roept die voor een evenwichtsherstel zorgdragen. Deze ont-
wikkeling gaat gepaard met een stijging van de alternatieve
kosten waardoor de vraag naar reële kasvoorraden daalt.
Gegeven een bepaalde monetaire expansiegraad zal het aanbod-
surplus van reële kasvoorraden resulteren in een hogere
actuele inflatiegraad. Uitgaande van de veronderstelde
gedragshypothese zal vervolgens de verwachte inflatiegraad
in opwaartse richting worden aangepast (zie relatie (12d)
in de appendix).

Ook nu kan weer een curve worden afgeleid, die alle combi-
naties weergeeft van de kapitaalintensiteit en de verwachte
inflatiegraad, waarvoor geldt dat de verandering in de ver-
wachte inflatiegraad nul is. De helling van deze curve (zie
bovenstaande grafiek ) in de evenwichtssituatie (ke'~e )
komt in de volgende uitdrukking naar voren.l)

dk dn~
an: ~ dt - o ~ -

ac
ak

~o.

Indien de aanpassingscoëfficiënt de waarde heeft:
0 ~ s ~- L geldt dat afwijkingen van de evenwichtssitua-s ,

L'
tie, welk~ tot uitdrukking komen in punten gelegen boven de
curve (át - 0), aanleiding geven tot een aanpassingsproces
waarbij de verwachte inflatiegraad stijgt. ~7oor punten ge-
legen onder de betreffende curve zal het aanpassingsproces
resulteren in een daling van de verwachte inflatiegraad.
Een en ander wordt in de bovenstaande grafiek aangegeven
door de pijlen in de oost- en westrichting en~of door de
desbetreffende tekens. Voorzover de aanpassingscoëfficiënt
de bovengenoemde waarde aanneemt is het systeem asymptotisch

1) Zie appendix.Met behulp van de relaties 12a-12d kan worden
afgeleid dat de helling van de curve dnic

~ - 0
groter is dan de helling van de curve dk

át - o .
196



stabiel. Dit betekent dat ongeacht de afwijkingen van de
betreffende variabelen (k, n~) er krachten aanwezig zullen
zijn die de variabelen doen convergeren naar de evenwichts-
situatie (ke, ne ) . -
Voorzover de aanpassingscoëfficiënt de waarde heeft g~ -L,

bezit het evenwicht in het onderhavige neo-klassieke mone-L
taire groeimodel de kenmerken van een zadelpuntevenwicht.
Dit betekent dat het evenwichtspunt (ke, né ) alleen dan
bereikt zal worden, indien zoals uit de onderstaande grafiek
blijkt, van zeer bepaalde verstoringen van het evenwicht
wordt uitgegaan bijv. ( ko, nÓ)1)

In alle andere gevallen zal een initiële afwijking van de
evenwichtswaarden aanleiding geven tot een aanpassingsproces,
hetwelk al naar gelang de uitgangssituatie, gekenmerkt is
door een zichzelf versterkend inflatie- of deflatieproces,
waarbij de waarden van de betreffende variabelen steeds meer
divergeren van het evenwichtspunt (ke, né ). Opgemerkt moet
worden dat naarmate de economische subjecten hun verwachtingen
t.a.v. de inflatiegraad sneller aanpassen, m.a.w. de waarde

1) H.Y.Wan spreekt in dit verband van de "razor's edge case"
zie H.Y. Wan, Economic Gro~th, 1971, p. 254.
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van B groter is, de instabiliteit van het systeem toeneemt.
(zie appendix). Bij de bestudering van de literatuur treft
men steeds aan dat de kritische veronderstellingen in de
neo-klassieke monetaire groeitheorie van een voortdurend
evenwicht enerzijds tussen de vraag naar en het aanbod van
reële kasvoorraden en anderzijds tussen de actuele en de
verwachte inflatiegraad, aanleiding geven tot een instabiele
ontwikkeling van de volkshuishouding. Daarmee wordt bedoeld
dat bij een eventueel écart tussen de actuele en de verwach-
te inflatiegraad, laatstgenoemde grootheid onmiddellijk en
volledig zal worden aangepast en dienovereenkomstige disposi-
ties zullen worden getroffen m.b.t. de samenstelling van de
beleggingsportefeuille. Een en ander kan dan resulteren in
een zichzelf versterkend inflatie- of deflatieproces met
consequenties voor de reële economische ontwikkeling.

Concluderend kan gesteld worden dat het neo-klassieke mone-
taire groeimodel steeds asymptotisch stabiel is, indien de
aanpassingscoëfficiënt een zodanige waarde aanneemt dat de
economische subjecten met de nodige vertraging de verwachte
inflatiegraad zullen herzien.
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Hoofdstuk V

De Keynes-Wickselliaanse monetaire groeitheorie

1.INLEIDING

In een nogal scherpe tegenstelling tot het hiervoor geschet-
ste neo-klassieke monetaire groeimodel bestaan er in de lite-
ratuur een aantal denkschema's die gekarakteriseerd kunnen
worden als de Keynes-Wickselliaanse monetaire groeitheorie.

Zoals in het voorgaande hoofdstuk naar voren is gekomen
wordt in de neo-klassieke monetaire groeitheorie uitgegaan
van de evenwichts-dynamica, welke is gebaseerd op de veron-
derstelling dat er voortdurend een evenwicht bestaat op alle
markten. In de Keynes-Wicksell variant van de monetaire
groeitheorie wordt daarentegen veeleer de nadruk gelegd op
de onevenwichtige situaties, welke tot uitdrukking komen in
vraag- en aanbod overschotten op de goederenmarkt.l) Hierbij
wordt verondersteld dat de prijzen enkel een verandering
zullen ondergaan, voorzover er sprake is van een discrepan-
tie tussen de totale goederenvraag en het totale goederen-
aanbod. Prijsveranderingen weerspiegelen de vraag- en aan-
bodsituaties op de goederenmarkten. M.a.w. de inflatiegraad
staat overeenkomstig deze Walrasiaanse vraagsurplushypothese
in een positief verband met het vraagsurplus naar goederen
en diensten. In de neo-klassieke monetaire groeitheorie
wordt er daarentegen vanuit gegaan, dat er een zodanige
prijsflexibiliteit bestaat, dat op elk moment een aanbodsur-
plus van reële kasvoorraden of een vraagsurplus naar goede-
ren van nul bestaat. M.a.w. er bestaat voortdurend een
1) Bent Hansen, A survey of general equilibrium systems.,

New York, 1970, p.109-125. Hansen spreekt in dit verband
van "quasi-equilibrium systems" in tegenstelling tot de
"full equilibrium systems" welke in de neo-klassieke mo-
dellen naar voren komen.
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evenwicht op de markt van vermogensactiva (reële kasvoorra-
den en fysieke kapitaalgoederen), en via de ".,let van Walras,
eveneens op de goederenmarkt. Dit komt er in wezen op neer,
dat het prijsniveau zich oneindig snel aan de gewijzigde
marktsituatie zal aanpassen en dat de exe.nte-besparingen en
-investeringen steeds aan elkaar gelijk zijn. De onderschei-
den opvattingen m.b.t, de methode van analyseren tussen de
aanhangers van de neo-klassieke variant van de monetaire
groeitheorie enerzijds en de aanhangers van de Keynes-Wicksell
variant anderzijds komen bij Hahn naar voren waar hij stelt
"...one expects this (the rate of change in prices) to be a
consequence of market disequilibrium. This makes equilibrium
dynamics a doubtful procedure. In the foregoing the price of
money was changing because this was required for portfolio
equilibrium and not because any reason was adduced why in
fact it should change."1) Hahn wijst er op dat de prijsver-
anderingen een signaal zijn voor het bestaan van goederen-
markt-onevenwichtigheden en niet beschouwd kunnen worden als
een "deus ex machina", zoals in de neo-klassieke gedachten-
gang, teneinde het evenwicht in de beleggingsportefeuille
te handhaven.

Bij de bestudering van de literatuur valt het op dat de
aanhangers van de Keynes-Wicksell richting de Walrasiaanse
vraagoverschot hypothese gebruiken ter verklaring van de
prijsveranderingen van goederen, maar dat deze hypothese niet
op een consistente wijze wordt toegepast op alle markten en
alle prijzen. Zo past Stein deze hypothese wel toe op de
goederenmarkt, maar m.b.t. de arbeidsmarkt en de markt voor
schuldtitels baseert hij zich op het evenwichtsconcept van
de neo-klassieke auteurs. Hij veronderstelt nl. een zodani-
ge flexibiliteit van àe nominale loonvoet en van de rente-
voet dat het evenwicht op de arbeidsmarkt en op de markt
voor schuldtitels voortdurend gehandhaafd blijft. Andere
auteurs gaan uit van de neo-klassieke hypothese van een

1) F.Hahn, On money and growth, Journal of Money Credit and
Banking, mei 1969, t.a.p.p.ltt"s.
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voortdurend evenwicht op de arbeidsmarkt, maar veronderstel-
len daarentegen een eindige aanpassingssnelheid van goederen-
prijzen en rentevoet m.b.t. de onevenwichtigheden op de
goederenmarkt en op de markt voor schuldtitels.l) Nagatani
daarentegen past de Walrasiaanse vraagoverschothypothese
toe op de goederenmarkt en de arbeidsmarkt, maar veronder-
stelt een voortdurend evenwicht op de markt voor schuldti-
tels.2) Gesteld kan worden dat bij de verschillende auteurs
geen overeenstemming bestaat m.b.t. de specificatie van de
aanpassingsmechanismen en dat in dit opzicht een empirisch
onderzoek is gewenst, teneinde een oordeel te kunnen geven
over de practische waarde van de verschillende ontwikkelde
denkmodellen.
Vervolgens wordt in de Keynes-Wicksell gedachtengang ge-

postuleerd, dat de besparingen niet automatisch worden ge-
transformeerd in investeringen. Daarentegen wordt gebruik
gemaakt van een afzonderlijke spaar- en investeringsfunctie.
Dit hangt samen met het feit dat in de onderhavige analyse
in tegenstelling tot in de neo-klassieke gedachtengang, de
particuliere sector expliciet wordt verdeeld in de produc-
tiehuishoudingen en de gezinshuishoudingen. De investerings-
en spaarbeslissingen berusten op geheel verschillende motie-
ven, hetgeen in het bijzonder geldt voor een geldverkeers-
huishouding. De investeerders zijn geinteresseerd in de toe-
komstige stroom van productieve prestaties en verwachte
opbrengsten, die door de kapitaalgoederen wordt opgewekt.
De spaarders daarentegen streven veeleer de eigendom van de
kapitaalgoederen na en zijn meer geinteresseerd in waarde-
vaste vermogensobjecten en ontvangen daartoe bepaalde ver-
mogenstitels. In het onderhavige Keynes-Wicksell model wordt

1) S.C.Tsiang,A cri.tical note on the optimum supply of money,
JournaZ of Money, Credit and Banking,april 1969,p.274-275.
A.Enthoven, A neo-classical model of money, debt and eco-
nomic growth, in J.Gurley en E.Shaw, Money in a theory of
finance , 1960, p.328, en F.Takahashi, Money supply and
economic growth, Econometrica, maart 1971, p.293.

2) K.Nagatani, A monetary growth model with variable employ-
ment, Journal of Money, Credit and Banking, mei 1969,
p. 191-192.
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verondersteld, dat voorzover er een positief verschil bestaat
tussen het grensproduct van kapitaal en de reële rentevoet
(nominale rente op obligaties minus de verwachte inflatie-
graad) de investeringsactiviteit zal worden vergroot en nieuw
geproduceerde kapitaalgoederen zullen worden aangeschaft.
In de evenwichtssituatie zal de gewenste kapitaalintensiteit
een zodanige waarde aannemen dat het grensproduct van kapi-
taal gelijk is aan de reële rentevoet. M.a.w. een eventueel
verschil tussen de gewenste kapitaalgoederenvoorraad en de
feitelijke of bestaande kapitaalgoederenvoorraad zal via een
verandering in de investeringsvraag worden geëlimineerd.
We zien dus dat in de onderhavige analyse de beslissingen
t.a.v. de investeringen onafhankelijk zijn van de door de
gezinshuishouding genomen beslissingen t.a.v. de besparingen.
Dit uitgangspunt is, zoals verderop zal blijken, van wezen-
lijke invloed op de werking van het model.

Een groot aantal van de door de aanhan~ers van de Keynes-
Wicksell denkrichting ontwikkelde modellen kunnen beschouwd
worden als pogingen de door Patinkin in zijn bekende boek
"MOnev int~rest and prices" geintroduceerde synthese van de
geldtheorie en de macro-economische theor.ie uit te breiden
tot het terrein van de groeitheorie.

2. VOORONDERSTELLINGEN

De hiernavolgende beschouwingen zijn gebaseerd op de theore-
tische analyse van Stein, die in 1966 een model heeft ont-
wikkeld hetwelk nog verschillende elementen bevat uit de
neo-klassieke monetaire groeitheorie vermeld in hoofdstuk IV1).

1)Deze analyse kan o.a.worden teruggevonden in de volgende pu-
blicaties van Stein:Money and capacity growth, JournaZ of PoZi-
tical Economy,oktober 1966,p.451-475;Stabilisation policies in
a growing economy, Reviem of Economic Studies,april 1969,
p.165-183.Neoclassical and Keynes-Wicksell monetary growth
models, JournaZ of Money, Credit and Banking, mei 1969,
p.162-171 en Money and capacity gromth, New York-London,1971
de hoofdstukken 3 en 4. Zie verder ook A.Enthoven, 1960,t.a.p.
p.303-359 en M.Beckman, A Wicksellian model of growth,Revista
lnternazionaïe di Scienze Economiche e CommerciaZe,maart 1965,
p.201-210.
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Ook in de onderhavige analyse wordt uitgegaan van de pro-
ductie van één goed, hetwelk als consumptie- en als inves-
teringsgoed kan worden gebruikt. De productiesector van het
basismodel is gelijk aan die van het neo-klassieke monetaire
groeimodel. De productiefunctie wordt gekenmerkt door "con-
stant returns to scale" en "diminishing returns to substitu-
tion", zodat de productie per eenheid kapitaal, ofwel de
gemiddelde kapitaalproductiviteit ( K- y), en het kapitaal-
rendement (r) geschreven kunnen worden als een functie van
de arbeid-kapitaalverhouding ofwel de arbeidsintensiteit
(Q - K). Op basis van de veronderstelde lineaire homogeni-
teit van de productiefunctie in de beide productiefactoren,
kapitaal en arbeid, kunnen de volgende technische relaties
worden onderscheiden:

(1) y- K- f(a) waarbij f' (R) i 0 en f" (R) ~0

(il) r- áK -f (k) - Rf'(R) - r(R), waarbij r' (R) ~ 0

Vervolgens wordt aangenomen dat de beschikbare beroepsbevol-
king steeds volledig zal zijn ingeschakeld en dat de gegeven
natuurlijke groeivoet een constant percentage bedraagt.

( n - dL 1dt L )

Zoals bekend wordt in het traditionele Keynesiaanse inko-
mensbestedingsmodel uitgegaan van de volgende vier vermogens-
activa: geld, overheidsobligaties, particuliere schuldtitels
en fysieke kapitaalgoederen. Het feit dat in de betreffende
theorie slechts twee opbrengstyoeten.van vermogensactiva naar
voren komen t.w. de opbrengstvoet van geld, welke op nul
wordt gesteld, en de rentevoet op langlopende overheidsobli-
gaties, welke als representatief wordt beschouwd voor de
opbrengstvoeten van de andere vermogensactiva (kapitaalgoede-
ren en particuliere schuldtitels), betekent dat de kapitaal-
goederen en de obligaties in de beleggingsportefeuille als per-
fecte substituten voor elkaar worden aangemerkt. Door deze
impliciete veronderstelling wordt de relatie tussen de be-
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staande kapitaalgoederenvoorraad en de investeringsuitgaven
niet expliciet naar voren gebracht. De veronderstelde per-
fecte substitutierelatie tussen kapitaalgoederen en ohliga-
ties reduceert de keuze bij de samenstelling van de beleg-
gingsportefeuille in wezen tot twee activa, t.w. geld en
rentedragende obligaties. M.a.w. in de Keynesiaanse theorie
wordt geen onderscheid gemaakt tussen de fysieke en de fi-
nanciële niet-monetaire activa. In de onderhavige analyse
met een onafhankelijke spaar- en investeringsfunctie wordt
uitgegaan van drie beleggingsvormen, waarin de economische
subjecten hun vermogen kunnen aanhouden t.w. geld, particu-
liere obligaties en kapitaalgoederen, met de daarbij behoren-
de respectievelijke opbrengstvoeten: de deflatiegraad, de
nominale rentevoet en het nominale kapitaalrendement. Het is
de functie van de financiële markten de vraag van de onder-
nemers naar besparingen in overeenstemming te brengen met
het aanbod van besparingen door de gezinshuishoudingen.

De besparingen per eenheid kapitaal zijn afhankelijk ver-
ondersteld van de kapitaalproductiviteit (y) en de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal ( v- PK ). Indien rekening
wordt gehouden met de relatie (1) kan de spaarvergelijking
als volgt worden weergegeven.l)

(2) K- S~ [f(R), v 1- S(R,v) waarbij SR ~ 0, Sv ~ 0.

In deze relatie ligt impliciet opgesloten dat de ex-ante
consumptie in een positief verband staat met het inkomen
en het netto vermogen van de economische subjecten. Dit

1) Het totale reële vermogen (W) van de particuliere sector
kan worden weergegeven als de algebraische som van de
fysieke kapitaalgoederen (K) en het monetaire vermogen,
zijnde de netto reële vorderingen van de particuliere
sector op de overheid (M ). We kunnen dan schrijven:

P
W- K t P of per eenheid kapitaal: K- lt PK - ltv,

zodat de besparingen per eenheid kapitaal afhankelijk kun-
nen worden gesteld van de arbeid-kapitaalverhoudinglR)
en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v).
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netto vermogen is gelijk aan de som van de kapitaalgoederen
en de netto vorderingen van de particuliere economische
subjecten op de overheid. Deze laatste component van het
vermogen, het z.g. monetaire vermogen, bestaat uit het niet-
rentedragende overheidsgeld. Deze interpretatie betekent
dat de rentedragende overheidsobligaties in de onderhavige
analyse niet als een netto vermogensbestanddeel van de par-
ticuliere sector worden beschouwd. Hieraan ligt dan de ver-
onderstelling ten grondslag dat de economische subjecten
de toekomstige belastingverplichtingen welke voortvloeien
uit de schuldfinanciering van de overheid ten volle kapita-
liseren waardoor een volledige compensatie optreedt. Een
empirisch onderzoek van Tanner heeft aangetoond dat in de
Canadese volkshuishouding over de periode 1951-1967 een
vermogenseffect werkzaam is geweest, hetwelk vooral wordt
bewerkstelligd door de chartale geldhoeveelheid in handen
van de niet-monetaire sectoren. Het vermogenseffect samen-
hangend met de rentedragende overheidsschuld blijkt vanwege
de genoemde kapitalisatie van een te verwaarlozen betekenis
te zijn.l)
Evenals in de neo-klassieke monetaire groeitheoríe wordt

in de onderhavige analyse verondersteld, dat de maatschap-
pelijke geldhoeveelheid uit het zg. externe geld bestaat
en dat deze geldhoeveelheid met een constant percentage (u)
groeit. Wijzigingen in de reële kasvoorraden betekenen dan
een dienovereenkomstige mutatie in de netto-vermogenspositie
van de economische subjecten.
Ten aanzien van het investeringsgedrag, waarin het Wick-

selliaanse element van de onderhavige theorie naar voren
komt, kan het volgende worden opgemerkt. De investerings-

1)J.E. Tanner, Empirical evidence on the short run real
balance effect in Canada, Journal of Money, Credit and
Banking, november 1970, p. 473-485. De laatste jaren
wordt in de literatuur veel aandacht geschonken aan de
kwestie welke vermogensactiva tot de netto vermogensbestand-
delen van de particuliere sector kunnen worden gerekend.
Zie in dit verband ook de opvattingen van B.Pesek enT.Saving in hun bekenàe werk,Money,~eaZth and economic
theory, 1967.
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beslissingen worden door de ondernemers genomen onafhanke-
lijk van de spaarbeslissingen van de andere categorie van
economische subjecten, de gezinshuishoudingen. Er wordt nu
verondersteld dat de ondernemers in de evenwichtssituatie
een zodanige kapitaalintensiteit wensen te handhaven, dat
het grensproduct van kapitaal gelijk is aan de reële rente-
voet, of anders uitgedrukt, dat het nominale kapitaalren-
dement in overeenstemming is met de nominale rentevoet op
de financiële schuldtitels. (obligaties). Deze gewenste
kapitaal-arbeid verhouding zal toenemen voorzover er een
positief écart zal optreden tussen dit grensproduct van
kapitaal en de reële rentevoet. In de onafhankelijke inves-
teringsfunctie zijn in deze Keynes-Wickselliaanse gedachten-
gang de volgende grootheden als argumenten opgenomen.
Enerzijds worden de investeringen bepaald door het verwachte
kapitaalrendement, hetwelk gelijk is aan het actuele grens-
product van kapitaal, anderzijds door de verwachte reële
rentevoet (i~), die gelijk is aan de nominale rentevoet (i)
op obligaties minus de verwachte inflatiegraad (n~). Anders
uitgedrukt, voorzover er een positief verschil bestaat tus-
sen het verwachte nominale kapitaalrendement (r(~) f n~)
en de nominale rentevoet (i) zal de investeringsactiviteit
worden vergroot.l)

Stein geeft overigens nog een andere verklaring voor het
genoemde investeringsgedrag, die aansluit bij het mechanisme
van de aanbodprijs van kapitaalgoederen , welk centraal
staat in de door de Yale-school (Tobin c.s.) ontwikkelde
portfolio-balance theorie2). Hij vergelijkt nl. de markt-
waarde van de bestaande kapitaalgoederen (- contante waarde
van de toekomstige opbrengsten van het betreffende kapitaal-
goed) met de aanschaffingsprijs. Indien nu de marktwaarde
van de bestaande kapitaalgoederen hoger is dan de prijs van
nieuw te produceren eenheden, zullen de ondernemers de vraag
naar investeringsgoederen uitbreiden en omgekeerd. De markt-
1) M.Beckman, Eevista Internazionale di Scienze Economiche

e CommerciaZe, maart 1965, t.a.p.p. 201.
2) Zie hiervoor paragraaf 6 van hoofdstuk II.
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waarde van de bestaande kapitaalgoederen staat derhalve
in een positief verband met het grensproduct van kapitaal
(r) en de veraachte inflatiegraad ( n~) en in een negatief
verband met de nominale rentevoet (i) 1). Indien het ver-
wachte kapitaalrendement (r(z)) gelijk geworden is aan de
reële rentevoet (i~) heeft de kapitaalintensiteit, of het
omgekeerde, de arbeidsintensiteit, zijn evenwichtswaarde
bereikt en zal de kapitaalgoederenvoorraad zich uitbreiden
overeenkomstig de groeivoet van de beroepsbevolking (n).
Dit teneinde de bedoelde evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit te handhaven. Het hier beschreven investerings-
gedrag is in overeenstemming met de gedachten van de grens-
productiviteitstheorie.

Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken zullen versto-
ringen in het ~venwicht van de beleggingsportefeuille in
het neo-klassieke monetaire groeimodel (geld versus goede-
ren) aanleiding geven tot prijsveranderingen. Een vergroting
van het geldaanbod zal via de toename van het reële vermogen
een aanbodsurplus van reële kasvoorraden bewerkstelligen
en vervolgens aanleiding geven tot een vraagsurplus naar
goederen i.c. kapitaalgoederen. Het prijsniveau (prijs
consumptiegoed is prijs investeringsgoed) zal stijgen tot-
dat het aanbodsurplus van reële kasvoorraden is geëlimi-
neerd en het evenwicht in de beleggingsportefeuille is her-
steld. In de onderhavige beschouwingen is veeleer sprake
van een indirect mechanisme, door Wicksell naar voren ge-
bracht, en waarbij de monetaire invloed zich manifesteert
via een door de monetaire autoriteiten tot stand gebracht
verschil tussen de marktrentevoet en de natuurlijke rente-
voet.2) Ook nu zal een vergroting van het geldaanbod bij
1)J.Stein,1971,t.a.p.p.60.
2)Op de werking van dit mechanisme werd reeds door de klassie-ke auteurs,Ricardo en Thornton,gewezen.Zie hoofdstuk I.Wicksellstelt:"..The normal rate of interest (at which the exchange va-lue of money and the general level of commodity prices have notendency to change)is determined by the current natural rate ofinterest,the real return of capital in production.If the rate ofinterest on money deviates downwards,be it ever so little,fromthis normal level prices will,as long as the deviation lasts,risecontinuously;if it deviates upwards they will fall indefinitelyin the same way".The influence of the rate of interest on commo-dity prices,Selected Papers on Economic Theor~,Cambridge,Mass.1958 ,p.83. 207



het initiële prijsniveau het reële vermogen doen toenemen.
De hierdoor ontstane verstoring in de vermogensportefeuille
zal zich in eerste instantie nu richten op de obligatiemarkt
en vervolgens via het veronderstelde investeringsgedrag tot
uitdrukking komen op de goederenmarkt. Er zal een vraagsur-
plus naar obligaties ontstaan waardoor de nominale rente-
voet daalt, teneinde het evenwicht op de obligatiemarkt te
herstellen. Het prijsniveau wordt nu echter op een meer in-
directe wijze beinvloed en wel via een uitbreiding van de
investeringsactivíteit en een dienovereenkomstig vraagsur-
plus naar goederen. Onder deze omstandigheden zal een nieuw
evenwicht worden bereikt bij een hoger stabiel prijsniveau
als het vraagsurplus naar goederen is geëlimineerd en de
nominale rentevoet weer gelijk geworden is aan de natuurlij-
ke rentevoet.

De gewenste investeringen per eenheid kapitaal kunnen door
de volgende relatie tot uitdrukking worden gebracht:

(3) K- I[(r(Q) t n~ )- i] t n.

De reële rentevoet (i~) kan beschouwd worden als de alter-
natie~-e kosten die zijn verbonden aan het investeren. Uit
vergelijking (3) kan worden afgeleid, dat de ontwikkeling
van de kapitaalintensiteit in een positief verband staat
met het hiervoor genoemde verschil tussen het verwachte
nominale kapitaalrendement en de nominale rentevoet. Het is
echter niet zo dat de investeringsactiviteit direct de
gelijkheid tot stand brengt tussen het grensproduct van
kapitaal (-verwacht kapitaalrendement) en de reële rente-
voet. Er verstrijkt een zekere tijd alvorens het hiervoor
genoemde verschil aanleiding geeft het investeringsbeleid
te wijzigen ("decision lag"). Immers de ondernemers willen
zich ervan vergewissen in hoeverre het verschil tussen het
nominale kapitaalrendement en de nominale rentevoet van meer
blijvende aard is. Een van de andere vertragingen in het
investeringsproces betreft de zg. "gestation period", de
tijd die verloopt tussen de bestelling en de levering van de
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betreffende kapitaalgoederen. Bovendien kunnen allerlei on-
zekerheidsfactoren een rol spelen, waardoor de ondernemers
niet onmiddellijk reageren op de bestaande discrepantie
tussen de beide genoemde opbrengstvoeten. In de onderhavige
analyse zal verder van deze vertraging worden geabstraheerd.

Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt wordt de relatie-
ve verandering in het prijsniveau ofwel de inflatiegraad
verklaard door een béroep te doen op de Walrasiaanse vraag-
surplushypothese volgens welke de feitelijke inflatiegraad
afhankelijk is van het eventuele verschil tussen de vraag
naar en het aanbod van goederen per eenheid kapitaal. Dit
vraagsurplus per eenheïd kapitaal is gelijk aan de som van
de exante-consumptie en de exante-investeringen verminderd
met de productie.l)Anders uitgedrukt, de bestaande inflatie-
graad staat in een proportioneel verband met het verschil
tussen de exante-investeringen en de exante-besparingen per
eenheid kapitaal waarbij de coëfficiënt a de snelheid van
prijsaanpassing weergeeft.

(4) át p-n - a( K- K) waarbij 0 a a ~~

In een inflatoire situatie hetgeen inhoudt dat er een vraag-
surplus naar goederen per eenheid kapitaal bestaat, kan bij
een niet onmiddellijke aanpassing op de markten, niet aan
alle wensen van de consumenten en producenten worden vol-
daan. De op de markt tot stand gekomen transacties leiden
dan tot prijzen die niet evenwichtig zijn. Indien er daar-
entegen een vraagsurplus naar goederen van nul bestaat, d.w.z.
er is een evenwicht op de goederenmarkten, zuJ.len de wensen
van zowel de consumenten als de producenten worderr ingewil-
ligd. In deze formulering betekent een hogere ínflatiegraad
het tegelijkertijd bestaan van een vraagsurplus naa~ goede-
ren en omgekeerd gaat een deflatiegraad gepaard met een
aanbodsurplus van goederen. De factor a, die in de onder-
1) C t I- Y- I-( Y-C) - I-S, m.a.w. een vraagsurplus

naar goederen (CtI ~ Y) is gelijk aan het positieve
verschil tussen de investeringen en de besparingen.
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havige analyse een eindige waarde heeft, geeft weer de
snelheid waarmee de groeivoet van het prijsniveau reageert
op onevenwichtigheden op de goederenmarkt. Voorzover a nadert
tot oneindig zullen de goederenmarktonevenwichtigheden on-
middellijk tot prijsveranderingen aanleiding geven, zodat
op elk moment de ex-ante besparingen en de ex-ante investe-
ringen met elkaar in evenwicht zijn. Deze laatstgenoemde
conceptie ligt ten grondslag aan de neo-klassieke monetaire
groeimodellen die in het voorafgaande hoofdstuk aan de orde
zijn gesteld.
Ten aanzien van de vraag naar reële kasvoorraden kan het

volgende worden opgemerkt. De vraag naar reële kasvoorraden
per eenheid kapitaal is enerzijds afhankelijk van het ni-
veau van de transacties en anderzijds van de alternatieve
kosten verbonden aan het aanhouden van geld als een vermogens-
activum. Deze kosten bestaan uit twee componenten t.w. de
nominale opbrengstvoet van obligaties (i) en de verwachte
nominale opbrengstvoet van kapitaalgoederen (r(k)t n~).
Vervolgens bestaat er nog een complementair verband tussen
de vraag naar reële kasvoorraden en het netto particuliere
vermogen per eenheid kapitaal (v). M.a.w. er wordt uitgegaan
van een positieve vermogensgevoeligheid van de geldvraag.
De transactievraag naar reële kasvoorraden staat in een po-
sitief verband met de voorgenomen reële uitgaven door de
gezins- en productiehuishoudingen, die kunnen worden voor-
gesteld als de totale effectieve vraag (CfI). Daar de
voorgenomen consumptieve bestedingen gelijk zijn aan Y-S,
kunnen de voorgenomen reële uitgaven als volgt worden ge-
schreven: Y f I- S. Tsiang wijst er op, dat de vraag naar
transactie-kasvoorraden ("money to spend") primair een
functie is van de voorgenomen bestedingen en dat deze groot-
heid niet gelijk behoeft te zijn aan de reële productie
daar de ex-ante investeringen kunnen divergeren van de
ex-ante besparingen. Genoemde auteur stelt, dat de totale
beschikbare geldhoeveelheid steeds verdeeld kan worden
over de actieve kasvoorraden ("money to spend") en de in-
actieve kasvoorraden ("money to hold"), en dat de totale
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bestedingen in ieder geval gefinancierd moeten worden uit
de bestaande geldhoeveelheid.l)

Indien rekening wordt gehouden met de vergelijking (4) is
de vraag naar reële (transactie)kasvoorraden per eenheid
kapitaal afhankelijk van de factor: K IKS - K t á-f(k)t á
De totale vraag naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
luidt dan als volgt:

(5) L- L[f(k) t n , r(k)t,r~, i
a

L1 ~ 0; L2 ~ 0; L3 ~ 0; 1~ L4 ~ 0

, v] , waarbij

2)

Het eerste argument in de bovenstaande relatie heeft betrek-
king op het inkomenseffect van de vraag naar geld, het
tweede argument verwijst naar de substitutie-relatie tussen
reële kasvoorraden en reële kapitaalgoederen en het derde
argument betreft de substitutie-relatie tussen reële kas-
voorraden en obligaties. Het vierde argument tenslotte duidt
op een complementair verband tussen de vraag naar kasvoor-
raden en het monetair vermogen per eenheid kapitaal dat
door de economische subjecten wordt aangehouden.3)

Overeenkomstig de Wet van Walras geldt, dat het vraagsur-
plus naar goederen plus het vraagsurplus naar reële kasvoor-
raden en obligaties nul is, daar verondersteld wordt, dat
er steeds volledige werkgelegenheid bestaat. Indien wordt
aangenomen, dat een eventueei vraagsurplus naar obligaties
onmiddellijk wordt geëlimineerd, kan gesteld worden, dat
het vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal ( á)
gelijk is aan het aanbodsurplus van reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal. Aangezien het aanbod van en de vraag naar
1) S.C.Tsiang: Journal of .Money,Credit and Banking,mei 1969,t.a.p.

p.269. Zie in het betreffende artikel ook de voetnoot
op p. 274. -

2) De veronderstelling 1~ L4 houdt in, dat een monetaire
impuls niet volledig in de vorm van kasvoorraden zal
worden aangehouden. Dit betekent, dat een vergroting van
de reële kasvoorraden gepaard gaat met een aanbodsurplus
van reële kasvoorraden.

3) J.Stein, Journal of PoZiticaZ Economy,oktober 1966,
t.a.p.p. 454.
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reële kasvoorraden per eenheid kapitaal betrekking hebben
op voorraadgrootheden, en de consumptie, de investeringen
en de besparingen betrekking hebben op stroomgrootheden, wordt
er van uitgegaan dat het aanbodsurplus van reële kasvoorraden
als stroomgrootheid proportioneel is met het aanbodsurplus
van reële kasvoorraden als voorraad grootheid. Op grond van
de Wet van Walras geldt dan:

n I S- h[ v-L ] , waarbij 0 ~ h ~n - K - K

als proportionaliteitsfactor fungeert. De factor h is een in-
dicatie voor de mate waarin een discrepantie tussen het aan-
bod van en de vraag naar reële kasvoorraden per eenheid ka-
pitaal tot uitdrukking komt in een tegengestelde onevenwich-
tigheid op de goederenmarkten en een dienovereenkomstige
verandering in de groeivoet van het prijsniveau. De relatieve
wijziging in het prijsniveau staat nu in een positief ver-
band met het aanbodsurplus van reële kasvoorraden per een-
heid kapitaal en kan als volgt worden weergegeven:

(6) dt p- á - h Iv-L(f(R)t á .r(~)fn~. i. ~)1

waarbij (v) het exogeen gegeven aanbod van reële kasvoorra-
den per eenheid kapitaal voorstelt. We zien uit deze rela-
tie, dat wanneer er een evenwicht bestaat tussen de vraag
naar en het aanbod van reële kasvoorraden (L-v) het prijs-
niveau geen verandering zal ondergaan. Tobin stelt in dit
verband "..portfolio balance is assumed to be the necessary
and sufficient condition for price stability".1) Voorzover
de feitelijke reële kasvoorraden groter zijn dan de gewenste,
zal dit verschil tot uitdrukking worden gebracht in een
grotere vraag naar goederen waardoor een opwaartse druk op
de prijzen ontstaat. Bij een vraagsurplus naar reële kas-
voorraden zal zich een aanpassing in de omgekeerde richting

1) J. Tobin, A dynamic aggregative model, Journal of Poli-
ticaZ Economy, april 1955, p. 105.
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Voltrekken. Indien met het bovenstaande rekening wordt ge-
houden, kan de Wet Van Walras door de Volgende relatie tot
uitdrukking worden gebracht:

(6') ah - v - L[f(R)t , r(R)tn~, i , V 1 ,waarbij

o ~ a h ~

Eenvoudshalve wordt verondersteld dat de Verwachte infla-
tiegraad steeds in overeenstemming is met de evenwichtige
inflatiegraad, die gelijk is aan de groeivoet Van de nomina-
le kasvoorraden per hoofd.

(7) nx - n - u - n.

De Verwachtingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het ver-
leden waarbij de feitelijke inflatiegraad convergeert naar
de groeivoet Van de nominale geldhoeveelheid per hoofd.2)

Teneinde het Keynes-Wickselliaanse monetaire groeimodel
te complementeren zijn nog een drietal Vergelijkingen van
belang. Op de eerste plaats de relatie welke de feitelijke
groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad beschrijft en
vervolgens een relatie welke de ontwikkeling van de arbeid-
kapitaal-verhouding weergeeft. Tenslotte is er behoefte aan
een relatie die de groeivoet van de reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal representeert.
De kwestie omtrent de feitelijke groeivoet Van de kapitaal-
goederenvoorraad wanneer de volkshuishouding niet in even-
wicht Verkeert, bijvoorbeeld wanneer de bestedingen de
reële productiemogelijkheden overtreffen, levert een aantal
problemen op.
Uit vergelijking (4) kan worden geconcludeerd, dat gedurende
perioden Van veranderingen in het prijsniveau de besparin-
gen en investeringen niet aan elkaar gelijk zijn. In de
1)J. Stein, 1971, t.a.p.p. 67-68.
2)Voor alternatieve functies m.b.t. de prijsverwachtingen
wordt Verwezen naar Stein, 1971, t.a.p.p. 65.
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neo-klassieke analyse wordt er vanuit gegaan, dat de feite-
lijke kapitaalvorming gelijk is aan het verschil tussen de
productie en de voorgenomen consumptieve bestedingen. De
investeringsfunctie is hierbij niet relevant voor het bepa-
len van de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad aan-
gezien de ex-ante besparingen steeds gelijk zijn aan de ex-
ante investeringen. In de Keynes-Wickselliaanse analyse
komt echter de kernvraag naar voren, hoe de feitelijke groei-
voet van de kapitaalgoederenvoorraad wordt bepaald, indien
de effectieve vraag naar goederen de productiecapaciteit
overtreft. Dit komt er in feite op neer, zoals hiervoor
reeds werd opgemerkt, dat tijdens de perioden van inflatie
(vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal) de wensen
van de consumenten en producenten niet tegelijkertijd ten
volle kunnen worden gehonoreerd. Het is nu van belang aan
te geven in welke omvang de ex-ante besparingen en in welke
omvang de ex-ante investeringen in werkelijkheid gerealiseerd
worden. M.a.w. de vraag doet zich voor of de ex-ante be-
sparingen dan wel de ex-ante investeringen bepalend zijn
voor de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad
of beiden voor een deel. Stein voert een "deus ex machina"
ten tonele waarbij hij er vanuit gaat, dat de feitelijke
groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad tijdens perioden
van inflatie, dus van overbezetting, een lineaire combina-
tie is van de voorgenomen besparingen en de voorgenomen
investeringen per eenheid kapitaal.

(8) dK 1 - Y I t(1 - Y) S waarbij 1~ Y~ 0 als n~ O1).dt K K K

Onder deze omstandigheden is de feitelijke kapitaalvorming
kleiner dan de voorgenomen investeringen, maar groter dan de
voorgenomen besparingen. Door substitutie van de vergelij-
king (4) in vergelijking (8) wordt de volgende relatie

1)J.Stein,Rational choice and patterns of growth in a monetary
economy, A comment.American Economic Revie~,september 1968,
p.948.Indien Y-1,is de feitelijke groeivoet van de kapitaal-
goederen voorraad gelijk aan de ex-ante investeringen per
eenheid kapitaal;indien Y-0 wordt de feitelijke groeivoet van
de kapitaalgoederenvoorraad bepaald door de ex-ante besparin-
gen per eenheid kapitaal.
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verkregen voor de feitelijke groeivoet van de kapitaal-
goederenvoorraad-

dK i y n S
(9) dt K - a } K

Deze relatie brengt tot uitdrukking dat gedurende perioden
van inflatie waarin de koopkrachtige vraag het aanbod van
goederen overtreft gedwongen besparingen zullen optreden die
worden weergegeven door de factor yá . Dit vloeit voort uit
het feit, dat de ex-post consumptieve bestedingen kleiner
zijn dan de voorgenomen consumptieve bestedingen. Deze ge-
dachte is in de monetaire literatuur van vroegere datum door
Wicksell naar voren gebracht. Het concept van de gedwongen
besparingen betekent in feite dat een groter deel van de be-
schikbare productiekrachten in de volkshuishoudíng wordt aan-
gewend in de investeringssfeer dan het publiek zich op grond
van de individuele spaarbeslissingen had voorgenomen. We
laten in onze beschouwingen de mogelijkheid achterwege, dat
de producenten en~of de consumenten, op grond van bijv. een
leerproces, voor de toekomst rekening houden met het feit
dat hun plannen niet altijd worden gerealiseerd en dat ze
hun gedrag dienovereenkomstig zullen wijzigen. Zou men wel
met deze mogelijkheid rekening houden, dan zou dit beteke-
nen, dat de institutioneel bepaalde verdeling y tussen
de voorgenomen en de gerealiseerde grootheden in de spaar-
en investeringsfunctie zou moeten worden opgenomen. Men
zou zich dan kunnen voorstellen, dat de ondernemers a.h.w.
majoreren, zodat de ex-ante investeringsvraag groter zal
zijn dan in relatie (3) wordt weergegeven, daar zij er vanuit
gaan, dat slechts een deel van deze voorgenomen investeringen
uiteindelijk gerealiseerd zal worden. Het afzien van dit
veronderstelde leerproces in het investeringsgedrag betekent
dat de inflatiegraad dienovereenkomstig geringer zal zijn.l~

1) K.Jaeger,Ein einfaches monet~res Wachstumsmodell mitProduct- und Prozessinnovationen, Zeitschrift fiir die ge-
samte Staats~issenschaft, augustus 1973, p.416-417.
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Tenslotte bevat het hier geschetste theoretische denkmodel
nog een tweetal differentiaalvergelijkingen voor de ontwik-
keling van de arbeidsintensiteit en van de reële kasvoorraden
per eenY.eid kapitaal. De investeringen per hoofd kunnen be-
schouwd woraen als de som van enerzijds de investeringen
die vereist zijn om de bestaande evenwichtswaarde van de
kapitaalintensiteit te handhaven en anderzijds de investerin-
gen die een mutatie in de kapitaalintensiteit bewerkstelli-
gen. Indien rekening wordt gehouden met de vergelijkingen
(3) en (9) kan de groeivoet van de kapitaalintensiteit door
de volgende differentiaalvergelijking worden weergegeven:

dk 1 dK 1 ~ S(10) dt k - dt K- n- a n } K- n

De groeivoet van de arbeid-kapitaalverhouding kan dan worden
geschreven als

, dR 1 dK 1 Y S
(10 ) dt R- n- dt K- n- a~ - K

De andere differentiaalvergelijking van het model betreft de
groeivoet van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal.
Deze is per definitie gelijk aan het algebraische verschil
tussen de monetaire expansiegraad, de inflatiegraad en de
groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad.

dv 1 dK 1
(11) dt v - u- n- át K

Uit de vergelijkingen (10') en (11) kan worden afgeleid dat
in de ever.wichtige groeisituatie wanneer de arbeidsintensi-
teit en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal constant
zijn ( át R- 0 en át ~- O), de inflatiegraad gelijk is
aan de groeivoet van de nominale kasvoorraden per hoofd

( n- u- n). Genoemde conclusie kan ook zo worden geinter-
preteerd, dat een monetair beleid, gericht op prijsstabili-
teit, moet inhouden dat, gegeven de liquiditeitsvoorkeur
van de economische subjecten, de nominale geldhoeveelheid
wordt uitgebreid overeenkomstig de reële productiestijging
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die bepaald wordt door de groeivoet van de bevolking.
Het bovenstaande model bestaat uit elf vergelijkingen,

die, gegeven de exogene variabelen t.w. de groeivoet van de
geldhoeveelheid (u) en de groeivoet van de bevolking (n),
een oplossing geven voor de elf variabelen: de kapitaal-
productiviteit (y), de arbeidsintensiteit (k), het kapitaal-
rendement (r), de voorgenomen besparingen per eenheid kapi-
taal ( K), de voorgenomen investeringen per eenheid kapi-
taal ( K), de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoede-
renvoorraad ( át K), de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (v-pK ), de gevraagde hoeveelheid reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal (L), de nominale rentevoet (i),
de feitelijke inflatiegraad (~ ) en de verwachte inflatie-
graad ( n~).

3. HET MODEL VAN DE KORTE TERMIJN

3.1. Het IS-FM evenwicht.

Zoals in het voorgaande reeds werd gesteld, is de essentie
van het Keynes-Wickselliaanse monetaire groeimodel gelegen
in het feit, dat de besparingen en de investeringen onaf-
hankelijk van elkaar tot stand komen en dat prijsmutaties
een weerspiegeling zijn van de onevenwichtigheden op de
goederenmarkt.

Bij het analyseren van de invloed van een wijziging in
de monetaire expansiegraad op de verschillende reële groot-
heden op korte termijn, waarbij de arbeid-kapitaal verhou-
ding constant is verondersteld, wordt uitgegaan van de
volgende relaties.l) Op de eerste plaats wordt gepostuleerd,
dat de inflatiegraad in een proportioneel verband staat met
het vraagsurplus naar goederen, hetwelk gelijk is aan het
verschil tussen de voorgenomen investeringen- en de voorge-
nomen besparingen per eenheid kapitaal. Een en ander komt

1) J.Stein,Journal of Political Economy, oktober,1966,t.a.p.
p.456-458 en van dezelfde auteur,1971, t.a.p.p,88-98.
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in de onderstaande relatie tot uitdrukking.

(1) dt p - n- a(K - K)

Na substitutie van de vergelijkingen (2) en (3) uit de voor-
gaande paragraaf in de bovenstaande relatie kan de vraag-
surplus-vergelijking naar goederen als volgt worden weerge-
geven:

(1') á - n}r (k) t n~ -i - S(R,v)

Vervolgens kan, uitgaande van de veronderstelling dat er
steeds een evenwicht bestaat op de markt van financiële
schuldtitels (obligaties), de Wet van Walras (vraagsurplus
naar goederen plus vraagsurplus naar reële kasvoorraden is
nul) als volgt wordt geformuleerd:

(2) á t h{L(f(R)f á , r(k)f~r~, i,v)-v} - 0

Met betrekking tot de prijsverwachting wordt er vanuit gegaan,
dat de verwachte evenwichtswaarde van de inflatiegraad (n~)
gelijk is aan de actuele inflatiegraad op korte termijn (~r),
die in de evenwichtssituatie overeenkomt met het algebraische
verschil tussen de monetaire expansiegraad (u) en de groei-
voet van de bevolking (n) ofwel de groeivoet van de nominale
geldhoeveelheid per hoofd.

(3) nx ,r - v - n

Daar het hier een korte-termijn analyse betreft, waarbij de
arbeid-kapitaal verhouding (R) constant wordt verondersteld,
kan de relatieve wijziging in de reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal worden geschreven als:
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dv 1 dK 1 1)
(4) dt v- u-n - át g-u-n - n

Na substitutie van de vergelijking (3) in de vergelijkingen
(1') en (2), kan het korte-termijn evenwicht worden voor-
gesteld door de volgende betrekkingen:

(5) á- n f r(k) f,r - i- S(k,v)

(6) áh -v-L [f(k) t á, r(R) f n, i,vl

De vergelijking (5) die in zeker opzicht analoog is aan
de IS-curve in het Hicks-Hansen diagram, geeft weer de com-
binaties van de nominale rentevoet (i) en de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal (v), waarvoor geldt, dat het
vraag- of aanbodsurplus van goederen per eenheid kapi-
taal constant is.M.a.w. elk punt op de genoemde curve re-
presenteert een combinatie van de nominale rentevoet en de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal waarvoor geldt dat
de evenwichtswaarde van de inflatiegraad op korte termijn
constant blijft.2) De waarde van de coëfficiënt a is be-
palend voor de snelheid waarmee de eventuele onevenwich-
tigheden op de goederenmarkt tot uitdrukking komen in
relatieve prijsveranderingen. De helling van deze curve
is positief hetgeen als volgt kan worden verklaard.
Indien ín de uitgangspositie de inflatiegraad nul is,
betekent dit dat de voorgenomen besparingen en - in-
vesteringen per eenheid kapitaal aan elkaar gelijk zijn
of anders uitgedrukt, dat het vraagsurplus naar goederen
eveneens nul is. Een stijging nu van de nominale rentevoet

1)We weten immers, dat de relatieve wijziging in de arbeids-
intensiteit per definitie gelijk is aan het algebraische
verschil tussen de groeivoet van de bevolking en de groei-
voet van de kapitaalgoederenvoorraad.In symbolen uitgedrukt:
dk 1 dL 1 dK 1 dK 1 dR, 1
dt R- dt L- dt K of dt K- n- dt k

2)Zie in dit verband de analyse van R. Mundell, Inflation,
saving and the real rate of interest, in Monetary theory,
1971, p. 16-23.
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zal, uitgaande van het hiervoor beschreven investeringsge-
drag, onder deze omstandigheden aanleiding geven tot een
vermindering van de voorgenomen investeringen. Er zal dien-
tengevolge een afwijking gaan ontstaan tussen de voorgenomen
investeringen en de voorgenomen besparingen per eenheid
kapitaal, in die zin dat er een aanbodsurplus van goederen
zal gaan optreden. De reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal zullen moeten stijgen, waardoor via de werking van het
vermogenseffect in de spaarfunctie ook de voorgenomen bespa-
ringen worden verminderd (Sv ~ 0), en het initiële vraag-
surplus naar goederen van nul weer wordt hersteld. We zien
dus een positief verband naar voren komen tussen de nomina-
le rentevoet en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
waarbij voldaan is aan vergelijking (5).

Is daarentegen in de uitgangssituatie de inflatiegraad
positief, hetgeen betekent dat de monetaire expansiegraad
(u) de groeivoet van de bevolking (n) overtreft, dan bestaat
er een vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal,
voorgesteld door de waarde á. Een stijging van de nomi-
nale rentevoet zal via een daling van de investeringsacti-
viteit dit vraagsurplus verminderen. Ook nu zullen de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal moeten toenemen om het
vraagsurplus van de uitgangssituatie te handhaven. Prijs-
stabiliteit zal in de evenwichtssituatie op korte termijn
alleen optreden als de nominale geldhoeveelheid per hoofd
constant is, d.w.z. indien de nominale geldhoeveelheid
groeit overeenkomstig de reële productiestijging.l)

Het bedoelde positieve verband tussen de nominale rente-
voet en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal kan wor-
den afgeleid door partiële differentiatie van vergelijking
(5) naar de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v).

(7) á~ - - Sv ~ 0

Anderzijds is vergelijking (6) de algebraische uitdrukking
van de zg. FM-curve van de korte termijn en kan beschouwd
1) J.Stein, 1971, t.a.p.p. 90.
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worden als een evenwichtsvoorwaarde voor de markt van fi-
nanciële schuldtitels. Deze curve geeft weer de verschillen-
de combinaties van de nominale rentevoet (i) en de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal (v), waarvoor geldt dat
de som van het vraagsurplus naar goederen en het vraagsur-
plus naar reële kassen per eenheid kapitaal gelijk is aan
nul. Dit betekent, dat aan de Wet van Walras is voldaan
en er een evenwicht bestaat op de markt van financiële
schuldtitels (obligaties). De betreffende FM-curve heeft
een dalend verloop. Indien in een bepaalde uitgangssitua-
tie de inflatiegraad nul is, bestaat er een evenwicht
tussen de vraag naar- en het aanbod van reële kasvoorraden
per eenheid kapitaal, m.a.w. het aanbodsurplus van reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal is nul (v-L(...) ). Een
stijging van de nominale rentevoet zal aanleiding geven tot
een vermindering van de vraag naar reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal (L3 ~ 0) waardoor een tendentie ontstaat
tot een aanbodsurplus van reële kasvoorraden. Het aanbod
van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal zal nu moeten
dalen, teneinde het evenwicht op de markt van financiële
schuldtitels te handhaven. Eenzelfde redenering geldt voor
het geval in de uitgangssituatie de inflatiegraad een posi-
tieve waarde heeft. Het aanbodsurplus van reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal bedraagt dan volgens vergelij-
king (6) á . Een stijging van de nominale rentevoet zal
het reeds bestaande aanbodsurplus van reële kasvoorraden
en de inflatiegraad verder vergroten. Ook nu zal het aanbod
van reële kasvoorraden moeten dalen teneinde het initiële
aanbodsurplus van de reële kasvoorraden an te handhaven.l)
Het hier beschreven negatieve verband tussen de nominale
rentevoet en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal,
waarvoor geldt dat er evenwicht is op de financiële markten,
wordt verkregen door partiële differentiatie van de verge-
lijking (6) naar de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal.

1) J.Stein, 1971, t.a.p.p. 91.
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(8) 2i
2v -

1 - L4

De hiervoor genoemde IS-curve van de korte termijn kan
met behulp van het onderstaande vier-kwadranten systeem
worden afgeleid.

Uitgaande van het in de vorige paragraaf beschreven inves-
teringsgedrag komt in het tweede kwadrant het negatieve
verband naar voren tussen de nominale rentevoet en het
vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal. In het
derde kwadrant wordt de vraagsurplushypothese in de korte
termijn analyse tot uitdrukking gebracht, die inhoudt, dat
de feitelijke waarde van de inflatiegraad in een proportio-
neel verband staát met het vraagsurplus naar goederen per
eenheid kapitaal. De factor a geeft weer de snelheid waar-
mee een onevenwichtigheid op de goederenmarkt tot uitdruk-
king komt in relatieve prijsveranderingen. Indien wordt
uitgegaan van een evenwichtssituatie (io,vo), een dien-
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overeenkomstig vraagsurplus naar goederen ( á)o en, een
inflatiegraad no, zal een verhoging van de nominale rente-
voet tot il, aanleiding geven tot het volgende aanpassings-
proces. Daar de nominale rentevoet als argument is opgenomen
in de investeringsfunctie zal er een vermindering van het
vraagsurplus naar goederen ontstaan ( á)1. In het derde
kwadrant wordt aangegeven hoe de inflatiegraad reageert
op de daling van het vraagsurplus naar goederen, gegeven
de waarde van de aanpassingscoëfficiënt. De reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal zullen, gegeven het geldaanbod,
als gevolg van de lagere inflatiegraad ( nl ~ no) moeten
stijgen (vl), wil aan de evenwichtsvoorwaarde (vergelijking
5) zijn voldaan. Immers de voorgenomen besparingen per een-
heid kapitaal zullen als gevolg van de door de lagere in-
flatiegraad geïnduceerde vergroting van de reële kasvoor-
raden dalen (negatief vermogenseffect in de spaarfunctie).
Hierdoor zal de vraag naar goederen en diensten toenemen,
waardoor het vraagsurplus gehandhaafd blijft. We kunnen de
IS-curve dan interpreteren als alle combinaties van de nomi-
nale rentevoet (i) en de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (v), waarvoor geldt, dat het vraagsurplus naar goe-
deren per eenheid kapitaal constant blijft.
Elk punt gelegen boven de IS-curve, bijvoorbeeld punt P, be-
tekent, uitgaande van de evenwichtssituatie (io,vo) een
zodanige nominale rentevoet (il) , dat het vraagsurplus
naar goederen ( á)1 niet meer in overeenstemming is met
de inflatiegraad ~o, die behoort bij de evenwichtswaarde
van de reële kasvoorraden vo. De reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal zullen onder invloed van de lagere infla-
tiegraad (nl ~ no) stijgen, (vl), teneinde het evenwicht
te herstellen (zie beweging naar rechts in punt P).
Een omgekeerde redenering geldt voor de punten gelegen onder
de IS-curve (bijvoorbeeld punt Q). De pijlen in de figuur
geven weer de beweging van de reële kasvoorraden per een-
heid kapitaal bij afwijkingen van de evenwichtstoestand.

Op analoge wijze kan de FM-curve worden afgeleid.Aan deze
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curve ligt de evenwichtsvoorwaarde ten grondslag, dat het
aanbodsurplus van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
(v-L(...)), in een proportioneel verband staat met het
vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal (~ K K)'
Dit betekent dat de markt voor financiële schuldtitels
(obligaties) steeds in evenwicht verkeert. Deze voorwaarde
wordt in vergelijking (6) en in het derde kwadrant van de
onderstaande grafiek naar voren gebracht.

Indien wordt uitgegaan van een evenwichtssituatíe m.b.t. de
obligatiemarkt, waarbij de nominale rentevoet io en de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal vo bedragen, en vervolgens
de rentevoet wordt verhoogd, il, zal er een groter aanbod-
surplus van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal ontstaan:

( áh)]~ ( áh )o - Dit vloeit voort uit het.feit dat de
vraag naar reële kasvoorraden is gedaald ( L3 ~o).Overeen-
komstig de Wet van Walras zal een groter vraagsurplus naar
goederen per eenheid kapitaal en dientengevolge een stijging
van de inflatiegraad optreden (nl) , yegeven het evenwicht
op de obligatiemarkt. Onder invloed van de gestegen inflatie-
graad zal het aanbod van reële kasvoorraden (vl) zich aanpas-
sen, teneinde het evenwichtige aanbodsurplus van reële kas-

224



voorraden te handhaven. Punten gelegen op de FM-curve re-
presenteren combinaties van nominale rentevoet en reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal waarvoor geldt dat de
markt van financiële schuldtitels (obligaties) in evenwicht
is. Met betrekking tot de afwijkingen van de evenwichtssi-
tuaties, welke tot uitdrukking komen in punten die niet op
de FM-curve liggen, kan het volgende worden opgemerkt. Een
punt gelegen beneden de FM-curve (punt P), zal, uitgaande
van de evenwichtssituatie (il, vl), aanleiding geven tot
een stijging van het vraagsurplus naar goederen en naar
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal. (daling aanbod-
surplus van reële kasvóorraden per eenheid kapitaal t.o.v.
evenwichtssituatie (il,vl). Overeenkomstig de Wet van Walras
(vraagsurplus naar goederen plus vraagsurplus naar reële
kasvoorraden - aanbodsurplus van obligaties) zal het aan-
bodsurplus van obligaties toenemen , waardoor een rente-
verhogend effect zal optreden, teneinde het evenwicht op
de obligatiemarkt te handhaven. Zo zal een punt gelegen boven
de FM-curve (punt Q) eer. zodanig renteniveau betekenen, dat
een daling optreedt in het vraagsurplus naar goederen en
naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal. (stijging van
het aanbodsurplus van reële kasvoorraden t.o.v. de evenwichts-
situatie (io,vo)). De onevenwichtigheid op de obligatiemarkt,
die tot uitdrukking komt~in een groter vraagsurplus naar
obligaties, zal een rentedalend effect bewerkstelligen waar-
door het evenwicht weer wordt hersteld.(zie de richting van
de pijlen in de grafiek).Met behulp van de bovenstaande grafie-
ken en de vergelijkingen (5) en (6) kan nu de combinatie
worden afgeleid van de nominale rentevoet (io) en de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal (vo), waarbij aan de beide
genoemde vergelijkingen is voldaan, gegeven de arbeid-kapitaal-
verhouding (R) 1). Een en ander kan grafisch als volgt wor-
den weergegeven:

1)Opgemerkt dient te worden dat er van wordt uitgegaan dat
het korte termijn evenwicht stabiel is. Bij een verbre-
king van het evenwicht zullen er steeds krachten aanwe-
ziq zijn die voor een stabiliteit van het evenwicht zorg-
dragen.
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GRAFIEK 1

0 vp v

In het evenwichtspunt (io,vo) geldt, dat, gegeven de
arbeidsintensiteit (Q) en de groeivoet van de geldhoeveel-
heid (~), het vraagsurplus naar goederen per eenheid kapi-
taal ( n) gelijk is aan het aanbodsurplus van reële kas-a -
voorraden per eenheid kapitaal (h[ v-L(...)1 ), en tevens
dat de feitelijke en de verwachte inflatiegraad gelijk
zijn aan de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid per
hoofd.l) Een en ander kan ook als volgt worden geformuleerd.
Het evenwichtspunt (io,vo) representeert enerzijds een
evenwicht op de markt van financiële schuldtitels, en ge-
geven deze evenwichtswaarde van de nominale rentevoet,
resulteert anderzijds een zodanig vraagsurplus naar goede-
ren per eenheid kapitaal dat de feitelijke inflatiegraad
in overeenstemming is met de evenwichtswaarde van deze
grootheid (n-n~ - ~-n). Zou het snijpunt van beide curven
gepaard gaan met een inflatiegraad van nul (,r-o), dan zou
er tegelijkertijd een evenwicht bestaan op de drie markten

1) J.Stein, 1971, t.a.p.p.92.
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t.w. de goederenmarkt, de geldmarkt (vraag en aanbod van
reële kasvoorraden) en de markt voor financiële schuld-
titels (obligaties). Anders geformuleerd, de vraagover-
schotten zullen onder deze omstandigheden op alle markten
gelijk zijn aan nul.

3.2. De invloed van een wijziging in de monetaire expansie-
graad

Het is nu interessant nader te analyseren, welke invloed
uitgaat van een vergroting van de monetaire expansiegraad
op de evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden op de
korte termijn.
Zoals reeds in het voorgaande hoofdstuk naar voren werd ge-
bracht, heeft een stijging van de groeivoet van de nomina-
le geldhoeveelheid (u) in het neo-klassieke model van Tobin
op eenduidige wijze een vermindering van de evenwichtswaar-
de van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal tot ge-
volg.

In de onderhavige Keynes-Wickselliaanse analyse is een
en ander niet meer eenduidig bepaald. Ook nu zal een stij-
ging van de inflatiegraad, die een onevenwichtigheid op de
markten weerspiegelt, aanleiding geven tot een vermindering
van de gevraagde hoeveelheid reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (L2 ~0). Aangezien thans niet een voortdurend
evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van reële
kasvoorraden wordt verondersteld, en dus de feitelijke in-
flatiegraad niet steeds gelijk is aan de evenwichtswaarde
van deze grootheid, kan niet a priori worden aangegeven
hoe het aanbod van reële kasvoorraden zich zal ontwikkelen
(v). Immers dit aanbod van reële kasvoorraden is afhanke-
lijk van de ontwikkeling van de actuele inflatiegraad.
Bovendien wordt nu de mogelijkheid opengelaten dat de ver-
wachte inflatiegraad (- evenwichtswaarde van de inflatie-
graad) kan afwi.jken van de feitelijke inflatiegraad.
Hiervoor is reeds meerdere malen gesteld, dat bij een
voortdurend evenwicht op de markt van financiële schuldtitels
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(obligaties), het vraagsurplus naar goederen ( á) gelijk
is aan het aanbodsurplus van reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (h [v-L(...) ] ).
In algebraische notatie:

(9) n- h[v-L(....)] of anders geschrevena

(9') v - áh f L(....) .

Een toename van de monetaire expansiegraad, zal, zoals hier
voor reeds werd vermeld, de (korte-termijn) evenwichtswaarde

van de inflatiegraad vergroten (n - u-n). De eerste term in
de vergelijking (9') zal derhalve stijgen, maar wat er ge-

beurt met het aanbod van de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (v) is mede afhankelijk van de grootte van de twee-

de term, de ontwikkeling van de vraag naar reële kasvoorra-

den (L1 i 0, L2 ~ 0 en 1~ L4 ~ 0). M.a.w. een toename van

de monetaire expansiegraad kan de evenwichtswaarde van de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v) zowel vergroten

als verkleinen. In de evenwichtssituatie op korte termijn

geldt, dat de feitelijke en de verwachte inflatiegraad aan

elkaar gelijk zijn (n-~~). Een toename nu van de verwachte

inflatiegraad (n~) als gevolg van een vergroting van de
groeivoet van de nominale geldhoeveelheid per hoofd (u-n),

zal, uitgaande van het investeringsgedrag, de investeringen
per eenheid kapitaal vergroten, waardoor het vraagsurplus

naar goederen per eenheid kapitaal stijgt (zie vergelijking
1'). De mate waarin deze grotere discrepantie tussen de

goederenvraag en het goederenaanbod wordt doorgegeven in een

stijging van de feitelijke inflatiegraad en zo in de ontwik-

keling van het aanbod van reële kasvoorraden, is afhankelijk

van de aanpassingscoëfficiënt van het prijsniveau (a) uit de

Walrasiaanse vraagsurplusvergelijking.
z4aee gevallen kunnen nu worden onderscheiden. Indien a~ 1,

zal het aanbod van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
toenemen, daar de feitelijke inflatiegraad minder snel stijgt
dan de verwachte evenwichtswaarde van de inflatiegraad
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( n~n~ - u-n)1). Er zal zich een aanpassingsproces vol-
trekken in die zin, dat onder invloed van het gestegen aan-
bod van de reële kasvoorraden en het hierdoor opgeroepen ver-
mogenseffect in de spaarfunctie (Sv ~ 0) het initiële vraag-
surplus naar goederen zal worden versterkt. De feitelijke in-
flatiegraad zal verder stijgen, totdat in de evenwichts-
situatie de feitelijke inflatiegraad gelijk geworden is aan
de nieuwe hogere evenwichtswaarde van de betreffende mone-
taire grootheid. ( n- ~- u-n). Uitgaande van de constante
arbeid-kapitaal verhouding is de relatieve verandering in
het aanbod van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal dan
gelijk geworden aan nul (zie vergelijking 4).

In het omgekeerde geval, waarbij a~1, zal, onder invloed
van de initiële vergroting van het vraagsurplus naar goede-
ren per eenheid kapitaal, de feitelijke inflatiegraad snel-
ler stijgen dan de evenwichtswaarde (n~), waardoor het aan-
bod van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal daalt. De
vermindering van de bestedingen die hieruit voortvloeit
als gevolg van de werking van het vermogenseffect in de
spaarfunctie, zal de stijging van de feitelijke inflatiegraad
enigszins mitigeren. Dit proces gaat door, totdat in de
evenwichtssituatie een zodanige vermindering van het aanbod
van reële kasvoorraden en van het vraagsurplus naar goederen
per eenheid kapitaal is opgetreden, dat de feitelijke infla-
tiegraad is teruggebracht tot de nieuwe evenwichtswaarde
die gelijk is aan de groeivoet van de nominale geldhoeveel-
heid per hoofd (n-n~ - u-n).

Gesteld kan worden dat een hogere monetaire groeivoet,
welke zich manifesteert in een vergroting van de groeivoet
van de nominale geldhoeveelheid per hoofd (u-n), de even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
in de korte termijnanalyse zowel kan doen toenemen als af-
nemen, al naargelang de aanpassingscoëfficiënt van het prijs-
niveau (a) in de Walrasiaanse vraagsurplusvergelijking

1) Zie vergelijkingen ( 1') en (9').
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kleiner of groter is dan éénl). In de neo-klassieke even-
wichtsanalyse, waar de aanpassingen a.h.w. oneindig snel
tot stand komen, zal er steeds een gelijkheid bestaan
tussen de verwachte (- evenwichtswaarde van de inflatie-
graad) en de feitelijke inflatiegraad. M.a.w. er zal voort-
durend sprake zijn van een vraagsurplus naar goederen en
een dienovereenkomstig aanbodsurplus van reële kasvoorraden
van nul.
De implicaties van de bovenstaande uiteenzettingen voor de
ontwikkeling van de arbeid-kapitaalverhouding komen in de
volgende paragraaf aan de orde.

4. DE EVENWICHTSANALYSE VAN DE LANGE TERMIJN

4.1. Het verband tussen de inflatiegraad en de nominale
rentevoet

Voor een analyse van het evenwichtsmodel van de lange ter-
mijn zijn de twee differentiaalvergelijkingen (10') en (11)
uit paragraaf 2 van wezenlijk belang. De ene vergelijking
beschrijft de ontwikkeling van de arbeid-kapitaalverhouding
(z) en de andere vergelijking heeft betrekking op de groei-
voet van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v).
Indien rekening wordt gehouden met het feit dat de groeivoet
van de kapitaalgoederenvoorraad gedurende perioden van over-
besteding en een vraagsurplus naar goederen, gelijk is aan
de algebraïsche som van de besparingen per eenheid kapitaal
(S(k,v))en de gedwongen besparingen per eenheid kapitaal
( á), vergelijking (9) uit paragraaf 2, kunnen de betreffen-
de differentiaalvergelijkingen als volgt worden geschreven:
1) Het wiskundig bewijs van deze stelling wordt door Stein ge-

gegeven op p.97,in zijn boek Mvney and capacity ;rrot~th,1971.
De invloed van een wijziging in de evenwichtswaarde van de
inflatiegraad in de korte termijn-analyse op de evenwichts-
waarde van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (c~-v)
wordt uiteindelijk bepaald door de waarde van het parti~n
eel differentiaalquotiënt a,r , hetwelk weergeeft de in-

ánzvloed van een wijziging in de verwachte inflatiegraad opde feitelijke inflatiegraad.
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(1) dt p~- n-~ K- n- á - S(k,v) .

dv 1 dK 1
(2) dt v- u- n- dt K- u- n- á - S(R,v) .

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de factoren en de
mechanismen welke een rol spelen bij 3e invloed van een wij-
ziging in de monetaire expansiegraad in het Keynes-Wicksel-
liaanse monetaire groeimodel, weergegeven door de boven-
staande differentiaalvergelijkingen, is het noodzakelijk de
feitelijke inflatiegraad uit te drukken in termen van de
arbeidsintensiteit (2), de verwachte inflatiegraad (,r~) en de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v). Dit kan geschie-
den met behulo van de onderstaande verqeliikinqen (1') en
(2) uit de voorgaande paragraaf 3.1.
(1') ~ - ntr(z)f,r~-i-S(2,v)

(2) á th{ L(f(R)t á,r(R)t,r~,i,v)-v} - 0

De relatie ( 1') kan naar analogie met de evenwichtsanalyse
van de korte termijn grafisch worden weergegeven als een
IS-curve, die de combinaties tot uitdrukking brengt van de
nominale rentevoet ( i) en de inflatiegraad ( ,r), gegeven de
arbeidsintensiteit (R), de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (v) en de verwachte inflatiegraad (,r~), waarvoor
geldt dat het vraagsurplus naar goederen per eenheid kapi-
taal constant is. Partiële differentiatie van de betreffen-
de vergelijking (1') naar de inflatiegraad (,r) geeft de
helling van de betreffende IS-curve weer.

(3) ai -- 1 ~ 0, waarbij 0 ~ a ~ man a

Een en ander kan grafisch worden geillustreerd aan de hand
van een vierkwadranten-systaem,hetwelk ten grondslag ligt
aan de hiervoorgenoemde IS-curve. In het tweede kwadrant komt
naar voren het verband tussen de nominale rentevoet en het
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vraagsurplus naár goederen per eenheid kapitaal, gegeven
k,n~ en v. Het derde kwadrant brengt tot uitdrukking het
proportionele verband tussen het vraagsurplus naar goederen
en de inflatiegraad (Walrasiaanse vraagsurplushypothese).

Het negatieve verloop van de IS-curve kan als volgt worden
verklaard. Een daling van de nominale rentevoet (i) zal aan-
leiding geven tot een uitbreiding van de investeringen en zo
het vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal vergro-
ten. Daar de inflatiegraad in een positief verband staat met
het genoemde vraagsurplus zal de inflatiegraad stijgen.
We kunnen het ook zo stellen dat een vergroting van de in-
flatiegraad in de onderhavige analyse alleen zal optreden
bij een vergroting van het vraagsurplus naar goederen per
eenheid kapitaal. Dit laatste kan, gegeven de verwachte
inflatiegraad, worden bewerkstelligd door een lagere nomina-
le rentevoet.

De vergelijking (2) uit paragraaf 3.1. kan worden weerge-
gegeven als de zg. FM-curve, die tot uitdrukking brengt de
combinaties van de nominale rentevoet (i) en de inflatie-
graad (n) waarvoor geldt, dat het vraagsurplus naar goederen
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gelijk is aan het aanbodsurplus van reële kasvoorraden. Deze
curve is een uitdrukking van de Wet van Walras, waarbij tevens
wordt gepostuleerd, dat de markt voor obligaties steeds in
evenwicht is.
Partiële differentiatie van de betreffende vergelijking (2)
naar de inflatiegraad (,r) geeft de helling van deze FM-curve:

(4) án - - ~- (Llt ~ ) ~ 0
aL3

Indien de inflatiegraad stijgt, hetgeen in de onderhavige
analyse inhoudt een toename van het vraagsurplus naar goede-
ren ( á), zal de vraag naar reële kasvoorraden voor trans-
actiedoeleinden (f(R) t~) ook stijgen. De stijging vana
het vraagsurplus naar goederen en reële kasvoorraden be-
tekent, overeenkomstig de Wet van Walras, een toename van het
aanbodsurplus van obligaties. Daar wordt uitgegaan van een
voortdurend evenwicht op de markt van finar~ciële schuldtitels

zal derhalve de rentevoet moeten stijgen.l)
Een en ander kan ook grafisch worden toegelicht met behulp van
de onderstaande figuur.

~ ~i i .FM
GRAFIEK 3

~ í i~ ~
~ ~ A~ A ,i ~~
` - --~ - ; ----- i~ ----~~--i i

~ ~ ~ ~ i ~ ~B' B ~p~k;- --i~~--- ió---~-~ -i-~-~
i~ i ~ i i ~ i i
~-~ - ~.-- - ~-- --~ ~~ C i~` ~ ~ i~~ ~~iiC i

i ~ `~ ~~ ~ i
~ ~ ~ ~ I i ~

1) J.Stein,1971,t.a.p.p.99-101.

233



In het tweede kwadrant komt naar voren het positieve verband
tussen de nominale rentevoet en het aanbodsurplus van reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal, gegeven R, n~ en v. Het
derde kwadrant geeft weer het verband tussen het aanbodsur-
plus van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (- vraag-
surplus naar goederen) en de inflatiegraad, er van uitgaande
dat er voortdurend een evenwicht bestaat op de markt van
financiële schuldtitels (obligaties). De grafiek kan ook als
volgt worden geinterpreteerd. Indien de nominale rentevoet
stijgt, van i~ naar il zal er een groter aanbodsurplus van
reële kasvoorraden ontstaan, hetwelk, gegeven het evenwicht
op de obligatiemarkt, resulteert in een groter vraagsurplus
naar goederen en een dienovereenkomstige hogere inflatie-
graad. (nl ~ ~0)'
Het snijpunt (S) van beide curven (ip, n~) in de onder-

staande grafiek 4 representeert de combinatie van de nomina-
le rentevoet (i) en de inflatiegraad (n) waarvoor tegelijker-
tijd aan de beide vergelíjkingen (1') en (2) is voldaan.
We kunnen het ook zo uitdrukken, dat de combinatie (i0' ~0)
enerzijds een evenwicht representeert op de markt van fi-
nanciële schuldtitels en dat anderzijds, gegeven ëeze even-
wichtige nominale rentevoet (ip), er een zodanig vraagsurplus
naar goederen bestaat dat de daarmee samenhangende inflatie-
graad gelijk is aan de genoemde evenwichtswaarde n~.
De onderstaande grafiek vertoont een zekere gelijkenis met
de traditionele IS-LM curven, welke in hoofdstuk II naar
voren zijn gebracht. In het bedoelde Hicks-Hansen diagram
geven de respectievelijke curven weer de combinaties van ren-
tevoet en nationaal inkomen waarvoor geldt dat er een even-
wicht bestaat in de reële sfeer (goederenmarktevenwicht)
en in de monetaire sfeer (geldmarktevenwicht). In de onder-
havige analyse hebben de IS-FM curven veeleer betrekking op
onevenwichtige situaties op de goederen- en geldmarkt (-vraag-
en aanbod van reële kasvoorraden). Zo betekent volgens de
IS-curve een lagere nominale rentevoet een groter vraagsur-
plus naar goederen en, volgens de veronderstelde Walrasiaan-
se vraagsurplushypothese, een dienovereenkomstig hogere in-
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flatiegraad. Van de andere kant gaat een lagere nominale
rentevoet volgens de FM-curve, gegeven het aanbod van
reële kasvoorraden, gepaard met een geringer aanbodsurplus
van reële kasvoorraden, daar de vraag naar reële kasvoorra-
den zal zijn toegenomen ( L3~ 0). Dit geringere aanbodsurplus
van reële kasvoorraden betekent, uitgaande van de Wet van
Walras, en het veronderstelde evenwicht op de obligatie-
markt, een geringer vraagsurplus naar goederen, zodat de
inflatiegraad daalt.

Op basis van de vergelijkingen (1') en (2) uit de vooraf-
gaande paragraaf, welke het korte-termijn model beschrijven,
kunnen nu als aanzet tot de lange-termijn problematiek de
inflatiegraad en de nominale rentevoet als volgt worden
uitgedrukt:

( 5) n-n (n~, v. ~; u, n)

(6) i- i(n~, v. R; u, n).

Met behulp van dit stelsel vergelijkingen zullen we nu nagaan
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welke wijzigingen optreden in de evenwichtswaarden van de
nominale rentevoet en van de inflatiegraad, indien de ver-
schillende parameters t.w. de arbeidsintensiteit (R), de
verwachte inflatiegraad (n~) en de reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal (v) een verandering ondergaan. De waarden
van de betreffende partiële differentiaal3uotiënten zul-
len verderop van essentiële betekenis zijn bij de bepaling
van de invloed van een wijziging in de monetaire groeivoet
op de evenwichtswaarden van de reële grootheden.l) De exoge-
ne grootheden zijn de groeivoet van de maatschappelijke
geldhoeveelheid (u) en de groeivoet van de bevolking (n).

`b 4.2. Een verandering in de reële kasvoorraden.

Een vergroting van de reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal (v) zal, gegeven de andere parameters,R en n~, zowel
de IS-curve als de FM-curve beinvloeden.
Enerzijds zal een vergroting van de reële kasvoorraden

via de werking van het vermogenseffect in de spaarfunctie
(Sv ~0) het vraagsurplus naar goederen vergroten. Gegeven
de nominale rentevoet (i0) zal de IS-curve naar rechts
verschuiven en een stijging van de inflatiegraad bewerk-
stelligen (punt A in de grafieken 2 en 4).
Anderzijds zal bij een gegeven inflatiegraad (n0) de nomi-

nale rentevoet moeten stijgen (il), teneinde de investerin-
gen terug te dringen en het initiële vraagsurplus naar
goederen en bijgevolg de inflatiegraad (n0) te handhaven
(punt B in de grafieken 2 en 4)2).
Met betrekking tot de invloed van een vergroting van de
reële kasvoorraden op de ligging van de FM-curve kan het
volqende worden opgemerkt. Uit de vraagfunctie naar reële
kasvoorraden kan worden afgeleid, dat een vergroting van
de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal een toename

1) Zie appendix van dit hoofdstuk.
2) J.Stein, 1971, t.a.p.p.101.
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van het aanbodsurplus van reële kasvoorraden bewerkstel-
ligt (1 ~L4 ~ 0)1). Hieruit vloeit voort dat, gegeven de
inflatiegraad (~~), die in de Keynes-Wickselliaanse analyse
in een proportioneel verband staat met het vraagsurplus
naar goederen, de stijging van het aanbodsurplus van reële
kasvoorraden overeenkomstig de Wet van Walras gepaard gaat
met een toename van het vraagsurplus naar obligaties. Met
andere woorden het aanbodsurplus van reële kasvoorraden zal
zich volledig richten op de markt voor financiële schuld-
titels, teneinde de inflatiegraad te handhaven (Keynes-ef-
fect). De nominale rentevoet zal hierdoor dalen waardoor
het evenwicht op de markt voor financiële schuldtitels
wordt hersteld, en voldaan wordt aan de Wet van Walras. Dit
betekent, dat de FM-curve naar beneden zal verschuiven
(punt C,grafiek 3 en 4). Anderzijds zal, gegeven de nomina-
le rentevoet (i0), het gestegen aanbodsurplus van reële
kasvoorraden zich richten op de goederenmarkt, waardoor het
vraagsurplus naar goederen zal toenemen (Pigou-effect).
Dientengevolge zal de FM-curve naar rechts verschuiven en
de inflatiegraad stijgen nl ~ n~ (punt D,grafiek 3 en 4).
Uit grafiek 3 kan worden afgeleid, dat indien de vergroting
van het aanbodsurplus van reële kasvoorraden volledig tot
uitdrukking komt op 3e obligatiemarkt de nominale rentevoet
zal dalen,maar de inflatiegraad constant blijft ( n0).
Echter indien het grotere aanbodsurplus zich richt op de
goederenmarkt, zal de inflatiegraad stijgen ( nl) bij een
constante nominale rentevoet (i~).

1) Patinkin heeft er op gewezen dat bij een vergroting van
de reële kasvoorraden,hetzij door een vergroting van de
nominale geldhoeveelheid, hetzij door een daling van het
prijsniveau, de economische subjecten een deel van de
additionele middelen gebruiken voor de verbetering van
de eigen liquiditeitspositie, d.w.z. een deel zal worden
aangehouden (de vermogenselasticiteit van de geldvraag
is kleiner dan 1), terwijl de rest gebruikt zal worden
voor de aankoop van goederen (Pigou-effect of Fisher-
effect) en voor de aankoop van financiële schuldtitels
(Keynes-effect).
Zie in dit verband:D.J.Juttner, Zur Geldtheorie Don Pa-
tinkins, Unterauchungen uber das Spar- Giro- und Kre-
dit~esen, Band 57, Bonn 1971, p. 74-79.
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Bij een nadere beschouwing van grafiek 4 kan gesteld worden
dat de verschuivingen van beide curven, onder invloed van een
vergroting van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal,
de inflatiegraad op eenduidige wijze zullen vergroten. (zie
het snijpunt S'(ió , n9 )). De invloed op de nominale rente-
voet daarentegen is niet eenduidig bepaald. Enerzijds heeft
het negatieve vermogenseffect in de spaarfunctie (vervanging
van reële kasvoorraden door goederen) een rentestijgend ef-
fect tot gevolg (verschuiving van de IS-curve), anderzijds
heeft het monetaire effect in de vorm van een vervanging
van kasvoorraden door obligaties een negatieve invloed op de
nominale rentevoet (verschuiving van de FM-curve)1).
Kort samengevat kan gesteld worden dat het partiëel diffe-
rentiaalquotiënt á~ positief en de waarde van á~ onbepaald
is.2)

Overigens kan worden opgemerkt dat de werking van een re-
latief zwak, negatief, vemogenseffect in de spaarfunctie
uiteindelijk zal resulteren in een daling van de evenwichts-
waarde van de nominale rentevoet. Anders uitgedrukt, de even-
wichtswaarde van de nominale rentevoet zal in de nieuwe
evenwichtssituatie relatief zijn gedaald (punt S') voorzover
de werking van het Keynes-effect de werking van het Pigou-
effect overtreft (grafiek 4). Onder die omstandigheden zal
een groter deel van dé initiële overschotkassen zich richten
op de obligatiemarkt dan op de gcederenmarkt, waardoor het
rentedalend effect domineert.

Ook het omgekeerde geval, waarin het rentestijgend effect
domineert, is zeer wel denkbaar.,~Vieuwenburg wijst in dit
verband op de betekenis van de kredietmarkt die in de theo-
retische uiteenzettingen van de monetaristen een centrale
rol speelt en die zij verbonden achten met de andere mark-
ten. Volgens de monetaristen (Brunner, Meltzer, Friedman)
moet een expansie van de geldvoorraad eerder geassocieerd
worden met een stijgende dan met een dalende rentevoet. Hun

1) J. Stein, Journal of PoZiticaZ Economy, oktober 1966,
t.a.p.p. 456 en van dezelfde auteur,1971, t.a.p.p. 102.

2) Zie de appendix van dit hoofdstuk.
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redenering verloopt dan als volgt. Het vergrote aanbod van
reële kassen zal via substitutie- en vermogenseffecten lei-
den tot stijgende prijzen van de bestaande fysieke activa.
Voorzover nu de prijs van bestaande kapitaalgoederen stijgt
boven de productiekosten van nieuwe eenheden, zal de inves-
teringsactiviteit worden uitgebreid. Dit is het zogenaamde
transmissie-mechanisme van de aanbodprijs van kapitaalgoede-
ren hetwelk in hoofdstuk II , paragraaf zes, aan de orde
is gesteld. Via een multiplicator-proces zal een inkomen
worden gegenereerd, waardoor de consumptieve bestedingen toe-
nemen met accelerator-effecten op de investeringen. De
vergroting van de economische activiteit die hieruit resul-
teert induceert een opwaartse herziening van het verwachte
rendement op kapitaalgoederen, waardoor een verdere vervan-
ging van financiële activa door fysieke activa wordt ver-
sterkt. De monetaristen wijzen er nu op, dat genoemde ont-
wikkeling aanleiding geeft tot een uitbreiding van de kre-
dietvraag door het publiek, teneinde de aankoop van de kapi-
taalgoederen te financieren. M.a.w. de herziening van het
verwachte kapitaalrendement onder invloed van de grotere eco-
nomische activiteit, welke op gang wordt gebracht door de ex-
pansieve monetaire impuls, leidt tot een uitbreiding van de
kredietvraag door het publiek waardoor de initiële daling van
de rentevoet (liquiditeitseffect) meer dan gecompenseerd
kan worden. Er ontstaat zo een terugkoppelingseffect vanuit
de reële sfeer op de kredietmarkt.l)

Hoewel de relatie tussen de inflatiegraad en de nominale
rentevoet in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan de orde
zal komen in verband met de zg. "Gibson paradox", willen we
er hier reeds op wijzen dat er nog twee andere effecten werk-
zaam kunnen zijn, via welke, een vergroting van het aanbod van
reële kasvoorraden de nominale rentevoet positief kan bein-
vloeden. Het betreft enerzijds het klassieke Wicksell-effect
en anderzijds het Fisher-effect. De werking van het Wicksell-
effect is in onze analyse,waar wordt uitgegaan van volledige
1) C.K. Nieuwenburg, Een vorm van modern monetarisme,

Maandschrift Economie, september 1973, p. 542 en p. 548-550.
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werkgelegenheid, zeer wel denkbaar. Immers een aanbodsur-
plus van reële kasvoorraden hetwelk zich voor een deel zal
richten op de gcederenmarkt genereert een prijsstijging die
de waarde van de reële kasssen weer doet dalen. Deze invloed
blijft werkzaam totdat het prijsniveau het initiële aanbod-
surplus heeft weggewerkt. Onder invloed van het gestegen
prijsniveau zal de initiële daling van de rentevoet weer
teniet worden gedaan en zal de rentevoet terugkeren naar
zijn oorspronkelijk niveau. We zien dus dat in de zg.
"transition period", de periode liggend tussen twee even-
wichtssituaties, de prijs- en rentestijging tegelijkertijd
optreden. Het Fisher-effect, hetwelk meer de lange termijn
betreft, legt veeleer de nadruk op de invloed van de in-
flatieverwachtingen en van de opwaartse herziening van deze
grootheid op de nominale rente-ontwikkeling. Aangezien we
in deze paragraaf de verwachte inflatiegraad constant hebben
verondersteld zal dit effect niet optreden.

4.3. Een verandering in de verwachte inflatiegraad

Vervolgens zullen we analyseren de invloed van een wijziging
in de verwachte inflatiegraad op de evenwichtswaarde van de
nominale rentevoet en van de feitelijke inflatiegraad, ge-
geven de arbeidsintensiteit (R) en de reële kasvoorraden
per eenheid kapitaal (v).
Gegeven de nominale rentevoet (i0) zal een stijging van de
verwachte inflatiegraad, indien rekening wordt gehouden met
het veronderstelde investeringsgedrag, het vraagsurplus naar
goederen per eenheid kapitaal en bijgevolg de actuele in-
flatiegraad vergroten. Immers onder invloed van de stijging
van de verwachte inflatiegraad zal de prijs van de bestaan-
de kapitaalgoederen de prijs van nieuwe eenheden overtref-
fen, waardoor de vraag naar nieuwe kapitaalgoederen toe-
neemt. M.a.w. gegeven de nominale rentevoet zal het verwach-
te nominale kapitaalrendement stijgen (r(R)fn~), en zullen
de voorgenomen investeringen worden uitgebreid. De IS-curve
zal derhalve naar rechts verschuiven (punt A in grafiek 2 en
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4)..Indien daarentegen de inflatiegraad (n~) gehandhaafd wordt,
zal de nominale rentevoet in dezelfde mate moeten stijgen
als de verwachte inflatiegraad, zodat er geen prikkel bestaat
de investeringen uit te breiden (punt B in grafiek 2 en 4).

Een stijging van de verwachte inflatiegraad heeft ook re-
percussies voor de FM-curve. Immers de alternatieve kosten
verbonden aan het aanhouden van reële kasvoorraden (r(k)tnx)
zullen toenemen, met als gevolg dat de vraag naar reële kas-
voorraden daalt (L2 ~ 0). Er zal een stijging van het aan-
bodsurplus van reële kasvoorraden ontstaan, waaràoor overeen-
komstig de Wet van Walras, het vraagsurplus naar goederen en
obligaties zal toenemeri. Gegeven de nominale rentevoet (i~),
zal het vraagsurplus naar goederen en bijgevolg de inflatie-
graad stijgen (punt D in grafiek 3 en 4). Omgekeerd zal, ge-
geven de inflatiegraad (n~), de invloed van het grotere aan-
bodsurplus van de reële kasvoorraden tot uitdrukking komen
in een daling van de nominale rentevoet (punt C in grafiek
3 en 4). In beide~gevallen zal de FM-curve naar rechts ver-
schuiven. Ook nu geldt, dat een vergroting van de verwachte
inflatiegraad een eenduidige positieve invloed heeft op de
evenwichtswaarde van de feitelijke inflatiegraad (án~ ~ 0),
terwijl de invloed op de evenwichtswaarde van de nominale
rentevoet wederom onbepaald is.l) Deze onbepaaldheid vloeit
voort uit het feit, dat een stijging van de verwachte in-
flatiegraad enerzijds, als gevolg van de uitbreiding van
de investeringsactiviteit, het vraagsurplus naar goederen
vergroot, en anderzijds vanwege de gestegen alternatieve kos-
ten van het aanhouden van geld het vraagsurplus naar reële
kasvoorraden vermindert. Deze tegengestelde effecten zi~n er
de oorzaak van, dat de invloed op het aanbodsurplus van fi-
nanciële schuldtitels en zo op de nominale rentevoet niet
meer eenduidig kan worden vastgesteld. Immers overeenkomstio
de Wet van Walras is het aanbodsurplus van obligaties gelijk
aan het vraagsurplus naar goederen plus het vraagsurplus naar
reële kasvoorraden.

1) Zie appendix van dit hoofdstuk.
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Aangezien we zijn uitgegaan van een voortdurend evenwicht
op de markt van financiële schuldtitels, zal gegeven de
nominale rentevoet, de stijging van de feitelijke inflatie-
graad, als gevolg van het toegenomen vraagsurplus naar goede-
ren per eenheid kapitaal aanleiding geven tot een vergroting
van het aanbod van obligaties. Deze obligaties, geplaatst
bij de particuliere sector, worden uitgegeven ter financiering
van de nieuwe investeringen. Dit heeft op zich al een rente-
stijgend effect. Daar staat echter tegenover, dat, gegeven de
nominale rentevoet, het aankopen van obligaties minder aan-
trekkelijk is geworden dan voorheen, gezien de stijging van
de verwachte inflatiegraad, waardoor de vraag naar obligaties
daalt. Het netto resultaat is dan een stijging van het aan-
bodsurplus van financiële schuldtitels (obligaties), waardoor
de nominale rentevicet zal moeten stijgen, teneinde het veron-
derstelde evenwicht op de obligatiemarkt te handhaven
( á~~ ~ 0). Ook hier zien we een analogie naar voren komen
met het door Nieuwenburg gesignaleerde mechanisme van de
kredietmarkt, m.a.w. het terugkoppelingseffect vanuit de reële
sfeer op de kredietmarkt.l) We willen er echter op wijzen dat
in de onderhavige analyse de financiering van de grotere vraag
naar investeringsgoederen geschiedt via een extra aanbod van
obligaties, zodat de obligatiemarkt beschouwd kan worden als
het spiegelbeeld van de vraag naar en het aanbod van de
benodigde financieringsmiddelen. Nieuwenburg spreekt daaren-
tegen expliciet van de kredietmarkt, waarbij het publiek
zich de benodigde financieringsmiddelen verschaft door een
beroep te doen op bankkrediet. In de onderhavige Keynes-
Wickselliaanse gedachtengang is het veeleer zo gesteld dat
de hogere verwachte inflatiegraad enerzijds ertoe heeft ge-
leid dat het aanbod van obligaties ter financiering van de
aankoop van kapitaalgoederen wordt uitgebreid, anderzijds
dat de obligaties minder aantrekkelijk zijn geworden als be-
leggingsobject. Beide invloeden bewerkstelligen het genoemde
aanbodsurplus van obligaties en de dienovereenkomstige ren-
testijging.

1) C.K.Nieuwenburg,Maandschrift Economie,september 1973,
t.a.p.p. 550.
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4.4. Een verandering in de arbeid-kapitaalverhouding

Tenslotte wordt geanalyseerd welke invloeden uitgaan op de
evenwichtswaarden van de nominale rentevoet en van de feite-
lijke inflatiegraad van een wijziging in de arbeidsintensi-
teit (R), gegeven de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
(v) en de verwachte inflatiegraad (n~). Het zal nu blijken,
dat de verschuivingen van de betreffende curven niet meer
eenduidig kunnen worden vastgesteld en dat bijgevolg de in-
vloed op zowel de nominale rentevoet als de inflatiegraad
onbepaald is.l) Dit kan als volgt worden verklaard. De ver-
groting van de arbeid-kapitaalverhouding zal, uitgaande van
de produktiefunctie, aanleiding geven tot een stijging van
het kapitaalrendement (r'(z)~ 0) en van de gemiddelde kapi-
taalproduktiviteit (f(k) ~ 0). Aangezien het kapitaalrende-
ment als argument is opgenomen in de investeringsvergelij-
king en de gemiddelde kapitaalproductiviteit als argument in
de spaarfunctie, zal, uitgaande van het veronderstelde on-
dernemersgedrag met betrekking tot de investeringen, een
vergroting van de voorgenomen investeringen en een vergro-
ting van de voorgenomen besparingen optreden (SR~ 0). Het
is duidelijk dat de invloed op het vraagsurplus naar goede-
ren per eenheid kapitaal en zo op de feitelijke inflatie-
graad derhalve niet eenduidig kan worden vastgesteld.
Twee gevallen kunnen nu worden onderscheiden. Indien de

toename van de investeringen, (vraag naar besparingen),
groter is dan de toename van de besparingen (r'(~) ~ S~)
zal een stijging van het vraagsurplus naar goederen per een-
heid kapitaal optreden. Dit laatste betekent, gegeven de no-
minale rentevoet, een toename van de bestaande inflatiegraad
en een verschuiving van de IS-curve naar rechts (punt A in
grafiek 2 en 4). In het omgekeerde geval, waarvan we hier
zullen abstraheren, zal de toename van de besparingen, de
vergroting van de investeringen overtreffen en zal een da-
ling van het vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal

1) J.Stein,1971, t.a.p.p.106.Zie ook de appendix van dit
hoofdstuk.
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optreden. Hiervan zal een deflatoire invloed uitgaan op de
economische activiteit, gegeven de nominale rentevoet, en
de IS-curve zal naar links verschuiven (zie punt E in gra-
fiek 2 en 4)1). Stein stelt in dit verband "The usual Keyne-
sian assumption is that a rise in output and employment
will raise planned savings relative to planned investment
such that the IS curve shifts to the left. But that is an
arbitrary assumption".2)

De genoemde wijziging in de arbeid-kapitaalverhouding heeft
vervolgens ook repercussies voor de vraag naar reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal. Enerzijds zal er een positief
inkomenseffect gaan optreden als gevolg van de gestegen ka-
pitaalproductiviteit. De vraag naar reële kasvoorraden voor
transactiedoeleinden zal overeenkomstig de veronderstelde
vraagvergelijking naar reële kasvoorraden uit paragraaf 2
stijgen (L1 f'(k) ~ 0). Anderzijds is er sprake van een ne-
gatief substitutie-effect, aangezien de opbrengstvoet van
de reële kapitaalgoederen relatief stijgt ten opzichte van
de opbrengstvoet van de reële kasvoorraden (L2 r'(~) ~ 0).
De vraag naar reële kasvoorraden per~eenheid kapitaal zal
dientengevolge afnemen. Gegeven het aanbod van reële kas-
voorraden kan de invloed op het aanbodsurplus van deze groot-
heid niet meer eenduidig worden bepaald.
Twee gevallen kunnen nu worden geanalyseerd met betrekking tot
de verschuiving van de FM-curve. Indien het positieve inko-
menseffect domineert, uitgedrukt in algebraische termen
als Llf'(Q) f L2r'(k) ~ 0, zal een stijging van het vraag-
surplus naar reële kasvoorraden ontstaan. Gegeven de infla-
tiegraad (n0) zal een stijging van het aanbodsurplus van fi-
nanciële schuldtitels optreden. De rentevoet zal moeten stij-
gen om het evenwicht op de markt voor financiële schuldtitels
te herstellen. (p unten A en A' in grafiek 3). De FM-curve
1) Partiële differentiatie van de vergelijking (1') in para-

graaf 3.1. naar de arbeidsintensiteit geeft als resultaat:
áR -r'(R)-SR . Hieruit volgt áR ~ 0 als r'(C)~ s~ .

2) J.Stein, 1971, t.a.p.p. 103.
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verschuift dan naar links. Gegeven de nominale rentevoet
(i0) (evenwicht op de obligatiemarkt) zal het vraagsurplus
naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal tot uitdrukking
komen in een aanbodsurplus van goederen met als gevolg een
daling van de feitelijke inflatiegraad (,r2). Ook nu zal de
FM-curve naar links verschuiven. (punten B en B' in grafiek
3) .
Indien daarentegen het negatieve substitutie-effect domi-
neert, d.w.z. Llf'(R)t L2r' (R) ~ 0, zal het aanbodsurplus
van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal toenemen. Gegeven
de nominale rentevoet (i0), zal dit surplus zich richten op
de goederenmarkt en aanleiding geven tot een vergroting van
het vraagsurplus naar goederen, met als gevolg dat de infla-
tiegraad stijgt (,rl). De FM-curve versChuift dan naar rechts.
(punten D en D' in grafiek 3). Voorzover het aanbodsurplus
van reële kasvoorraden zich enkel richt op de obligatiemarkt,
zal een rentedaling (i2) optreden bij een gelijk gebleven
feitelijke inflatiegraad (n0) en een verschuiving van de
FM-curve naar rechts. (punten C en C' in grafiek 3). Richt
het grotere aanbodsurplus van de reële kasvoorraden zich zo-
wel op de goederenmarkt als op de markt voor financiële
schuldtitels, dan zal de nominale rentevoet dalen en de in-
flatiegraad stijgen. Ook dan zal de FM-curve naar rechts
verschuiven.l)

Resumerend kunnen met betrekking tot de invloed van een
vergroting van de arbeid-kapitaalverhouding op de evenwichts-
waarden van de nominale rentevoet en van de inflatiegraad
de volgende mogelijkheden worden onderscheiden:
1. De toename van de voorgenomen investeringen is groter dan

de toename van de voorgenomen besparingen,r'(R)-SR ~ 0,
en het substitutie-effect m.b.t. de vraag naar reële kas-

1)Voor de in de hoofdtekst bedoelde beschouwingen wordt
verwezen naar J.Stein,1971,t.a.p.p.103 en van dezelfde au-
teur, JournaZ of Political Economy,oktober 1966,p.457-458.
Partiële differentiatie van de vergelijking ( 2) in para-
graaf 3:1, geeft als resultaat:
ai -(Llf'(R)tL2r'(R)) -
aR - . ,waaruit volgt:aR ~0 als Llf'(2)tr'(R)~ 0

L3 en L3 ~ 0.
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voorraden domineert, Llf'(Q)t L2r'(k) ~ 0. De IS-curve en de
FM-curve verschuiven beiden naar rechts en de evenwichts-
waarde van de inflatiegraad zal toenemen (nI). De uiteinde-
lijke invloed op de evenwichtswaarde van de nominale rente-
voet is onder deze omstandigheden onbepaald.(punt P in gra-
fiek 5).

2.De toename van de voorgenomen besparingen overtreft de toena-

me van de voorgenomen investeringen r'(R)-SR ~ 0, en het in-

komenseffect m.b.t. de vraag naar reële kasvoorraden domi-

neert LIf'(k) t L2r'(R) ~ 0. De IS-curve en de FM-curve ver-

schuiven beiden naar links, waardoor de evenwichtswaarde van

de inflatiegraad eenduidig vermindert (~2) en de invloed op

de evenwichtswaarde van de nominale rentevoet wederom onbe-

paald is. (punt Q in grafiek 5). Grafisch kan een en ander

als volgt worden toegelicht.
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3. De toename van de voorgenomen investeringen is groter dan
de toename van de voorgenomen besparingen en het hiervoor
genoemde inkomenseffect domineert. Onder deze omstandigheden
zal de IS-curve naar rechts en de FM-curve naar links ver-
schuiven. Dit zal aanleiding geven tot een stijging van de
evenwichtswaarde van de nominale rentevoet (il), terwijl
de invloed op de evenwichtswaarde van de inflatiegraad
onbepaald is. (punt R in grafiek 6).

4. De toename van de voorgenomen besparingen overtreft de
toename van de voorgenomen investeringen en het hiervoor
genoemde substitutie-effect domineert. De IS-curve zal naar
links en de FM-curve naar rechts verschuiven, waardoor de
evenwichtswaarde van de nominale rentevoet zal dalen (i2),
terwijl de invloed op de evenwichtswaarde van de infla-
tiegraad wederom onbepaald is (punt T in grafiek 6). De
grafische voorstelling, behorende bij de mogelijkheden
3 en 4 ziet er als volgt uit:

De bovenstaande vier mogelijkheden van verschuivingen van
de betreffende curven en het uiteindelijke effect op de
nominale rentevoet en de inflatiegraad, worden op een meer
mathematische wijze in de appendix van dit hoofdstuk ge-
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presenteerd.
Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden samenge-
vat:

IE ~ SE IE ' SE

r' (R.) ~ S~ ,r f n ?

i ? i t

r'(k)~ SR n ? n -
i - i ?

5. INVLOED VAN EEN WIJZIGING IN DE MONETAIRE EXPANSIEGRAAD

5.1. Algebraïsche formulering

Zoals in de voorafgaande paragrafen reeds naar voren is ge-
bracht zijn voor een analyse van het evenwichtsmodel van de
lange termijn een tweetal differentiaal-vergelijkingen van
wezenlijk belang. De betreffende relaties, welke worden ver-
kregen door logaritmisch differentiëren van de arbeidsinten-
siteit (2) en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
(v) naar de tijd en rekening houdend met de vergelijkingen
(1) en (2) uit paragraaf 4.1. luiden als volgt:

(1) dt k'- n- dt K- n- á- S(Q,v)

(2) át ~- u-n - át K- u-n - á - S(R.v)

Uit de relaties (1) en (2) kan worden afgeleid dat in de
evenwichtssituatie op lange termijn, wanneer de arbeidsin-
tensiteit en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
constant zijn geworden, de inflatiegraad gelijk is aan de
groeivoet van de nominale geldhoeveelheid per hoofd.

(3) n - u - n.
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De veronderstelling met betrekking tot de verwachte infla-
tiegraad in paragraaf 2 blijft gehandhaafd, met andere woor-
den de verwachte inflatiegraad (,r~) ís steeds gelijk aan de
genoemde evenwichtswaarde, zodat thans geldt:

(4) ~rt~ - ,r - y - n.

Na substitutie van de vergelijking (5) uit paragraaf 4.1.
in de basisvergelijkingen (1) en (2), waarbij tevens rekening
moet worden gehouden met bovenstaande relatie (9), kan het
dynamisch systeem worden weergegeven door de volgende diffe-
rentiaalvergelijkingen:

(5) dt R- n- á n(R,v; u ,n)- S(R,v)s F(R,v:y,n)

(6) dv 1- u- (1f Y-)n ( R,~1;u,n)-S(R.v)- G(R,~;u,n)-1)dt v a

Deze vergelijkingen beschrijven de ontwikkeling van het even-
wichtssysteem op lange termijn, onder de veronderstelling,
dat op elk moment een 'korte-termijn evenwicht' bestaat.2)
De positieve lange-termijn evenwichtswaarden van de arbeid-
kapitaalverhouding en de reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal worden respectievelijk weergegeven door R~ en v~, gege-
ven de groeivoet van de geldhoeveelheid (u) en van de bevol-
king (n). De voorwaarden voor lokale stabiliteit van het
evenwicht kunnen worden verkregen door linearisatie van het
dynamisch systeem (5) en (6) rond het evenwichtspunt (R~,v~).3)
1) J. Stein, 1971, t.a.p.p. 108.
2) Het betreft hier een stabiliteitsanalyse in de zin van de

evenwichtsdynamica,zoals deze door Hahn en Mathews naar
voren is gebracht.Zie F.Hahn en R.Mathews,The theory of eco-
nomic growth,in Surveys of Economic Theory,deel II,1965,
p.3.Er wordt namelijk verondersteld,dat op elk moment het
~corte-termijn" evenwicht bestaat.M.a.w.er zal steeds een
combinatie bestaan van de nominale rentevoet (i) en de in-
flatiegraad (,r), waarvoor voldaan is aan de vergelijkingen
(5) en (6) uit paragraaf 3.1.

3) Zie de appendix van dit hoofdstuk.
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Er wordt nu verondersteld, dat er een evenwichtsoplossina
bestaat voor het systeem, weergegeven door de relaties (5)
en (6), gegeven de waarden voor uen n, respectievelijk de
groeivoet van de geldhoeveelheid en de groeivoet van de be-
volking. In de betreffende evenwichtssituatie geldt, dat de
arbeidsintensiteit en de reële kasvoorraden per eenheid ka-
pitaal constant zijn geworden.

dz 1 dv 1(~ R- 0 en dt v- 0).

We kunnen de relaties (5) en (6) dan schrijven als:

(7) F(R~~~~:u ,n) - 0

(8) G(R~,v~;u ,n) - 0

Om nu de invloed na te gaan van een wijziging in de mone-
taire expansiegraad op de evenwichtswaarden van de arbeid-
kapitaalverhouding en van de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal, moeten de vergelijkingen (7) en (8) worden opge-
lost. We krijgen dan het volgende resultaatl).

dR~ FuG2 t F2GU á,rv Sv(1-rtu )
(9) - - - -

ou F~GZ - F2G~ SR,rV -nR Sv

dv~ F~Gut FuG~ á,rR t SR (lt,ru )
(10) - - -du F~GZ- F2G~ SR nv- nR Sv

waarbij geldt, F-- Y,r en G-1-(lt Y),r .
u a u u a u

Zoals uit de appendix blijkt moet voor de lokale stabiliteit
gelden dat de noemers van de differentiaalquotiënten
(9) en (10) een positieve waarde hebben. Dit betekent
SR ~~-~rR S~ ~ 0 of SR R~ ~ nR S~ . Aangezien het ver-
mogenseffect in de spaarfunctie negatief is (S~ ~ 0) en de

1) Voor een afleiding van de differentiaalquotiënten in (9)
en (10) wordt verwezen naar de appendix van dit hoofd-
stuk. Zie Stein 1971, t.a.p.p. 109.
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partiële differentiaalquotiënten SQ en nv beiden positief
zijn, houdt de hiervoorgenoemde voorwaarde in dat moet gel-
den nR ~ 0. Deze positieve invloed van een wijziging in de
arbeidsintensiteit op de inflatiegraad zal optreden indien
het negatieve substitutie-effect m.b.t. de vraag naar reële
kasvoorraden het positieve inkomenseffect overtreft. Een
en ander is in de voorgaande paragraaf aan de orde gesteld.l)

Om de invloed van een wijziging in de monetaire expansie-
graad op de evenwichtswaarden van de reële grootheden te kun-
nen vaststellen is wegens de veronderstelde stabiliteit, het
teken van de teller in de relaties (9) en (10) van wezenlijk
belang. Voorzover de waarde van de term (1-~~) negatief is,
zal een stijging van de monetaire expansiegraad (- verwachte
inflatiegraad) de evenwichtswaarde van de kapitaalintensi-
teit vergroten, of omgekeerd de evenwichtswaarde van de ar-
beidsintensiteit verminderen. Immers onder die omstandíghe-
den geldt dat n~ 1, hetgeen inhoudt, dat een vergrotingu
van de m~netaire expansiegraad de evenwichtswaarde van de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal op korte termijn
reduceert. Zoals we in paragraaf 3.2. hebben geanalyseerd
hangt dit samen met de waarde van de aanpassingscoëfficiënt
van het prijsniveau (a) in de veronderstelde Walrasiaanse
vraagsurplusvergelijking. Is daarentegen de waarde van de
term (1-nu ) positief dan kan in de betreffende relatie (9)
het teken van de teller, en dus de invloed van een hogere
monetaire groeivoet op de evenwichtswaarde van de kapitaal-
intensiteit, niet meer eenduidig worden vastgesteld. Uit de
relatie (10) kan vervolgens worden afgeleid, dat indien de
waarde van de term (1-nu ) positief is, de evenwichtswaarde
van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal op lange ter-
mijn als gevolg van een toename van de monetaire expansie-
graad zal stijgen. Is daarentegen de waarde van de term
(1-nu ) negatief, dan is de genoemde invloed onbepaald.

1) Deze voorwaarde vindt men in de literatuur ook terug
bij M.Teubal,Inflation,unemployment and economic growth,
Report 6E16, Center for MathematicaZ Studies in Business
and Economics,Chicago,juni 1966,p.8-9.Van dezelfde auteur,
Monetary expansion, unemployment and economic growth,
Report 6607,Chicago, mei 1966,p.10-14.
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De relaties (9) en (10) brengen nu tot uitdrukking dat, gege-
ven de stabiliteitsvoorwaarde (zie appendix), er géén een-
duidige uitspraak kan worden gedaan omtrent de invloed van
een wijziging in de monetaire expansiegraad op de evenwichts-
waarden van de kapitaalintensiteit (R) en van de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal (v). Alleen de verandering in
de groeivoet van het prijsniveau is eenduidig bepaald. Aan-
gezien de groeivoet van de bevolking constant is veronder-
steld, zal elke stijging (daling) van de monetaire expansie-
graad resulteren in een hogere (lagere) evenwichtswaarde van
de inflatiegraad.

5.2. Een verbale interpretatie

De bovenstaande wiskundige resultaten zullen nu op een meer
verbale wijze nader worden toegelicht.l) Nagegaan zal worden
welke invloeden uitgaan op de evenwichtswaarden van de reële
grootheden en welke mechanismen daarbij werkzaam zijn, indien
de monetaire expansiegraad in de evenwichtssituatie wordt
vergroot.

Een vergroting van de monetaire expansiegraad zal aller-
eerst aanleiding geven tot een hogere evenwichtswaarde van
de inflatiegraad en, gezien de vooronderstelling t.a.v. de
prijsverwachtingen, tot een stijging van de verwachte in-
flatiegraad (n~). Gegeven de nominale rentevoet zal, als
gevolg van de uitbreiding van de voorgenomen investeringen
(het verwachte nominale kapitaalrendement overtreft de no-
minale rentevoet), een vraagsurplus naar goederen ontstaan,
waardoor de feitelijke inflatiegraad eveneens toeneemt. De
vraag is echter in welke mate de prijzen zullen reageren op
eventuele wijzigingen in het vraagsurplus naar goederen per
eenheid kapitaal, m.a.w. hoe snel worden onevenwichtigheden
op de goederenmarkten doorgegeven in prijsmutaties. Deze
snelheid nu blijkt van cruciale betekenis te zijn voor de
ontwikkeling van de verschillende grootheden in het Keynes-

1) J.Stein,1971, t.a.p.p. 112-114.
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Wickselliaanse groeimodel.
Zoals hierboven reeds naar voren werd gebracht, wordt de

genoemde reactie-snelheid bepaald door de factor a. Indien
de prijzen langzaam reageren op de goederenmarktonevenwich-
tigheden, zodat de feitelijke inflatiegraad minder stijgt
dan de monetaire expansiegraad ( n ~ 1), zullen de reëleukasvoorraden per eenheid kapitaal toenemen. Vanwege een po-
sitief vermogenseffect in de consumptiefunctie (S~ ~ 0)
zullen de voorgenomen consumptieve bestedingen toenemen,
met als gevolg dat het bestaande vraagsurplus naar goederen
en dientengevolge de feitelijke inflatiegraad verder worden
vergroot. Voorzover de feitelijke inflatiegraad nog kleiner
is dan de stijging van de nominale geldhoeveelheid per
hoofd, zullen de reële kasvoorraden toenemen. Het proces
van bestedingsverruiming dat hierdoor wordt gegenereerd en
de stijging van de feitelijke inflatiegraad zet zich voort,
totdat de bestaande inflatiegraad gelijk geworden is aan
de evenwichtswaarde en de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal constant zijn geworden. We zien hier naar voren ko-
men dat de causale relatie loopt van de verwachte inflatie-
graad naar de feitelijke inflatiegraad . Hoe sneller nu de
feiteli~ke inflatiegraad zich aanpast bij de verwachte, ho-
gere ,evenwichtswaarde van de inflatiegraad, des te sneller.is a.h.w. de brandstof opgebrand welke besloten ligt in het
geinduceerde aanbodsurplus van reële kasvoorraden.

De tijdens dit aanpassingsproces opgetreden stijging van
de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal heeft echter
ook repercussies voor de kapitaalaccumulatie. Enerzijds
zullen, zoals hiervoor reeds werd gesteld, de voorgenomen
besparingen per eenheid kapitaal dalen (S~ ~ 0), anderzijds
zal de geinduceerde stijging van de inflatiegraad de reële
rentevoet verminderen en de investeringen vergroten. Indien
nu de feitelijke kapitaalaccumulatie in sterke mate wordt
bepaald door de voorgenomen besparingen per eenheid kapitaal,
hetgeen tot uitdrukking komt in een kleine waarde van de
coëfficiënt y, zal de groeivoet van de kapitaalgoederen-
voorraad dalen en gegeven de groeivoet van de bevolking
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eveneens de evenwíchtswaarde van de kapitaalintensiteit.
In het geval y-0, d.w.z. de feitelijke groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad wordt bepaald door de besparingen per
eenheid kapitaal, kan uit de relatie (9) worden afgeleid, dat
het teken van het betreffende differentiaalquotiënt bepaald
wordt door de term -Sv(1-nu )~ 0. Aangezien door de veron-
derstelde trage aanpassing van de feitelijke inflatiegraad
geldt nu ~ 1, zal onder de genoemde omstandigheden het be-
doelde teken positief zijn, hetgeen inhoudt dat de evenwíchts-
waarde van de arbeidsintensiteit is gestegen ofwel de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit is gedaald t.o.v. het
groeipad met een lagere monetaire groeivoet. Voorzover de
feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad mede
wordt bepaald door de voorgenomen investeringen ( y~ 0) kan
uit vergelijking (9) worden afgeleid dat de invloed van een
wijziging in de monetaire expansiegraad op de evenwichtswaar-
de van de kapitaalintensiteit niet meer eenduidig kan worden
vastgesteld.
Voorzover de reactie van de feitelijke inflatiegraad op

wijzigingen in het vraagsurplus naar goederen sneller zal
plaatsvinden (~u ~ 1), zullen de volgende effecten optreden.
Ook nu zal er initieel een vraagsurplus naar goederen ont-
staan, hetwelk echter de bestaande inflatiegraad sneller doet
stijgen dan de monetaire expansiegraad (-verwachte inflatie-
graad). De reële kasvoorraden per eenheid kapitaal nemen af,
met als gevolg een daling van het vraagsurplus naar goederen
per eenheid kapitaal. De bestaande inflatiegraad zal hier-
door worden gereduceerd en zich aanpassen aan de lagere even-
wichtswaarde van de genoemde monetaire grootheid. Bovendien
zal tijdens het aanpassingsproces de daling van de reële kas-
voorraden een liquiditeitsverkrapping veroorzaken en een
stijging van de nominale rentevoet, welke de daling van het "
vraagsurplus naar goederen en van de feitelijke inflatiegraad
verder zal versterken. De consequenties van de daling van de
evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden voor de ontwikke-
ling van de kapitaalintensiteit kunnen als volgt worden weer-
gegeven. Zijn onder deze omstandigheden de voorgenomen be-
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sparingen bepalend voor de feitelijke groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad ( Y-0), dan zal in het onderhavige ge-
val de daling van de evenwichtswaarde van de reële kasvoor-
raden aanleiding geven tot een hogere groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad (Sv ~ 0). De evenwichtswaarde van de ka-
pitaalintensiteit zal stijgen in vergelijking met het groei-
pad met een lagere monetaire groeivoet. Dit resultaat komt
naar voren in het neo-klassieke monetaire groeimodel, waar
de voorgenomen investeringen steeds gelijk zijn aan de voorge-
nomen besparingen per eenhei~3 kapitaal.
Voorzover de voorgenomen investeringen mede bepalend zijn voor
de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad zal
eveneens de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit stij-
gen. Immers in het Keynes-wickselliaanse model geldt dat de
feitelijke inflatiegraad (n) stijgt, voorzover het vraagsurplus
naar goederen positief is. Aangezien a.g.v. de veronderstelde
prijsaanpassing de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal da-
len, zullen de besparingen toenemen, hetgeen betekent dat
ook de investeringen moeten stijgen wil er een positief vraag-
surplus naar goederen bestaan. Voor zover Y~0 zal de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit stijgen in vergelij-
king met het groeipad met een lagere monetaire groeivoet. In
de relatie (9) van paragraaf 5.1. komt duidelijk naar voren
dat in de onderhavige casuspositie ( nu ~ 1) een hogere mone-
taire groeivoet een hogere evenwichtswaarde van de kapitaalin-
tensiteit inhoudt. Dit resultaat blijkt inderdaad onafhanke-
lijk te zijn van de vraag of de voorgenomen besparingen (Y-0),
dan wel de voorgenomen investeringen mede bepalend zijn voor
de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad
( y~ 0). De bovenstaande uiteenzettingen kunnen tenslotte
schematisch als volgt worden samengevat:

nu ~ 1 Y-0 Y~ 0

d2~~- } .

dv~du t t
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n ~
u

1 Y - 0 Y ~ 0

dR~ - -
du

~dv - ~
-du

256



Hoofdstuk VI

Een synthese van de neo-klassieke en de
Keynes-Wickselliaanse monetaire groeitheorie

1.INLEIDING

In de voorafgaande twee hoofdstukken is naar voren gekomen
dat de theoretische uiteenzettingen in het kader van de neo-
klassieke en de Keynes-Wickselliaanse monetaire groeitheorie
aanleiding geven tot een aantal sterk verschillende conclu-
sies m.b.t. de invloed van een wijziqing in de monetaire
expansiegraad op de evenwichtswaarden van de reële grootheden.
Dit onbevredigende resultaat moet worden toegeschreven aan
de gehanteerde modellen en de betreffende vooronderstellingen.
Stein merkt in dit verband op "Since equally "reasonable"
assumptions yield qualitatively different results, monetary
growth theory is an "Uncertain Trumpet": it cannot be used
as a guide to policy".1j In zijn bekende overzichtsartikel
in de American Economic Review stelt hij "...equally plausi-
ble models yield fundamentally different results" en be-
sluit ;'The crucial question is: which is the correct moneta-
ry growth model".2)

Genoemde auteur heeft getracht de beide denkmodellen samen
te brengen in één model, hetwelk in de evenwichtssituatie op
lange termijn de eigenschappen heeft van de in hoofdstuk IV
beschreven neo-klassieke theorie, terwijl in de analyse van
de korte termijn veeleer de kenmerken van het Keynes-Wicksell
model scherp naar voren komen. Het bedoelde model van de
1) J.Stein,"Neo-classical" and "Keynes-Wicksell" monetary

growth models, Journal of MonAy, Credit and Banking,mei
1969,p.157.

2) J.Stein, Monetary growth theory in perspective, American
Eoonomic Revie~,maart 1970, p. 85 en p. 105.
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synthese tussen beide theorieën zal in het Vervolg worden
aangeduid als het S-model.l) In dit hoofdstuk wordt gebruik
gemaakt Van de Verschillende relaties uit de beide voorgaan-
de hoofdstukken waarbij de interpretatie van deze Vergelij-
kingen bekend wordt Verondersteld. Voorzover Van de bedoelde
relaties wordt afgeweken, zal dit duidelijk worden aangege-
ven.

2. DE GEWIJZIGDE PRZJSVORMINGSFUNCTIE.

Zoals in de Voorgaande beschouwingen reeds meerdere malen is
gesteld is het wezenlijke Verschil tussen de neo-klassieke
en de Keynes-Wickselliaanse analyse gelegen in de fundamen-
tele Veronderstelling met betrekking tot de groeivoet Van
het prijsniveau. In laatstrenoemde theorie zullen de prij-
zen Veranderen Voorzover er onevenwichtigheden bestaan op
de goederenmarkt.2)
De neo-klassieke variant van de monetaire groeitheorie daar-
entegen postuleert, dat er een zodanige prijsflexibiliteit
bestaat dat marktonevenwichtigheden onmiddellijk worden weg-
gewerkt. Dit betekent dat de Voorgenomen besparingen en in-
vesteringen per eenheid kapitaal steeds aan elkaar gelijk
zijn (geen onafhankelijke investeringsfunctie), evenals de
Vraag naar en het aanbod Van reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal. De Vraag naar reële kasvoorraden is, zoals in
hoofdstuk IV werd gesteld, afhankelijk Van het inkomen per
eenheid kapitaal en de Verwachte inflatiegraad. Aangezien
op elk moment de kapitaalg~ederenvoorraad, de verwachte
inflatiegraad, de nominale geldhoeveelheid en de bevolking
gegeven zijn, zal de veronderstelling Van het voortdurende

1) J. Stein, Money and capacity gro~th, Columbia University
Press, 1971, p.120-162. Voor een vergelijking Van beide
modellen kan ook Verwezen worden naar S.Fischer, Keynes-
Wicksell and Neo-classical models of money and growth,
Amertican Economic Review, december 1972, p. 880-892.

2) Deze suppositie Vinden we ook terug bij D.Patinkin, Money
intereat and prices,1965,p.260-261,waar de effectieve Vraag
bepaald wordt door het inkomen,de nomínale rentevoet en de
reële kasvoorraden.
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evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod Van reële
kasvoorraden (portefeuille-evenwicht) er Voor zorgen dat
het prijsniveau bepaald is.

Stein introduceert in het S-model een nieuwe relatie m.b.t.
de actuele inflatiegraad, welke zowel op een directe (neo-
klassieke) als op een indirecte wijze (Keynes-Wicksell) door
de prijsverwachtingen wordt beinvloed.l)
Deze gewijzigde prijsvormingsfunctie ziet er als Volgt uit:

( 1) n- n~ t a( K- K), of n -n~ Z S
a - K - K

De bovenstaande relatie impliceert dat de actuele inflatie-
graad enerzijds wordt bepaald door de verwachte inflatie-
graad ( n~ ) en anderzijds door het eventueel bestaande
vraagsurplus naar goederen per eenheid kapitaal.
Immers een Verandering in de Verwachte inflatiegraad (r~),
zal op indirecte wijze via een mutatie in het Vraagsurplus
naar goederen zijn invloed doen gelden op de actuele infla-
tiegraad (n). We kunnen het ook zo uitdrukken, dat de ver-
wachte inflatiegraad een directe invloed uitoefent op de
bestaande of feitelijke inflatiegraad (prijsverwachtings-
effect) naast het indirecte effect dat werkzaam is Via de
gcederenmarkt.

De introductie van de bovenstaande relatie heeft een kleine
verandering tot gevolg in de vergelijkingen van het Keynes-
Wickselliaanse model uit hoofdstuk V.
De betreffende IS- en FM-curven kunnen nu algebraisch als
volgt worden weergegeven:

(2) n-,r~ f a[nfr(k) t,r~ - i- S( R,v) ]

1) J. Stein, 1971, t.a.p. p. 122-123 en S. Fischer, Ameri-
can Economic Revie~, december 1972, t.a.p.p. 881-882.
Genoemde prijsvormingsrelatie werd voor het eerst naar
Voren gebracht door R. Solow en G. Stiglitz in hun
publicatie,0utput, Employment and wages in the short-
run, Quarterly Journal of Economtics, november 1968,
p. 537-560.
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: ~(3) n- n - v-L [ f(R) t n - n ~ r(R) t n~, i,v 1
a h a

De feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad en
de groeivoet van de reéle kasvoorraden per eenheid kapitaal
kunnen, rekening houdende met de relatie (1), geschreven
worden als:

(4) dt K ~ Y K t(1-y) K- ~(n-n~) t S(R,v)

dv 1 dK 1
(5) dt v- u- n- át K

De ontwikkeling van de arbeid-kapitaalverhouding, de ar-
beidsintensiteit, kan als volgt worden weergegeven:

(6) dt R- n-
dt K-

n- á(n-n~) - S(R,v).

Ongeacht het gehanteerde model, geldt in de evenwichtssitua-
tie dat de actuele inflatiegraad (n) .en de verwachte infla-
tiegraad (n~) aan elkaar gelijk zijn. M.a.w. de verandering
in de verwachte inflatiegraad is nul. In de neo-klassieke
en de Keynes-Wickselliaanse analyse wordt er meestal, eenvouds-
halve , van uitgegaan, dat de verwachte inflatiegraad ge-
lijk is aan de evenwichtswaarde van de inflatiegraad d.w.z.
aan de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid per hoofd.
Stein introduceert in het S-model de in de monetaire lite-
ratuur welbekende "adaptive expectations function", een ver-
gelijking die de aanpassing van de verwachte inflatiegraad
representeert.l)
1)We verwijzen in dit verband naar hoofdstuk IV,en vervolgens
naar Ph.Cagan,The monetary dynamics of hyperinflation,in
Milton Friedman,Studies in the quantit~ theory of money,
Chicago,1956,p.25-117, Dean S.Dutton, The demand for money
and the price level,J~ournal of PoZitioaZ Economy, 1970,p.
1162-1170 en van dezelfde auteur, A model of self-generating
inflation, the Argentine case, Journal of Money, Credit
and Banking, mei 1971, p. 245-263.
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~
(7) ~- B(n-n~) waarbij 0 ~ B ~ i.

Deze vergelijking houdt in, dat de op een bepaald moment
bestaande inflatiegraad wordt vergeleken met de verwachte
inflatiegraad en dat de verwachtingen, al naar gelang er
sprake is van een eventuele afwijking tussen de beide groot-
heden, m.b.v, een aanpassingscoëfficiënt dienovereenkomstig
worden herzien. Zoals in hoofdstuk IV naar voren is ge-
komen bestaat er een kritieke waarde van de betreffende aan-
passingscoëfficiënt (S), die van wezenlijke betekenis is
voor de stabiliteit van het neo-klassieke monetaire groei-
model.

De bovenstaande vergelijkingen vormen een dynamisch model
met zes onbekenden t.w. de nominale rentevoet (i), de actu-
ele inflatiegraad (n), de verwachte inflatiegraad (,r~), de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v), de arbeidsin-
tensiteit (R) en de groeivoet van de kapitaalgoederenvoor-

dK 1raad ( dt K)~ De groeivoet van de bevolking (n) en de mo-
netaire expansiegraad (u) zijn exogeen gegeven en constant.
Stein onderzoekt in het S-model allereerst, de invloed van
een wijziging in de monetaire expansiegraad op de even-
wichtswaarden van de reële grootheden op lange termijn en
gaat vervolgens na de implicaties van de gewijzigde rela-

1)

ties (1) en (7) voor de evenwichtswaarden van de reële groot-
heden in de korte termijn analyse, wanneer de arbeid-kapi-
taalverhoudíng constant wordt verondersteld.

3. DE EVENWICHTSANALYSE VAN DE LANGE TERMIJN

3.1. Algebraische formulering van het evenwicht

Zoals in de voorgaande analytische beschouwingen is gebleken
wordt de evenwichtssituatie in de monetaire groeitheorie
op lange termljn gekenmerkt door een constantheid van de

1) J. Stein, 1971, t.a.p.p. 123.
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kapitaalintensiteit, van de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal en van de verwachte inflatiegraad.
Dit betekent dat, indien rekening wordt gehouden met de
vergelijkingen (5), (6) en (7), de groeivoet van de kapitaal-
goederenvoorraad gelijk is aan de natuurlijke groeivoet,
en dat de actuele inflatiegraad in deze evenwichtssituatie
gelijk is aan de groeivoet van de nominale kasvoorraden per
hoofd. Dit laatste kan als volgt worden weergegeven:

(8) ,re-u - n.

M.b.t. de aanpassingsvergelijking van de príjsverwachtingen
geldt dat in de bedoelde evenwichtssituatie de verandering
in de verwachte inflatiegraad gelijk geworden is aan nul, zo-
dat de actuele inflatiegraad in overeenstemming is met de
verwachte inflatiegraad .(,r~ - ne - u-n)-

Uitgaande van de vergelijking (1) betekent dit laatste, dat
de evenwichtssituatie in het S.-model wordt gekenmerkt door
het feit dat er geen disccepantie meer bestaat tussen de
vraag naar en het aanbod van goederen per eenheid kapitaal.
De voorgenomen besparingen en investeringen zijn aan elkaar
gelijk, waardoor de groeivoet van de kapitaalgoederenvoor-
raad gelijk is aan de besparingen per eenheid kapitaal (zie
vergelijking 4). Onder die omstandigheden ontwikkelt zich
de actuele inflatiegraad voortdurend overeenkomstig zijn
evenwichtswaarde, waarbij het evenwicht op de goederenmarkt
op elk moment gehandhaafd blijft. Hieraan ligt dan de ver-
onderstelling (neo-klassiek) ten grondslag, dat de eventuele
onevenwichtigheden op de goederenmarkt als gevolg van de
prijsflexibiliteit direct en volledig worden weggewerkt.
In de evenwichtssituatie op lange termijn geldt, indien reke-
ning wordt gehouden met vergelijking (2),de volgende basis-
vergelijking, die tevens een evenwicht op de goederenmarkt
(I-S) impliceert:

(9) n f r(~.e) t,re- ie - S(Qe, ve) - n.
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Uit relatie (9) kan worden afgeleid dat in de betreffende
evenwichtssituatie de nominale rentevoet gelijk is aan het
nominale kapitaalrendement (ie- r(Re)t,re), zodat de opbrengst-
voet van obligaties overeenstemt met die van de fysieke ka-
pitaalgoederen.l) Uit de vergelijking (3) kan vervolgens
worden afgeleid dat in de evenwichtssituatie het aanbod van
en de vraag naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
aan elkaar gelijk zijn.2) Dit kan als volgt worden uitge-
drukt:

(10) ve - L[f(Re), r(~,e)t ,~e,ie, vEl waarbij

i - r(R )-~ n .e e e

Naar aanleiding van het bovenstaande kan gesteld worden dat
in het S-model de evenwichtssituatie op lange termijn de
kenmerken heeft van de neo-klassieke analyse, zoals deze in
hoofdstuk IV werd gepresenteerd. Dit betekent dat de fei-
telijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad, welke
gelijk is aan de groeivoet van de bevolking, wordt bepaald
door de besparingen per eenheid kapitaal. Vervolgens geldt
in bedoelde evenwichtssituatie dat de vraag naar reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal gelijk is aan het aanbod
van deze monetaire grootheíd. Dit laatste vloeit voort uit
de Wet van Walras en het veronderstelde evenwicht op de obli-
gatiemarkt.

De vergelijkingen (8), (9) en (10) stellen ons nu in staat
de evenwichtswaarden van de arbeidsintensiteit (k~, van de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (ve) en van de in-
flatiegraad (,re) op te lossen in termen van de exogene
grootheden yen n, respectievelijk de monetaire groeivoet en
de groeivoet van de bevolking.

1) J. Stein, 1971, t.a.p.p. 125-126.
2) Hierbij is er wederom van uitgegaan dat het evenwicht op

de obligatiemarkt voortdurend gehandhaafd blijft.
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3.2. Grafische interpretatíe van het evenwicht

In deze paragraaf zal een grafische en een meer verbale
interpretatie worden gegeven van de evenwichtsoplossing op
lange termijn.
De vergelijking (9) uit de voorgaande paragraaf kan grafisch
worden voorgesteld als een IS-curve van de lange termijn, die
aangeeft de combinaties van de evenwichtswaarden van de ar-
beidsintensiteit en van de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal, waarvoor geldt dat de besparingen (- investeringen)
per eenheid kapitaal (- groeivoet van de kapitaalgoederen-
voorraad) gelijk zijn aan de gegeven groeivoet van de bevol-
k;ng. Stein duidt de betreffende curve aan als LX-curve. In
het vorige hoofdstuk is de IS-curve gedefinieerd enerzijds
als combinaties van de rentevoet en de inflatiegraad, an-
derzijds als combinaties van de rentevoet en de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal, waarvoor in beide gevallen
geldt dat het vraagoverschot naar goederen per eenheid kapitaal
constant blijft. De in deze paragraaf gedefinieerde IS-curve
is veeleer te vergelijken met de IS-curve in het Hicks-Hansen
diagram, daar een en ander nu betrekking heeft op het even-
wicht op de goederenmarkt.
Partiële differentiatie van de betreffende vergelijking (9)
naar de evenwichtswaarde van de arbeidsintensiteit levert op:

2ve SR
(11) 2~e - -gV ~ 0

Het stijgend verloop van de betreffende curve kan als volgt
worden verklaard. Een verbreking van het evenwicht door een
toename van de evenwichtswaarde van de arbeidsintensiteit zal
de gemiddelde kapitaalproductiviteit en dientengevolge de
voorgenomen besparingen per eenheid kapitaal vergroten. Een
en ander resulteert uit de eigenschappen van de productiefunctie
en uit de gegeven spaarfunctie.
Het initieel verbroken evenwicht, (nl. de groeivoet van
de kapitaalgoederenvoorraad is groter dan de natuurlijke
groeivoet) zal weer zijn hersteld, als het negatieve ver-
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mogenseffect in de spaarfunctie via een toename van de reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal de besparingen in voldoende
mate heeft gereduceerd (S~ ~0). Immers onder invloed van de
geinduceerde stijging van de kapitaalproductiviteit zullen de
besparingen per eenheid kapitaal toenemen. Teneinde nu de
evenwichtige groei te handhaven is het noodzakelijk dat deze
toename van de besparingen wordt gecompenseerd. Daartoe is
vereist een zodanige stijging van de reële kasvoorraden per
eenheid kapitaal, dat onder invloed van de werking van het
~ermoger.seffect, de besparingen in voldoende mate worden ge-
reduceerd, opdat de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoe-
derenvoorraad zich ontwikkelt conform de exogeen gegeven groei-
voet van de bevolking.
De betreffende IS-curve in de evenwichtssituatie op lange
termijn kan grafisch met behulp van het onderstaande vier-
kwadranten-systeem worden afgeleid.

In het tweede kwadrant komt de werking van het vermogens-
effect in de spaarfunctie naar voren t.w. het negatieve ver-
band tussen de reële kasvoorraden en de besparingen per
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eenheid kapitaal, terwijl de evenwichtsvoorwaarde (verge-
lijking 9) in het derde kwadrant wordt weergegeven. In het
vierde kwadrant wordt het negatieve verband tot uitdrukking
gebracht tussen de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad
en de evenwichtswaarde van de arbeidsintensiteit, gegeven
de natuurlijke groeivoet van de bevolking (vergelijking 6).
Naarmate de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad stijgt,
zal, gegeven de groeivoet van de bevolking, via een substi-
tutie proces in de technische sfeer de arbeidsintensiteit
dalen,en omgekeerd. In het eerste kwadrant resulteert de IS-
curve, combinaties van reële kasvoorraden per eenheid ka-
pitaal en arbeidsintensiteit, waarvoor geldt dat besparingen
per eenheid kapitaal gelijk zijn aan de natuurlijke groei-
voet.

De redenering verloopt nu als volgt. Uitgaande van een be-
paalde omvang van de reële kasvoorraden vo zal, gegeven de
spaarfunctie een omvang van de besparingen per eenheid kapi-
taal resulteren van (K)o, en derhalve een groeivoet van de
kapitaalgoederenvoorraad van (K)o. In het vierde kwadrant
komt nu naar voren dat, gegeven de natuurlijke groeivoet,
de daarbij behorende evenwichtswaarde van de arbeidsinten-
siteit ko bedraagt. Indien de reële kasvoorraden toenemen
tot het niveau vl zullen de besparingen per eenheid kapitaal

en derhalve de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad een
omvang aannemen van (K)1 -(K)1 ~ De daarbij behorende even-

wichtswaarde van de arbeidsintensiteit in het vierde kwadrant

is gelijk aan ~1.
Anderzijds kan de vergelijking (10) worden beschouwd als de

algebraische uitdrukking van de FM-curve in de evenwichts-
situatie op lange termijn. Deze curve (door Stein aangeduid
als de LV-curve) geeft de combinaties weer van de evenwichts-
waarde van de arbeidsintensiteit en van de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal, waarvoor geldt dat er een even-
wicht bestaat tussen het aanbod van en de vraag naar reële
kasvoorraden per eenheid kapitaal. In het vorige hoofdstuk
is de FM-curve gedefinieerd enerzijds als de combinaties van
de rentevoet en de inflatiegraad, anderzijds als de combinaties
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van de rentevoet en de reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal, waarvoor in beide gevallen geldt dat aan de Wet van
Walras is voldaan. M.a.w. gegeven het evenwicht op de markt
van financiële schuldtitels is het vraagsurplus naar goederen
gelijk aan het aanbodsurplus van reële kasvoorraden. De in
deze paragraaf gedefínieerde FM-curve kan vergeleken worden
met de LM-curve in het Hicks-Hansen diagram, daar een en an-
der nu betrekking heeft op het evenwicht op de geldmarkt
(vraag- en aanbod van reële kasvoorraden).
Partiële differentiatie van vergelijking ( 10) naar de even-
wichtswaarde van de arbeidsintensiteit leidt tot:

aV
(12) ake - 1 - [Llf'(ke)t(L2fL3)r'(2e)1

e 1 - L4

Het verloop van deze curve kan, zoals ook reeds in het voor-
afgaande hoofdstuk is gebleken, niet eenduidig worden vast-
gesteld. Dit vloeit voort uit het feit dat er twee tegenge-
stelde krachten werkzaam zijn, die de vraag naar reële kas-
voorraden bepalen. Indien als gevolg van een stijging van de
evenwichtswaarde van de arbeidsintensiteit de toename van de
vraag naar transactiekasvoorraden op grond van het positieve
inkomenseffect (Llf'(Re)) het negatieve substitutie-effect
((L2tL3)r'(Re)) overtreft, zal de vraag naar reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal toenemen . De FM-curve heeft
dan een stijgend verloop. In het omgekeerde geval van een
dominerend substitutie-effect heeft de betreffende curve een
dalend verloop.l) We willen hierbij echter aantekenen dat
het verloop van de FM-curve mede op cruciale wijze wordt be-
paald door de vermogenselasticiteit van de geldvraag(L4).
Voorzover immers de vermogensgevoeligheid van de geldvraag
groter is dan één draaien de hiervoorgenoemde conclusies
precies om. Onder die omstandigheden zaI een dominerend in-
komenseffect uiteindelijk een daling van de evenwichtswaarde
van de reële kasvoorraden tot gevolg hebben, terwijl een

1) J. Stein, 1971, t.a.p.p. 126-127.
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dominerend substitutie-effect de genoemde evenwichtswaarde

zal vergroten. Empirische onderzoekingen voor Nederland heb-
ben aangetoond dat de vermogenselasticiteit van primaire

liquiditeiten groter is dan één, waarbij in het bijzonder

naar voren komt dat de rekeningcourant-tegoeden als liqui-

diteitscomponent in hoofdzaak zijn gerelateerd aan de ver-

mogenssfeer, terwijl voor de Verenigde Staten geldt dat deze

banktegoeden in veel geringere mate fluctueren met het ver-

moqen.l)
De bedoelde FM-curve kan met behulp van het onderstaande vier-
kwadrantensysteem als volgt worden afgeleid.

Het tweede kwadrant spreekt voor zichzelf; in het derde
kwadrant komt het evenwicht naar voren tussen het aanbod van
en de vraag naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal,
waarbij wordt verondersteld dat er steeds een evenwicht be-
staat op de markt voor financiële schuldtitels (obligaties).

1) C.K.F. Nieuwenburg, Het Ziquiditeitabeztit van gezinshuis-
houdingen in Nederland, Kluwer-Deventer, 1969, p.67-71.
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In het vierde kwadrant wordt tot uitdrukking gebracht het
verband tussen de ontwikkeling van de arbeidsintensiteit
en de vraag naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal.
Voor zover het inkomenseffect het substitutie-effect over-
treft ontstaat er een positief verband tussen de genoemde
grootheden, hetwelk door de curve-I wordt weergegeven.
Hiermee correspondeert een stijgend verloop van de FM-curve
in het eerste kwadrant. (FMI). Domineert daarentegen het
substitutie-effect, dan is er een negatief verband tussen
de arbeidsintensiteit en de vraag naar reële kasvoorraden
per eenheid kapitaal (curve-II). De FM-curve heeft dienten-
gevolge een dalend verloop (FMII). In het eerste kwadrant
resulteert de betreffende FM-curve, welke de verschillende
combinaties weergeeft van reële kasvoorraden en arbeids-
intensiteit, waarbij er evenwicht bestaat op de geldmarkt
(vraag- en aanbod van reële kasvoorraden ).
De redenering verloopt nu als volgt.

IIitgaande van een bepaalde omvang van de reële kasvoorra-
den vo in het eerste en tweede kwadrant, resulteert voor
een evenwicht op de geldmarkt een vraag naar reële kasvoor-
raden ter grootte van Lo . Gegeven het onderliggende model
zal deze vraag naar reële kasvoorraden van Lo tot stand
komen bij een waarde van de arbeidsintensiteit kó .
Dit laatste voorzover het inkomenseffect het substitutie-
effect in de geldvraag domineert. Indien de reële kasvoor-
raden toenemen tot vl zal voor een evenwicht op de
geldmarkt een vraag naar reële kasvoorraden resulteren
van L1 .
Deze vraag naar reële kasvoorraden zal worden bereikt bij
een waarde van de arbeidsintensiteit Ri . In het eerste
kwadrant komt het hiervoor algebraisch afgeleide, posi-
tieve, verband tussen ke en ve naar voren. Voorzover het
substitutie-effect domineert kan een analoge redenering
worden gevolgd, waarbij in het eerste kwadrant een dalend
verloop van de FM-curve resulteert.
Beide curven kunnen nu worden samengebracht in de onder-
staande grafiek, die aan Stein is ontleend, en waarbij het
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inkomenseffect domineert.l)

Langs de IS-curve is de groeivoet van de besparingen- en in-
vesteringen per eenheid kapitaal gelijk aan de exogeen gegeven
groeivoet van de bevolking. Dit betekent dat de punten gelegen
op de IS-curve combinaties voorstellen van de evenwichtswaar-
den van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal en van de
arbeidsintensiteit, waarvoor geldt dat de evenwichtige groei
actueel is. Een punt,gelegen rechts van de curve,bijv.punt P
in grafiek l,representeert een combinatie van reële kasvoorra-
den per eenheid kapitaal en arbeidsintensiteit(vo,Rl),waaruit
een groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad resulteert die
de groeivoet van de bevolking overtreft.
Immers, gegeven het niveau van de reële kasvoorraden vo
hebben de besparingen per eenheid kapitaal, die beschik-
baar zijn voor een uitbreiding van de kapitaalgoederenvoor-
raad, een omvang die gelijk i s aan (K)o. De groeivoet van de
kapitaalgoederenvoorraad die behoort bij de evenwichtswaarde
van de arbeidsintensiteit R1 bedraagt (K)1, gegeven de groei-

1) J.Stein, 1971, t.a.p.p. 128.
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voet van de bevolking. We zien dus dat uit de bedoelde combina-
tie van reële kasvoorraden en arbeidsintensiteit een feite-
lijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad resulteert
die groter is dan de evenwichtige groeivoet (n). Er zal als
gevolg van deze divergentie een aanpassingsproces ontstaan
waarbij de kapitaalintensiteit stijgt en de arbeidsintensi-
teit daalt, waardoor er een evenwichtshersteld zal optreden.
Voor punten gelegen links van de curve, bijv, punt Q(v1,RO)
in grafiek 1, geldt een omgekeerde redenering. Gegeven het
niveau van de reële kasvoorraden (vl) resulteert een omvang
van de besparingen per eenheid kapitaal en zo een groeivoet
van de kapitaalgoederenvoorraad die geringer is dan die welke
behoort bij de arbeidsintensiteit R~. M.a.w. de groeivoet
van de kapitaalgoederenvoorraad is geringer dan de groeivoet
van de bevolking, waardoor via een substitutieproces in de
technische sfeer de evenwichtswaarde van de arbeidsintensiteit zal
stijgen (R1). Een en ander wordt aangegeven door de richting
van de pijlen in grafiek 1.

Punten gelegen op de FM-curve hebben betrekking op combi-
naties van de evenwichtswaarden van de reële kasvoorraden
per eenheid kapitaal en van de arbeidsintensiteit, waarvoor
geldt dat de geldmarkt in evenwicht is. Een punt gelegen bo-
ven de FM-curve, bijv. punt P(v2,Ri ) in grafiek 2, vertegen-
woordigt een aanbodsurplus van reële kasvoorraden per een-
heid kapitaal v2~ Li.(voorzover het inkomenseffect domineert),
respectievelijk v2~ Lii (voorzover het substitutie-effect
domineert). Tengevolge van deze onevenwichtigheid in de mone-
taire sfeer zal een prijsstijging optreden, waardoor de actu-
ele inflatiegraad de evenwichtswaarde (u-n-ne ) overtreft. Dit
betekent een daling van de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal tot vl respectievelijk tot vl'.

Voor punten gelegen onder de FM-curve, bijvoorbeeld punt Q
(vo,Ri ) in grafiek 2, geldt ook hier een omgekeerde redene-
ring.
Gegeven het aanbod van de reële kasvoorraden vo en uitgaande
van de arbeidsintensiteit Ri , met de daarbijbehorende vraag
naar reële kasvoorraden Li respectievelijk Lii resulteert een
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vraagsurplus naar reële kasvoorraden per eenheid kapitaal.
Onder invloed van deze bestaande onevenwichtigheid zal een
prijsdaling optreden en, gegeven het aanbod van nominale
kasvoorraden, zullen de reële kasvoorraden stijgen tot (vl)
respectievelijk vl,.

We zien dus dat er krachten werkzaam zijn die bij versto-
ringen voor een evenwichtsherstel zullen zorg dragen. Een en
ander wordt weergegeven door de richting van de ptjlen in
de bovenstaande grafiek.l) Het snijpunt van beide curven,
punt S in de bovenstaande grafiek 3, geeft weer de combina-
tie van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal en de
arbeidsintensiteit, waarvoor simultaan een evenwicht be-
staat tussen de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad
en de groeivoet van de bevolking enerzijds en tussen het
aanbod van en de vraag naar reële kasvoorraden anderzijds.

3.3. De invloed van een wijziging in de monetaire expansie-
graad

We zullen nu nagaan welke veranderingen optreden in de even-
wichtswaarden van de arbeidsintensiteit en de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal indien de monetaire expansie-
graad stijgt. Gegeven de groeivoet van de bevolking betekent
een vergroting van de groeivoet van de geldhoeveelheid (u)
dat de evenwichtswaarde van de inflatiegraad (ne) stijgt.
Aangezien de inflatiegraad niet als argument is opgenomen
in de vergelijking (9), S(Re,ve)-n, zal de IS-curve geen ver-
andering ondergaan. Onder invloed van de gestegen nominale
opbrengstvoet van kapitaalgoederen en obligaties zal, ge-
geven de arbeidsintensiteit, als gevolg van het substitutie-
effect, de vraag naar reële kasvoorraden dalen. De FM-curve
zal hierdoor naar beneden verschuiven, hetgeen betekent,
dat bij elke kapitaal-of arbeidsintensiteit de evenwichts-
waarde van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal lager

1) In de appendix van dit hoofdstuk wordt aangegeven dat de
stabiliteit van het systeem kritisch afhankelijk is van
de hellingen van beide curven.
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is dan in de uitgangssítuatie.l)Er zal nu tijdens het aan-
passingsproces een aanbodsurplus van reële kasvoorraden ont-
staan en een vraagsurplus naar goederen waardoor de actuele
inflatiegraad stijgt boven de hogere evenwichtswaarde,
zodat de evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden daalt.
(zie vergelijking (1)). Onder invloed van het vermogenseffect
in de spaarfunctie zullen de voorgenomen besparingen stijgen
waardoor de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad de
groeivoet van de bevolking overteft. De volkshuishouding be-
vindt zich nu in een situatie weergegeven door een punt ge-
legen rechts van de IS-curve in het gebied IS-S'-FM'.(zie
grafiek 3). Dit betekent, zoals in de voorgaande paragraaf
is geanalyseerd, een daling van de arbeidsintensiteit ofwel
een stijging van de kapitaalintensiteit. In de nieuwe even-
wichtssituatie (S') zal de groeivoet van de kapitaalgoederen-
voorraad weer in overeenstemming zijn met de gegeven groei-
voet van de bevolking en de evenwichtswaarde van de inflatie-
graad gelijk zijn aan de hogere groeivoet van de nominale
geldhoeveelheid per hoofd.2)
Concluderend kan gesteld worden dat de evenwichtssituatie

op lange termijn in het S-model dezelfde eigenschappen heeft
als het Tobiniaanse neo-klassieke monetaire groeimodel.De
actuele en de verwachte inflatiegraad zijn steeds aan elkaar
gelijk en een toename van de monetaire expansiegraad zal de
evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit op eenduidige wij-
ze vergroten en de evenwichtswaarde van de reële kasvoorra-
den per eenheid kapitaal op eenduidige wijze verminderen, in
vergelijking met het evenwichtspad met de lagere monetaire
groeivoet. Zoals in hoofdstuk IV naar voren is gebracht,
wordt het bovenstaande resultaat in de monetaire groeitheo-
rie van Tobin verkregen via de aanpassingen in de samenstel-

1)De verschuiving van de FM-curve kan worden weergegeven door
het partiële differentiaalquotiënt, afgeleid uit vergelij-
king (10}: '

óne -~2~- c Q; Q c L4 c 1.
e 1 - L4

2)J.Stein, 1971, t.a.p.p. 131.
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ling van de beleggingsportefeuille(reële kasvoorraden ver-
sus fysieke kapitaalgoederen). De besparingen uit het door
hem gehanteerde inkomensbegrip worden niet automatisch ge-
transformeerd in fysieke kapitaalgoederen. De verdeling van
de totale besparingen over de beide vermogensobjecten is
afhankelijk van de reële opbrengstvoeten van de beide ver-
mogensactiva. De genoemde aanpassingen worden in de analyse
van Tobin geinduceerd door een wijziging in de verwachte
inflatiegraad als gevolg van een verandering in de nominale
groeivoet van de geldhoeveelheid per hoofd. De relatieve
wijziging in de reële opbrengstvoeten van de beide beleg-
gingsalternatieven brengen vervolgens een substitutieproces
op gang binnen de beleggingsportefeuille, waarvan een be-
paalde invloed uitgaat op de evenwichtswaarde van de kapi-
taalintensiteit.

In de onderhavige analyse, evenals in het Keynes-Wicksel-
liaanse model in hoofdstuk v betekent een verandering
in de evenwichtswaarde van de inflatiegraad als gevolg van
een wijziging in de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid
per hoofd, dat de goederenmarkt tijdelijk niet in evenwicht
is. (Walrasiaanse vraagsurplushypothese). Daar enerzijds
in de investeringsvergelijking het kapitaalrendement, het-
welk afhankelijk is van de arbeidsintensiteit, en anderzijds
in de spaarvergelijking de arbeidsintensiteit en de reële
kasvoorraden als argumenten zijn opgenomen, zal een wijzi-
ging in de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid ook
hier binnen de veronderstellingen van het gehanteerde model,
de evenwichtswaarden van de reële variabelen beinvloeden.
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is gebleken kan deze in-
vloed in de Keynes-Wickselliaanse analyse niet eenduidig
worden vastgesteld. In het onderhavige S-model daarentegen
zal door de introductie van de gewijzigde prijsvormings-
functie een verandering in de monetaire groeivoet de even-
wichtswaarde van de reële grootheden op lange termijn op
eenduidige wijze beinvloeden.
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4. DE DYNAMISCHE ANALYSE VAN DE KORTE TERMIJN

Bij de bestuderíng van economische verschijnselen op de kor-
te termijn, wordt steeds uitgegaan van een zodanige tijds-
periode waarin de kapitaalintensiteit van het productiepro-
ces is gegeven. In het voorgaande hoofdstuk is uitvoerig aan-
dacht besteed aan de invloed van een verandering in de mone-
taire expansiegraad op de evenwichtswaarden van de nominale
rentevoet, de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal en de
verwachte- en de actuele inflatiegraad op korte termijn.
Daar is in het bijzonder naar voren gekomen, dat de invloed
op de korte-termijn evenwichtswaarde van de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal niet eenduidig kan worden vast-
gesteld. Dit moet worden toegeschreven aan de waarde van de
reactiecoëfficiënt a. Deze factor geeft een indicatie voor
de snelheid waarmee onevenwichtigheden op de goederenmarkt,
conform de Walrasiaanse vraagsurplushypothese, tot uitdruk-
king zullen komen in relatieve prijsveranderingen, dus in
wijzigingen in de inflatiegraad. Deze niet eenduidige invloed
van een verandering in de monetaire expansiegraad op de
evenwichtswaarde van de reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal, heeft vervolgens repercussies vOOr de ontwikkeling
van de kapitaalintensiteit op de lange termijn.
In het betreffende hoofdstuk is gebleken dat in de lange
termijn-analyse zowel de neo-klassieke conclusie, van een
stijging van de evenwíchtswaarde van de kapitaalintensiteit
en een daling van de evenwíchtswaarde van de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal, als de conclusie van Steinl)nl.
een stijging van de evenwichtswaarde van de kapitaalintensi-
teit en een sti7ging van de evenwichtswaarde van de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal tot de mogelijkheden behoren.
Een en ander is kritisch afhankelijk van de vraag in welke
mate de voorgenomen besparingen dan wel de voorgenomen in-
vesteringen bepalend zijn voor de feitelijke groeivoet van
de kapitaalgoederenvoorraad.

1) J.L. Stein, Money and capacity growth, Journal of
PoZitical Economy,oktober 1966, p.461-462.
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In het onderhavige synthese-model daarentegen zal een
stijging van de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid
per hoofd op een eenduidige wijze de korte-termijn even-
wichtswaarde van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal
verminderen en de evenwichtswaarde van de nominale rentevoet
vergroten.l)Dit kan als volgt worden verklaard.
De korte-termijn analyse kan worden weergegeven door de onder-
staande vier relaties:

~
(1) ~- ~ - nfr(R)tn~ -i-S(R,v).a

Deze vergelijking brengt, evenals in de voorafgaande para-
graaf, tot uitdrukking dat de actuele inflatiegraad wordt
bepaald enerzijds op een directe wijze, door de verwachte
inflatiegraad (prijsverwachtingseffect), en anderzijds, op
een meer indirecte wijze, door het geinduceerde vraagsurplus
op de goederenmarkt. De factor ,~ maakt een vergelijking mo- .
gelijk tussen het Keynes-Wicksell model (~, - 0) uit hoofd-
stuk V en het onderhavige S-model (~-1).
Uitgaande van een voortdurend evenwicht op de obligatiemarkt,
geldt volgens de Wet van Walras dat het vraagsurplus naar
goederen gelijk is aan het aanbodsurplus van reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal. Dit komt in de volgende uitdruk-
king naar voren:

~ ~
(2) ~- áh - v-LIf(R)f na n,r(k)fn~,i,v 1

De vergelijking die de verandering van de verwachte inflatie-
graad weergeeft, ziet er als volgt uit:

x
(3) át - g(n-,r~) , waarbij 0 i B i m

De ontwikkeling van de reële kasvoorraden per eenheid kapi-
taal, gegeven de arbeldsintensiteit, kan worden geschreven
als:

1) J.L.Stein, 1971, t.a.p.p.132 e.v.
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(4) dt v- u- n- dt K-u- n- n.

De IS- en FM-curven, worden algebraisch weergegeven door de
vergelijkingen (1) en (2). Deze vergelijkingen kunnen, even-
als in het voorgaande hoofdstuk, worden opgelost voor de nomi-
nale rentevoet (i) en de inflatiegraad (n) in termen van de
volgende twee variabelen t.w. de verwachte inflatiegraad (n~)
en de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (v), gegeven
de arbeidsintensiteit (R) en de groeivoet van de bevolking
(n)1).
Hieruit worden dan de volgende betrekkingen verkregen:

(5) n-n(n~, v; n).

(6) i-i(n~, v; n)

In dit synthese model (y- 1) zal een stijging van de ver-
wachte inflatiegraad, als gevolg van een toename van de
monetaire groeivoet, de feitelijke inflatiegraad meer dan
proportioneel doen toenemen. ( án~ il) 2) Dit vloeit voort
uit de werking van de volgende twee effecten. Enerzijds is er
een directe invloed van de hogere verwachte inflatiegraad op
de feitelijke inflatiegraad op grond van de in het onderhavige
model veronderstelde prijsvormingsfunctie, waarbij er van wordt
uitgegaan dat de subjecten anticiperen op de verwachte prijs-
stijgingen. Anderzijds zal de stijging van de verwachte in-
flatiegraad via de investeringsvergelijking een vraagsurplus
naar goederen bewerkstelligen, waardoor de primaire invloed

1) Voor een grafische presentatie wordt hier verwezen naar
grafiek 4 in het voorgaande hoofdstuk.

2) Het betreffende partieel differentiaalquotiënt kan op een-
zelfde wijze worden afgeleid als in de appendix van
hoofdstuk V, paragraaf 4, is weergeqeven. Alleen
dient nu rekening te worden gehouden met de factor ~y, die
op één wordt gesteld. Hieruit resulteert:

2n (L2t L3)
- ~Y t ~ 1.an~e - -

~ L3-(h f L1)
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verder wordt versterkt. (zie vergelijking (1). Dit betekent,
dat het écart tussen de feitelijke en de verwachte inflatie-
graad groter wordt waardoor, overeenkomstig de theorie van
de adaptieve verwachtingen (vergelijking (3)), de verwachte
inflatiegraad in opwaartse richting zal worden herzien en
opnieuw zal worden aangepast. Op deze wijze kan een insta-
biele ontwikkeling, t.w. een zich zelf versterkende infla-
tie, gaan optreden, tenzij de aanpassing van de verwachte
inflatiegraad met een voldoende vertraging zal plaatsvinden.l)

Dit laatste kan als volgt worden aangetoond. Na substitu-
tie van de vergelijking (5) in de relaties (3) en (4) wordt
een tweetal differentiaalvergelijkingen verkregen die de
ontwikkeling van de verwachte inflatiegraad en de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal in het korte-termijn model
weergeven.

s
(7) át - s[n(n~,v) - n~1- J(n~.viu,n)

(8) dv 1- u-n (~~~~)- dK 1- u-n-n(na,v) - K(n~,~iu~n)dt v dt K

De veronderstelde positieve evenwichtswaarden van de ver-
wachte inflatiegraad en de reële kasvoorraden in de korte-
termijn analyse worden respectievelijk weergegeven door
né en ve, gegeven de arbeidsintensiteit, de groeivoet van de
bevolking en de groeivoet van de geldhoeveelheid. Hieruit

volgt voor de relaties (7) en (8):
(9) J(né ~ ~e7u,n) - 0

(10) K(ne , ~eiurn) - 0

De voorwaarden voor lokale stahiliteit van het korte-termijn
evenwicht kunnen worden afgeleid door linearisatie van het
bovenstaande systeem (7) en (8) rond het evenwichtspunt
(né, ve). Partiële differentiatie van de vergelijkingen (7)

1) Ook in het neo-klassieke monetaire groeimodel is de waarde
van de aanpassingscoëfficiënt S van grote betekenis geble-
ken voor de stabiliteit van het model.
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en (8) naar de verwachte inflatiegraad ( n~) en de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal (v) leidt tot het volgende
resultaat: 1)

(7a) J1 - J~~ - gnl - g, 0(7b) J2-Jv gn2 , 0

(8a) K1 - K~~ - -nl c

Gegeven de matrix M -

0 (8b) K2-Kv-n2 c 0

I J1 J2 , van het gelineariseerde
LK1 K2J

systeem, zal voor een lokale stabiliteit aan de volgende
voorwaarden moeten worden voldaan:

(11) spoor van de matrix M: J1tK2-g(nl-1)-,r2 c 0.

(12) determinant van de matrix M: J1K2-J2IC1-g,r2 , 0.

Na de bovenstaande mathematische uiteenzettingen zullen we
nu overgaan naar een meer verbale interpretatie van de on-
derhavige problematiek.

Oitgaande van de vergelijking (3) en van de evenwichtssitua-
tie op korte termijn (de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal zijn constant en de feitelijke- en de verwachte
inflatiegraad zijn gelijk aan de groeivoet van de nominale
geldhoeveelheid per hoofd), zal een stijging van de monetaire
groeivoet aanleiding geven tot een wijziging in de verwachte
inflatiegraad. Dit proces kan als volgt worden beschreven.

1) Voor de partiële differentiaalquotiënten ,r1- a~ en
n2 - áv kan wederom worden verwezen naar de appendix
van hoofdstuk V. n2- á~ , 0, aangezien wordt veron-
dersteld dat (1-L4) i 0. Dit betekent dat een vergro-
ting van de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal een
toename van het aanbodsurplus van reële kasvoorraden be-
werkstelligt, daar slechts een deel van de additionele
middelen gebruikt zal wordeu ter verbetering van de
eigen liquiditeitspositie (L4 cl).
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De stijging van de monetaire expansiegraad zal zich op de
eerste plaats manifesteren als een vergroting van de reële
kasvoorraden met als gevolg een uitbreiding van de consump-
tieve bestedingen. Eveneens zullen onder invloed van de ini-
tiële daling van de nominale rentevoet de investeringen
toenemen (de arbeidsintensiteit en het kapitaalrendement
zijn gegeven). Beide vraagstimulerende krachten, t.w. het
vermogenseffect in de consumptiefunctie en het rente-effect
ofwel het Wicksell-effect in de investeringsfunctie zullen
een vraagsurplus naar goederen bewerkstelligen en een op-
waartse druk uitoefenen op de feitelijke inflatiegraad. De
grootte van de aanpassing van de verwachte inflatiegraad
als gevolg van het écart tussen de feitelijke en de ver-
wachte inflatiegraad is gelijk aan B maal de initiële wij-
ziging in de feitelijke inflatiegraad. In het onderhavige
model zal deze aanpassing van de verwachte inflatiegraad
de feitelijke inflatiegraad meer dan proportioneel doen
toenemen ( Snl ~ 6). Deze versterkende invloed vloeit voort
uit het feit dat in het synthese-model een hogere verwachte
inflatiegraad zowel een direct als een indirect effect
heeft op de feitelijke inflatiegraad (n1- nnx ~ 1). Een
direct effect dat voortvloeit uit de gewijzigde prijsvor-
mingsfunctie, en een indirect effect hetwelk werkzaam is
via de Walrasiaanse vraagsurplusvergelijking. Dit betekent,
dat een inflatoire prijsontwikkeling cumulatief gaat werken
en zichzelf versterkt. Immers de aanpassing van de verwach-
te inflatiegraad in opwaartse richting zal de investerings-
activiteit verder vergroten (het verwachte nominale kapitaal-
rendement r(R)tn~,stijgt), waardoor onder invloed van een
toename van het vraagsurplus naar goederen de feitelijke
inflatiegraad verder wordt verhoogd. Deze cumulatieve bewe-
ging van het prijsniveau wordt echter in zekere mate afge-
remd door de werking van het reële kasvoorraadeffect, het-
welk als argument in de spaarfunctie is opgenomen. Immers
een voortdurende stijging van de actuele inflatiegraad
reduceert de reële kasvoorraden per eenheid kapitaal, wan-
neer gedurende het aanpassingsproces de feitelijke inflatie-
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graad groter is geworden dan de stijging van nominale geld-
hoeveelheid per hoofd. Hierdoor zal het vraagsurplus naar
goederen verminderen. Uitgaande van de Walrasiaanse vraag-
surplusvergelijking zal dientengevolge de feitelijke in-
flatiegraad enigszins worden gemitigeerd. (n2 ~ 0)1).

Indien nu het prijsverwachtingseffect ( g~l -S ) het reële
kasvoorraadeffect ( n2 -~~) domineert, zal het spoor van de
bovenstaande coëfficientenmatrix positief zijn, waardoor aan
de stabiliteitsvoorwaarde niet meer is voldaan.
Anders uitgedrukt, een initiële verbreking van het evenwicht
zal op basis van het veronderstelde gedrag m.b.t, de aanpas-
sing van de verwachte inflatiegraad, een proces op gang bren-
gen, waarbij elke relatieve stijging van het algemeen prijs-
niveau aanleiding geeft tot een verdere verhoging van de be-
staande inflatiegraad. Hierdoor gaat een explosieve inflatoi-
re ontwikkeling tot de mogelijkheden behoren.2)Een initiële
verstoring zal het systeem steeds verder van het evenwicht
afvoeren. Een sterk vermogenseffect en of een voldoende ver-
traging in de aanpassing van de verwachte inflatiegraad (g)
kan voor stabiliteit zorg dragen, waardoor een nieuwe even-
wichtssituatie wordt bereikt.

We zien nu dat door de introductie van de gewijzigde prijs-
vormingsfunctie het synthese model in sterkere mate tot een
instabiele ontwikkeling aanleiding kan geven dan het in het
voorafgaande hoofdstuk beschreven Keynes-Wickselliaanse mo-
del. In de laatstgenoemde analyse wordt de actuele inflatie-
graad enkel op een indirecte wijze beinvloed door het effec-
tieve vraageffect hetwelk zich manifesteert op de goederen-
markt.

1) J.L. Stein, 1971, t.a.p.p. 135. De auteur geeft op
p. 137 een grafische illustratie van het korte termijn
model, vergelijkingen (7) en (8), met behulp van een
"fase-diagram", hetwelk als een belangrijk hulpmiddel
kan worden beschouwd voor het analyseren van een
dynamisch proces.

2) J.Koning, Inflatie in Latijns-Amerika, Maandschrift
Economie, december 1972, p. 66.
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5. DE INFLATIEGRAAD EN DE NOMINALE RENTEVOET

5.1. De Gibson-paradox

Het is vervolgens interessant na te gaan hoe de nominale
rentevoet zich zal gaan ontwikkelen onder invloed van een
verhoging van de monetaire groeivoet. Temeer daar in het
afgelopen decennium in de Westerse volkshuishoudingen een
haast ononderbroken inflatie kan worden waargenomen, die een
duidelijke invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van
de nominale rentevoet. In een economisch klimaat met een
nagenoeg permanente inflatie zullen de verwachtingen t.a.v.
de geldontwaarding ongetwijfeld een rol gaan spelen bij de
beslissingen van de economische subjecten. M.a.w. de econo-
mische subjecten zullen onder genoemde omstandigheden in
toenemende mate ingespeeld raken op het inflatieverschijnsel
en hun gedrag op.een dienovereenkomstige wijze aanpassen.
De nominale rentevoet is in de onderhavige korte termijn
analyse afhankelijk van de verwachte inflatiegraad en de
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal. (zie vergelijking
(6) uit de voorgaande paragraaf).
Gegeven een bepaalde liquiditeitsvoorkeur van de economi-

sche subjecten zal een hogere monetaire groeivoet in eerste
instantie aanleiding geven tot een stijging van de reële
kasvoorraden per eenheid kaQitaal en dientengevolge tot een
nominale rentedaling. Dit laatste resultaat past zeer goed
in de gedachtengang~van hen die menen dat een ruime li-
quiditeitsvoorziening leidt tot een lagere rentestand.
Hier wordt dan bedoeld de werking van het bekende Keynesiaan-
se liquiditeits-effect, hetwelk betrekking heeft op de
initiële korte-termijn invloed die uitgaat van een hogere
monetaire groeivoet. De economische subjecten zullen immers
hun beleggingsportefeuille vanwege het vigerende aanbod-
surplus van reële kasvoorraden gaan aanpassen. Dit komt er
op neer dat de vraag naar financiële schuldtitels toeneemt,
i.c. obligaties, waaruit een rentedaling resulteert.
Nieuwenburg en Leemreize wijzen er in dit verband op dat het
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aanpassingsproces volgend op een monetaire impuls zich op
korte termijn voornamelijk zal voltrekken in de sfeer van de
obligatiemarkt en pas op langere termijn in de sfeer van
de fysieke goederen. Dit vloeit voort uit het feit dat een
aanpassing in de middelenaanwending gepaard gaat met infor-
matie- en transactiekosten, welke marginaal beschouwd voor
obligaties relatief gering zijn. Zij komen in hun empirisch
onderzoek voor de Nederlandse volkshuishouding tot de con-
clusie dat dit liquiditeitseffect zeer snel werkt, maar van
betrekkelijk kortstondige duur is.l)

Tegenover dit li~uiditeitseffect staat dat de stijging
van de verwachte inflatiegraad, zoals hiervoor reeds werd
gesteld, een vraagsurplus naar goederen zal bewerkstelligen.
De ondernemers die hun investeringsactiviteit vergroten zul-
len meer schuldtitels (obligaties) gaan aanbieden, c.q.
meer krediet vragen bij het bankwezen om de aankoop van
kapitaalgoederen te financieren. Hierdoor ontstaat een op-
waartse druk op de rentevoet die het initiële rentedalend
effect compenseert. Deze toenemende vraag naar krediet c.q.
het grotere aanbod van obligaties moet beschouwd worden als
het terugkoppelingseffect van de reële op de financiële
sfeer van een monetaire impuls. Nieuwenburg en Leemreize ko-
men op basis van hun empirisch onderzoek tot de voorzichti-
ge conclusie dat 3~ 4 kwartalen na het kwartaal van de
monetaire impuls het teken van de regressie-coëfficiënt om-
slaat van negatief in significant positief en de rente weer
gaat stijgen.2j De aankoop van schuldtitels wordt boven-
dien minder aantrekkelijk in vergelijking met de belegging
in reële kapitaalgoederen als gevolg van de gestegen

1) ~.K.Nieuwenbura en H.J. Leemreize, De kapitaalmarktrente
in Nederland,een empirisch onderzoek, Economisch k~artaal-
overzicht Amaterdam-Rotterdam Bank N.V.,maart 1974,p.13.

2) C.K.Nieuwenburg en H.J.Leemreize, Economisch k~artaalover-
zicht Amsterdam-Rotterdam Bank N.V..,maart,t.a.p.p.14-15.na
cor.sequenties van Ze onderhavige kwestie voor de moneta;-
re politiek worden beschreven in het artikel van Nieuwen-
burg, Een vorm van modern monetarisme, Maandachrift
Economie, september 1973, p. 554-561.
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verwachte inflatiegraad. Uit deze ontwikkeling zal een aan-
bodsurplus van obligaties resulteren waardoor de nominale
rentevoet zal stijgen. Deze rentestijging zal verder worden
versterkt enerzijds door de tijdens het aanpassingsproces
opgetreden daling van de reële kasvoorraden onder invloed
van de gestegen feitelijke inflatiegraad (absorptie van mid-
delen door een grotere transactiebehoefte) en anderzijds
door de opwaartse beweging van de verwachte inflatiegraad.
Immers wanneer een inflatoire prijsontwikkeling wordt ver-
wacht zal bij elke rentevoet het kredietaanbod dalen en de kre-
dietvraag toenemen. De kredietgever verwacht een reële da-
ling van de hoofdsom en van de renteopbrengst en de kre-
dietnemer verwacht dat hij de schuld in de toekomst kan
delgen met een geringere hoeveelheid reële koopkracht. Beide
krachten bewerkstelligen een netto-vraag naar fondsen en
een stijging van de nominale rentevoet. Boorman en Havriles-
ky stellen in dit verband, "during periods of rising pri-
ces, for example, the premium component (based on expected
changes in the price-level) reflects an attempt on the part
of lenders to recoup through an interest return an amo~~nt
equal to the loss of real purchasing power which they ex-
pect to suffer from the deterioration of the real principle
value of their assets".1jDit betekent dat kredietgevers die
een prijsstijging verwachten zullen trachten zich in te

- - . . ..- . e..~....... -~.....-...-........~-~....
dekken door het eisen van een voldoende hogere nominale
rentevoet teneinde het vermogensverlies op de hoofdsom te
compenseren.~Immers de rentevoet kan beschouwd worden als
een uitdrukking van de ruilverhouding tussen de waarde van
het geld in het heden en de aanspraken op geld in de toe-
komst. Kredietnemers van hun kant verwachten een stijging
van de nominale waarde van de reële activa die ze aankopen
en zullen best bereid zijn een hogere nominale renté~et-.,ar-- ..,--...-..~,ed--- -~~,

~ te betalen. Bovendien wordt de laatstgenoemde categorie van-
wege fiscale voordelen hiertoe vaak gestimuleerd. Indien we
aannemen dat het synthese model stabiel is(het reële~-

1) J.Boorman en Th. Havrilesky Money auppZy, money demand
and macro economic models, 1972, p. 179.
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voorraadeffect overtreft het Dri.isverwacht~rL~effect) zullen „
na de verbreking van het korte-termijn evenwicht als gevolg
van een hogere monetaire groeivoet, in de nieuwe even-
wichtssituatie de actuele inflatiegraad en de nominale ren-
tevoet beiden hoger zijn dan in de uitgangssituatie. Dit
betekent, dat er een positief verband bestaat tussen ver-
anderingen in de nominale rentevoet en de verandering in de
groeivoet van de nominale geldhceveelheid (- inflatiegraad).1

Dit positieve verband tussen de ontwikkeling van het al-
gemeen prijsniveau en de nominale rentevoet, wélk verschijn- ~
sel in de literatuur bekend staat als de "Gibson paradox",
is reeds door de klassieke auteurs (Thomas Tooke, Wicksell,
Fisher e.a.) naar voren gebracht en heeft in de loop van
de geschiedenis van het economisch denken een wisselende
belangstelling getrokken.2j Zo schrijft Fisher"". .. when
prices are rising, the rate of interest tends to be high
but not so high as it should be to compensate for the rise;
and when prices are falling, the rate of interest tends to
be low, but not so low as it should be to compensate for
the fall".3)
Volgens Fisher zal er een gedeeltelijke en vertraagde aan-
passing plaatsvinden van de nominale rentevoet aan de in-
flatie- en de deflatiegraad. Hij schrijft dit toe aan het
bestaan van een zekere geldillusie en aan een onvolkomen
inzicht in de-toekomstige prijsontwikkeling. Het paradoxale ~
is gelegen in het feit dat in de vroegere kwantiteitstheorie
steeds werd gesteld, dat een hoog prijsniveau moet worden
toegeschreven aan een aanbodsurplus van geld en een dien-

1) J.L. Stein, 1971, t.a.p.p. 144.
2) M.B1aug,Economic theory in retrospeet, Homewood, Illinois,

1968,p.560. Keynes heeft in zijn "Treatise on money" dit
verschljnsel de "Gibson paradox" genoemd, naar aanleiding
van een aantal empirische studies van A.H. Gibson in de
jaren twintig, waarin deze een nauwe positieve correla-
tie vond tussen de rentevoet en de groothandelsprijzen
over een periode van meer dan 100 jaar in Engeland.

3) I. Fisher The theory of interest, New York, 1930,
p. 43.
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overeenkomstig laag nominaal renteniveau. Deze visie, welke
dominerend is geweest in de economische theorie van na de
oorlog, stelt dat een mutatie in de geldhoeveelheid het prijs-
niveau in dezelfde richting en de nominale rentevoet in een
tegengestelde richting beinvloedt. Fluctuaties in de nomina-
le rentevoet worden volgens de verdedigers van deze opvat-
ting beschouwd als indicatoren van de op dat moment gevoerde
monetaire politiek.
Naar aanleiding van het voorgaande kan worden gesteld dat

een wijziqing in de qroeivoet van de nominale geldhoeveel-
heid, enerziids een korte-termiin invloed (liquiditeits-
effect) en anderzijds een meer lange-termijn invloed (prijs-
verwachtingseffect of Fisher-effect ) uitoefent op de ont-
wikkeling van de nominale rentevoet. In de mo er oneta-
ristische opvattingen daarentegen wordt het door Fisher be-
schreven aanpassingsproces op korte termijn, (de zg. "tran-
sition period"), dat volgt op een monetaire impuls centraal
gesteld. De hedendaagse monetaristen spreken in dat geval
ook van het Fisher-effect , zonder echter een beroep te doen
op de invloed van de inflatieverwachtingen. Zij hebben veel-
eer op het oog de directe relatie tussen de monetaire im-
puls en de omzetting van de initiële overschotkassen in goe-
deren en diensten. Zoals bekend, was Keynes van mening dat
obligaties het enige alternatief zijn voor het aanhouden van
geld, terwijl Fisher daarentegen het kopen van goederen en
diensten veeleer als een alternatief beschouwde. Volgens de
gedachtengang van de liquiditeitsvoorkeurtheorie werkt een
monetaire impuls direct in op de nominale rentevoet, daar de
initiële overschotkassen worden weggewerkt via de obligatie-
markt. Fisher en met hem de moderne monetaristen (Brunner,
Meltzer, Friedman) gaan er van uit dat de fysieke goederen
een relatief beter substituut zijn voor geld dan obligaties.
De invloed van een monetaire impuls op de nominale rentevoet
manifesteert zich volgens de monetaristen veeleer op indi-
recte wijze via de goederenmarkten. De initiële overschot-
kassen wordt vervangen door goederen, waardoor vervolgens,
zoals hiervoor reeds werd vermeld, een grotere kredietvraag

286



c.q. een groter aanbod van obligaties wordt geinduceerd.l)
Dit gestegen beroep op financieringsmiddelen geeft vervol-
gens aanleiding tot een opwaartse beweging van de nominale
rentevoet.

De hiervoor genoemde "Gibson paradox" kan m.b.v. de Keynes-
Wickselliaanse analyse als volgt worden verduidelijkt. Zoals
uit de voorafgaande uiteenzettingen is gebleken zal het korte
termijnevenwicht bestaan, gegeven de arbeidsintensiteit (k),
indien de verwachte inflatiegraad (,r~) en de reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal constant zijn (v). M.a.w. in de
evenwichtssituatie op korte termijn zijn de feitelijke en de
verwachte inflatiegraad gelijk aan de groeivoet van de nomi-
nale geldhoeveelheid per hoofd. 2) Uit de vergelijkingen (3)
en (4) uit de voorgaande paragraaf volgt dan:

(1) n~ - ne

(2) ne - u- n

Uit de vergelijking (1) uit de voorgaande paragraaf kan nu
een IS-curve worden afgeleid die de combinaties weergeeft van
de nominale rentevoet (i) en de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (v), waarvoor geldt dat de investeringen en de bespa-
ringen aan elkaar gelijk zijn. De algebraische uitdrukking van
bedoelde curve luidt als volgt.

(3) n t r(R) t ne - i- S(~„v)

De betreffende curve heeft een stijgend verloop, aangezien

1) C.K. Nieuwenburg en H.J. Leemreize, Economisch k~artaal-
overzicht Amaterdam-Rotterdam Bank N.V.,maart 1974, t.a.p.
p. 6-7 en Yung Chul Park, Some current issues on the trans-
mission process of monetary policy, I.M.F. Staff Papera,
mei 1972, p. 31-36.

2) J.L. Stein, 1971, t.a.p.p.149 - 150.
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een toename van de nominale rentevoet de investeringen zal
verminderen, waardoor een toename van de reële kasvoorraden
is vereist om de besparingen en investeringen weer met elkaar
in evenwicht te brengen (Sv ~ 0 en av -- Sv )
Anderzijds kan uit de vergelijking (2) uit de voorgaande pa-
ragraaf een FM-curve worden afgeleid, die eveneens combina-
ties weergeeft van de nominale rentevoet en de reële kas-
voorraden per eenheid kapitaal, maar waarvoor geldt dat de
vraag naar en het aanbod van reële kasvoorraden met elkaar
in evenwicht zijn. De betreffende vergelijking luidt:

(4) v-L [ f(R), r(k) t ne ,i,v ]

Deze curve heeft een negatief verloop .( ái - 1-L4 ~ 0)
L3

Immers wanneer de nominale rentevoet daalt zal de vraag naar
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal toenemen (L3 ~ 0)
en (1- L4 ~ 0), waardoor het aanbod van reële kasvoorraden
zal moeten stijgen, teneinde het bedoelde evenwicht te hand-
haven. Een en ander kan grafisch als volgt tot uitdrukking
worden gebracht.

IS

ip

vp
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Het korte termijnevenwicht wordt nu weergegeven door punt S,
een combinatie van nominale rentevoet (io) en reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal (vo), waarvoor geldt dat er simul-
taan een evenwicht bestaat op de goederenmarkt en op de geld-
markt.l)Indien het evenwicht wordt verbroken als gevolg van
een stijging van de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid
per hoofd en dientengevolge de evenwichtswaarde van de feite-
lijke en de verwachte inflatiegraad stijgt, zal het volgende
proces gaan optreden. Op de eerste plaats zal onder invloed
van de toename van de voorgenomen investeringen een vraag-
surplus naar goederen per eenheid kapitaal ontstaan waardoor
de IS-curve naar boven verschuift. Teneinde de gelijkheid
tussen de voorgenomen investeringen en de besparingen te
handhaven zal, gegeven de reële kasvoorraden per eenheid
kapitaal (vo), de nominale rentevoet moeten stijgen (i2) ter
compensatie van de gestegen inflatiegraad (ST). De reële
rentevoet (i - né r) zal hierdoor constant blijven.
Vervolgens zullen, onder invloed van de stijging van de even-
wichtswaarde van de inflatiegraad, de alternatieve kosten
van het aanhouden van kasvoorraden toenemen en zal de vraag
naar reële kasvoorraden dalen, gegeven de nominale rentevoet.
Het aanbod van reële kasvoorraden per eenheid kapitaal zal
moeten dalen, teneinde het geldmarktevenwicht te handhaven.
Dit betekent in het onderhavige geval een verschuiving van
de FM-curve naar beneden. Zoals in de grafiek tot uitdruk-
king komt ontstaat er een nieuw evenwicht in punt S'(il,vl),
met een hogere nominale rentevoet en lagere reële kasvoor-
raden per eenheid kapitaal t.o.v. de uitgangssituatie.

Voorzover er sprake is van een vermogenseffect in de spaar-
en consumptievergelijking, zal de nominale rentevoet minder
stijgen dan de inflatiegraad, waardoor de reële rentevcet
daalt. In de bovenstaande grafiek komt dit tot uitdrukking
als i0 il ~ ST. Immers naarmate de besparingen in sterkere
mate toenemen als gevolg van een daling in de reële kasvoor-
1) J.L. Stein, 1971, t.a.p.p. 150-152.
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raden, zal de uiteindelijke verhoging van de nominale rente-
voet teneinde het evenwicht tussen de besparingen en de inves-
teringen te handhaven geringer zijn. Deze gedachtengang vindt
men terug bij Metzler, waar hij stelt, dat de introductie
van het vermogenseffect in de spaarvergelijking consequenties
heeft voor de evenwichtswaarde van de reële rentevoet.l)
Ook Mundell wijst erop dat de stijging van de evenwichtswaarde
van de nominale rentevoet afhankelijk is van de werking van
het reële vermogenseffect in de spaarfunctie. Mundell maakt
in zijn analyse gebruik van het bekende Hicks-Hansen diagram,
waarbij hij het inkomen op de horizontale as vervangt door
de monetaire component van het vermogen nl. de reële kasvoor-
raden. Het snijpunt van de IS- en de LM-curve geeft nu de
combinaties weer van de reële respectievelijk de nominale
rentevoet enerzijds en de reële kasvoorraden anderzijds, waar-
voor geldt dat er een simultaan evenwicht bestaat in de goede-
rensfeer en in de geldsfeer bij stabiele prijzen. Hij gaat
vervolgens na de invloed van een hogere verwachte inflatie-
graad op de evenwichtswaarden van de rentevoet en de reële
kasvoorraden en concludeert,"We have seen that the money rate
of interest rises by less than the rate of inflation and
therefore the real rate of interest falls during inflation.
The conclusion is based on the fact that inflation reduces
real money balances and that the resulting decline in wealth
stimulates increased saving. Real conditions in the economy
are altered by the purely monetary phenomenon".2)Mundell stelt
dat voorzienbare fluctuaties in de inflatiegraad een reële
invloed kunnen uitoefenen op de economische activiteit. Im-
mers wanneer door de economische subjecten een prijsstijging
wordt verwacht, zal de nominale rentevoet minder stijgen dan
de inflatiegraad waardoor als gevolg van de daling van de
reële rentevoet een prikkel ontstaat de investeringen uit te
breiden.
1)L.M.Metzler, Wealth,saving and the rate of interest,JournaZ
of Political Economy,april 1958,p.93-116.Zie ook,W.A.Gibson,
Interest rates and monetary policy, Journal of Political
Economy, mei-juni 1970, p.431-450.

2)R.A. Mundell, Inflation, saving and the real rate of inte-
rest,in Monetary Theory, 1971,p.18-21.
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5.2. Empirische resultaten

De laatste jaren zijn een groot aantal empirische studies
verschenen die de analyse in de voorafgaande paragraaf op
significante wijze ondersteunen. Zo komt Gibson in een van
zijn empirische onderzoekingen tot de conclusie, dat er voor
de Verenigde Staten in de periode 1952-1970 een sterke posi-
tieve correlatie bestaat, vooral na 1959, tussen de verwachte
inflatiegraad en de rente op overheidspapier. Het positieve
verband is sterker naarmate het schuldtitels betreft met een
kortere looptijd (6-maands en 9-12 maands papier)1). Dit
laatste betekent dat blijkbaar de relevante tijdshorizon mede
bepalend is voor het aantal perioden dat wordt betrokken in
de vorming van de inflatieverwachtingen,De relevante tijds-
horizon voor kortlopende schuldtitels is korter waardoor men
bij het vormen van de inflatieverwachtingen mogelijk minder
ver terug kijkt in het verleden.2) Hierdoor krijgt de recen-
te prijsontwikkeling bij de vorming van de inflatieverwachtin-
gen een zwaarder accent dan bij langer lopende schuldtitels.
In een andere studie van Gibson die eveneens betrekking heeft
op de Verenigde Staten, komt naar voren dat in de jaren 1947-
1966 een verandering in de nominale geldhoeveelheid (in enge
zin) een direct liquiditeitseffect sorteert hetwelk een tegen-
gestelde invloed heeft op de marktrentevoet. Gebleken is
dat het bedoelde liquiditeitseffect een vrij korte tijd later
(3 à 5 maanden) door positieve effecten (inkomens -en prijs-
verwachtingseffect) werd gecompenseerd. De auteur concludeert
naar aanleiding van zijn empirische bevindingen,"but the
sequence clearly makes it hazardous to view the levels or
changes of interest rates as indicators of monetary policy"
en verder",...interest rates can as well be regarded as re-
flecting an easier as a tighter monetary policy".3)
1)W.Gibson,Interest rates and inflationary expectations;new
evidence,American Economic Review,december 1972,p.854-863.

2)C.K.Nieuwenburg en H.J.Leemreize, Economiach k~artaalover-
zícht, Amaterdam-Rotterdam Bank N.V., maart 1974, t.a.p.
p. 12.

3)W. Gibson, Joxrnal of PoZiticaZ Economy, mei-juni 1970,t.a.p.p. 453.
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Nieuwenburg wijst er in dit Verband op dat de Nederland-
sche Bank de stijging Van de kapitaalmarktrente nooit zonder
meer heeft beschouwd als een teken dat de monetaire situatie
is verkrapt. De Bank gebruikt de geldhoeveelheid in ruime zin
als beleidsinstrument en tracht Via de liquiditeitsquote
globaal het niveau Van de nationale bestedingen te beinvloe-
den. Het renteniveau dat Voortvloeit uit een bepaalde geld-
hoeveelheidspolitiek is Voor de Nederlandsche Bank een resul-
tante en geen doel op zich.l)Hieruit blijkt dat de monetaire
filosofie Van de Nederlandsche Bank in sterke mate gebaseerd
is op de kwantiteits-theoretische opvattingen. Dit in tegen-
stelling tot de Amerikaanse monetaire autoriteiten, die, on-
der invloed Van de Keynesiaanse theorie, de rentevoet als een
dominerende verbindingsschakel hebben beschouwd tussen de
monetaire impulsen en de economische activiteit. Het hanteren
Van de rentevoet als indicator Voor de monetaire politiek kan
aanleiding geven tot een Volstrekt Verkeerde beoordeling
van de actuele monetaire situatie. Zo zal een handhaven Van
een lagere nominale rentevoet teneinde de economische acti-
viteit te stimuleren noodzaken de geldhoeveelheid voortdurend
te Vergroten. Deze geldverruimende politiek op zich genereert
een inflatoire ontwikkeling en Verwachte prijsstijgingen, die
een invloed uitoefenen op de nominale rentevoet in een rich-
ting die door de monetaire autoriteiten niet was bedoeld. Mone-
taristen verwerpen daarom de rente als indicator voor de mo-
netaire politiek. Een stijgende rente kan Voor de centrale
bank een aanwijzing zijn dat de gewenste monetaire expansie
geen resultaat heeft gehad, waardoor de neiging bestaat het
expansiebeleid Verder te vergroten, waardoor alleen maar een
inflatie zal worden aangewakkerd.2)Yohe en Karnosky conclu-
deren in hun empirisch onderzoek Voor de Verenigde Staten,
dat de gestegen nominale rentevoet in de periode 1952-1969
voor een groot deel Verklaard moet worden uit de prijsstij-

1)C.K.Nieuwenburg, Geld en economische activiteit, oratie,
Rijksuniversiteit te Utrecht, Deventer, 1973, p. 23.

2)C.K. Nieuwenburg, 1973, t.a.p.p. 23.
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gingen. Vooral sinds 1961 kan de Verandering in àe nominale
rentevoet bijna ten Volle worden toegeschreven aan de prijs-
Veranderingen.l)

-~ Opgemerkt kan worden, dat tegenwoordig een grotere publi-
citeit wordt gegeven aan de ontwikkeling van het prijsniveau
en dat de gegevens omtrent de prijsontwikkeling sneller be-
schikbaar zijn dan vroeger het geval was. Dit leidt er toe
dat de economische subjecten een beter inzicht verkrijgen
in het recente prijsgedrag en zo nauwkeuriger de inflatie-
verwachtingen kunnen Vormen, waardoor Via de disposities
Van de economische subjecten de rentevoet in sterke mate
wordt beïnvloed. Ook de grotere afwezigheid Van een geldillu-
sie bij de economische subjecten heeft het Verschijnsel van
de "Gibson paradox" scherper naar Voren doen komen. De eco-
nomische subjecten laten zich bij hun beslissingen meer
leiden door reële dan door nominale grootheden, waardoor in
de nominale rentevoet de prijsveranderingen uit het recente
verleden meer Volledig tot uitdrukking komen. M.a.w. de
door Fisher bedoelde Vertragingsstructuur van de prijsver-
wachtingen wordt geringer. Het verschijnsel Van de "Gibson-
paradox" is Voor de Nederlandse verhoudingen door Fase,
Nieuwenburg en Leemreize empirisch geverifieerd.2) Fase gaat
na hoe de samenhang is geweest tussen het obligatierendement
(eeuwigdurende staatsleningen) en het prijsniveau gedurende
de periode 1901-1971 en komt tot de conclusie dat in deze
periode het betreffende verschijnsel zich ook in Nederland
heeft Voorgedaan. Hij komt Voor de gehele periode tot een
correlatie-coëfficiënt tussen het obligatierendement en het
consumptieprijspeil van 0,68. Vervolgens heeft Fase de theo-
retische verklaring van de samenhang tussen rentestand en
inflatie, zoals deze Vroeger door Fisher is geformuleerd,

1)W.Yohe en D.Karnosky, Interest rates and price level chan-
ges,1952-1969, Revie~,Federal Reserve Bank of St.Louis,
december 1969,p.19-38.

2)M.M.Fase, Obligatierendement en inflatieverwachtingen: een
kwantitatieve analyse Van de ervaringen in Nederland,
Economisch k~artaaloverzicht Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.,
september 1972,p.5-11,C.K.Nieuwenburg en H.J.Leemreize,
Economisch kwartaaloverzicht Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.,
maart 1974, t.a.p.p. 5-16.
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statistisch getoetst met maandcijfers uit de periode 1961-1970.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de stijging van
de nominale rentevoet in het betreffende decennium slechts
ten dele kan worden verklaard uit de verwachte prijsontwikke-
ling. Volgens genoemde auteur doe t 18 Verwachte additionele
prijsstijging de rente op den duur met 0,60 punt toenemen.
Hij concludeert dan ook dat vanwege een geldillusie bij het
publiek de aanpassing slechts gedeeltelijk zal plaatsvinden.
Fase wijst er op dat zijn uiterst eenvoudige formulering hem
in staat stelt slechts 458 Van de totale rentevariatie uit
de zestiger jaren te verklaren. Dit betekent dat er naast
de verwachte prijsstijging andere invloeden werkzaam zijn ge-
weest zoals bijvoorbeeld een trendmatige stijging van de reële
rentevoet.
Nieuwenburg en Leemreize hebben de ontwikkeling van een

representatieve lange obligatierente in Nederland onderzocht
gedurende de periode 1961-1973, waarbij zij met meer verkla-
rende variabelen rekening hebben gehouden dan Fase in zijn
hiervoor genoemde onderzoek. De voornaamste conclusies uit
hun econometrisch onderzoek komen op het volgende neer. De re-
latie tussen de geldhoeveelheid en de rentevoet is slechts op
korte termijn negatief, doch op langere termijn (na 3 à 4
kwartalen) positief. Dit zou er op kunnen wijzen dat er een
betere substitutierelatie bestaat tussen geld en goederen
dan tussen geld en obligaties, een opvatting die Fisher in
hoofdstuk IV van zijn bekende boek reeds naar voren heeft
gebracht. Vervolgens wordt door de genoemde auteurs gecon-
cludeerd dat van de mutaties in de rentevoet gedurende de
beschouwde periode 448 kan worden toegeschreven aan een door
het publiek als normaal of "veilig" geachte rentevoet (Keynes'
"safe level of interest rates"), 18~ aan een inflatievenaach-
tingseffect à la Fisher, terwijl ongeveer 258 voor rekening
komt van de prijsontwikkeling op met de obligatiemarkt con-
currerende markten. (eurodollarmarkt, binnenlandse geldmarkt
en de aandelenmarkt). De rest kan worden toegeschreven aan
de mutaties in de industriële productie (108) en aan accele-
raties en deceleraties van de groeivoet Van de liquiditeiten-

294



massa (38). Zij wijzen er tenslotte op dat hoewel ook in
Nederland in de beschouwde periode de inflatie een accele-
rerend karakter heeft gekend, het effect daarvan op de
nominale rente-ontwikkeling geringer is geweest dan in de
vergelijkbare Amerikaanse onderzoekingen naar voren is ge-
komen.

In de meeste empirische studies betreffende de samenhang
tussen de nominale rente-ontwikkeling en de inflatiegraad
wordt er van uitgegaan dat de reële rentevoet ofwel constant,
ofwel onafhankelijk is van de variabele in de regressie-
vergelijking. Men hanteert bij het onderzoek meestal de
Fisheriaanse verwachtingstheorie welke stelt dat de nominale
rentevoet gelijk is aan de algebraische som van de reële
rentevoet en de verwachte inflatiegraad, waarbij deze laat-
ste grootheid wordt beschouwd als een of ander gewogen ge-
middelde van de inflatievoeten in het verleden. Het is nu
juist deze verwachte inflatiegraad welke in een monetair
groeitheoretisch kader mede de reële rentevoet bepaalt.Indien
rekening wordt gehouden met de in de voorgaande hoofdstukken
ontwikkelde gedachten in de monetaire groeitheorie,kan ge-
steld worden dat de genoemde vooronderstelling niet juist is.
Immers, een hogere monetaire groeivoet zal,gegeven de groei-
voet van de bevolking, de evenwichtswaarde van de inflatie-
graad doen toenemen. De verandering in de reële opbrengst-
voet van de reële kasvoorraden zal een Tobiniaans substitu-
tieproces in de vermogenssfeer op gang brengen, waardoor
juist de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement (reële
rentevoet) daalt in vergelijking met het groeipad met de la-
gere monetaire groeivoet. Het achterwege laten van deze in-
terdependentie in de regressievergelijking zou een mogelijke
verklaring kunnen zijn voor de soms sterk verschillende resul-
taten die in de empirische studies naar voren komen.l)

1) A.Santomero, A note on interest rates and prices in
general equilibrium, The Journal of Finance, september
1973, p. 997-1000.
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Hoofdstuk VII

De optimale groeivoet van de geldhoeveelheid

1. INLEIDING

In de Voorafgaande drie hoofdstukken is een theoretische
uiteenzetting gegeven van de comparatief-dynamische aspecten
welke zijn Verbonden aan de introductie Van het geld in de
reële groeitheorie.
Naar analogie met het bekende thema uit de traditionele

reële groeitheorie betreffende de maximalisatie Van de con-
sumptie per hoofd, ook wel aangeduid als de problematiek
Van de optimale spaarquote, is in de literatuur die betrek-
king heeft op de monetaire groeitheorie, sinds het midden
Van de jaren zestig de kwestie van de optimale omvang c.q.
groeivoet Van de geldhoeveelheid geintroduceerd. Het pro-
bleem Van de optimale omvang en groeivoet Van de geldhoeveel-
heid heeft echter ook in de literatuur Van oudere datum
reeds de aandacht gehad. In 1942 heeft Friedman er op gewe-
zen dat een Verhoging Van de inflatiegraad, welke door de
economische subjecten Voorzienbaar is, tot uitdrukking zal
komen in een hogere nominale opbrengstvoet Van de niet-mone-
taire financiële activa. De toename nu Van de alternatieve
kosten Verbonden aan het aanhouden Van de niet-rentedragende
kasvoorraden zal er Vervolgens toe leiden, dat de economische
subjecten bij de effectuering van de goederen- en diensten-
transacties de bestaande kasvoorraden intensiever gaan be-
nutten. Een en ander zal gepaard gaan met reële kosten het-
geen als een maatschappelijke verspilling moet worden be-
schouwd.l) Volgens genoemde auteur zal de geldhoeveelheid
1)M.Friedman.Discussion of the inflationary gap,American
Economic Revie~,juni 1942,p.314-320.Zie ook, M.J.Bailey,
The welf e cost of inflationary finance,Journal of Poli-
tical Ec. ~my, april 1956,p.93-110.
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een zodanige omvang moeten hebben dat een zg. "verzadigings-
niveau" van reële kasvoorraden wordt bereikt, hetgeen inhoudt
dat de marginale opbrengstvoet van de reële kasvoorraden, als
consumptie- en als productiegoed, gelijk wordt aan nul. De
optimale monetaire groeivoet is dan gedefiniëerd als die
groeivoet van de geldhoeveelheid die de omvang van de reële
kasvoorraden op het genoemde "verzadigingsniveau" stabiliseert.
Dit niveau zal worden bereikt als de alternatieve kosten ver-
bonden aan het aanhouden van de reële kasvoorraden zijn ge-
ëlimineerd. Hieraan zal zijn voldaan, indien het geld een
reële opbrengstvoet bezit welke overeenkomt met de opbrengst-
voet van de concurrerende rentedragende vermogensactiva in
de volkshuishouding.

De laatste jaren hebben een groot aantal economisten hun
aandacht geconcentreerd op het formuleren van een theorie om-
trent het wezen van het geld en de betekenis van het geld in
het economisch gedrag van zowel de consument als de produ-
cent. De aanzet tot dit onderzoek heeft vooral betrekking
gehad op de volgende twee kwesties. Enerzijds het monetair-
theoretische vraagstuk betreffende de optimale omvang en
groeivoet van de geldhoeveelheid, anderzijds de kwestie hoe
de economische subjecten er toe gebracht kunnen worden deze
optimale geldhoeveelheid aan te houden in hun beleggings-
portefeuille naast de andere niet-monetaire vermogensactiva.
Eenvoudshalve worden in de betreffende theoretische be-
schouwingen de marginale sociale kosten verbonden aan een
uitbreiding van de nominale geldhoeveelheid op nul gesteld.l)

De economische subjecten zullen, overeenkomstig de opti-
mum regels uit de welvaartstheorie, zodanige mutaties aan-
brengen in de beleggingsportefeuille, dat de aangehouden
kasvoorraden worden uitgebreid tot het hiervoor genoemde
"verzadigingsniveau". Aangezien het geld als niet-rente-
dragend wordt beschouwd, betekent dit, dat het aanhouden
van een deel van het vermogen in de vorm van reële kasvoor-
1) We willen er hier op wijzen dat in de praktijk de uitbrei-

ding van de geldhoeveelheid wel degelijk een beslag legt
op de productiecapaciteit en dientengevolge kosten met zich
meebrengt.
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raden alternatieve kosten met zich meebrengt t.w. de op-
brengstvoet Van de alternatieve beleggingsmogelijkheden
(fysieke kapitaalgoederen, financiële schuldtitels). De eco-
nomische subjecten zullen er dan tce overgaan deze bestaande
kasvoorraden intensiever te benutten, waardoor de feitelijke
omvang Van de aangehouden kasvoorraden in de volkshuishouding
lager is dan die welke consistent is met de Pareto-optimali-
teit.l) Met dit laatste wordt dan bedoeld dat voorzover de
marginale kosten Verbonden aan een uitbreiding van het niet-
rentedragende geld op nul worden gesteld, de economische sub-
jecten, conform de optimumregels uit de welvaartstheorie, een
zodanige omvang Van de kasvoorraden dienen aan te houden dat
de marginale opbrengstvoet van deze kasvoorraden, hetzij als
consumptiegoed, hetzij als productiegoed, gelijk wordt aan
nul. Voorzover er nu omzettingen zullen plaatsvinden Van het
niet-rentedragende geld ir. de opbrengstgevende financiële-
en reële Vermogensactiva e.o., moet Vanuit een welvaartstheo-
retisch oogpunt de feitelijke omvang Van de reële kasvoor-
raden als sub-optimaal worden beschouwd.

In onze voorgaande beschouwingen werd de groeivoet van de
geldhoeveelheid in reële termen, welke benodigd is voor een
evenwichtige ontwikkeling van de volkshuishouding centraal

1)E.L.Feige en M.Parkin:The optimal quantity of money, bonds,
commodity inventories and capital, American Economíc Revie~
juni 1971,p.335-349. In het betreffende artikel geven de
auteurs een uitbreiding van de traditionele optlmale kas-
voorraadtheorie zoals deze is ontwikkeld door Baumol en
Tobin. Uitgaande Van een rentevergoeding op geld, wordt ook
rekening gehouden met de omzettingen Van geld in goederen
e.o., naast de substitutierelatie tussen geld en rentedra-
gende obligaties. Zie in dit verband ook:J.Niehans, Money
and barter in general equilibrium with transaction costs
en vervolgens K. Brunner en A. Meltzer, The uses of money:
money in the theory of an exchange economy, American Eco-
nomic Reviem, december 1971,p.773-783 respectievelijk p.
784-805. Brunner en Meltzer, gestimuleerd door het werk
van Leyonhufvud leggen in het bijzonaer de nadruk op de bete-
kenis van de informatiekosten in een geldeconomie.
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gesteld. Zoals bekend, is het de monetaire autoriteit die de
nominale geldhoeveelheid bepaalt. De economische subjecten
daarentegen bepalen de reële omvang van de maatschappelijke
geldhoeveelheid, aangezien zij zodanige disposities zullen
treffen m.b.t. hun bestedingen, dat via de hierdoor ontstane
prijsfluctuaties het reële geldaanbod in overeenstemming
wordt gebracht met de door hen gewenste reële kasvoorraden .
M.a.w. elke nominale omvang van de geldhoeveelheid kan via
een adequate prijsaanpassing zorgen voor de gewenste reële
omvang van de geldhoeveelheid. Johnson merkt in dit verband
op "the question ("Is there an optimal money supply") has
to be posed in terms of the real money supply" en hij formu-
leert dan het probleem als volgt, "Is there an optimal money
supply policy?" 1)

Zoals hiervoor reeds werd gesteld is er naast het niat-ren-
tedragende geld als vermogensactivum een groot aantal rente-
dragende financiële- en reële activa in de volkshuishouding
aanwezig. Dit leidt er toe dat de economische subjecten, ge-
zien hun streven naar een optimale samenstelling van de be-
leggingsportefeuille, hun kasvoorraden op de meest efficiënte
wijze zullen aanwenden. Deze gedragswijze betekent dat er
frequent omzettingen zullen plaatsvinden van geld in finan-
ciële en reële activa e.o., die reële kosten (beslag op
productiecapaciteit) met zich meebrengen. Een dergelijke
handelwijze betekent in feite een maatschappelijke verspil-
ling, aangezien wordt verondersteld dat er geen kosten ver-
bonden zijn aan een uitbreíding van de maatschappelijke
geldhoeveelheid. Het is duidelijk dat, wil men deze omzet-
tingen en de daarmee samenhangende kosten elimineren, het
geld in een betere concurrentie positie moet worden gebracht
t.o.v. de andere vermogensactiva. Daartoe is vereist dat
het geld als monetaire vermogenscomponent een voldoende hoge
reële opbrengstvoet bezit. Er zal dan geen beslag meer worden
gelegd op de productiefactoren als gevolg van een tijdelijk
beleggen van de kasvoorraden in de hoger renderende niet-

1) H. Johnson, Is there an optimal money supply7 Journal
of Finance, mei 1970, p. 435.
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monetaire vermogensobjecten t.w, fysieke activa en schuld-
titels van de overheid respectievelijk de particuliere
sector.l) De opbrengstvoet van geld kan nu tot uitdrukking
worden gebracht hetzij in het organiseren van een nominale
rentevoet op geld, hetzij in een zekere deflatiegraad , waar-
door de koopkracht van het geld in goederen gemeten stijgt
en de reële opbrengstvoet van dit vermogensactivum positief
is.

De kwestie van de optimale omvang en groeivoet van de geld-
hoeveelheid is, zoals reeds werd opgemerkt, in de monetair-
theoretische literatuur de laatste jaren breedvoerig aan de
orde gesteld. Het zijn vooral de monetaire opvattingen van
Friedman, die in dit verband een stimulerende bijdrage hebben
geleverd.2) In paragraaf 2 zal de optimale geldhoeveelheids-
regel worden weergegeven, zoals deze door Friedman is ont-
wikkeld in het kader van de welvaartstheorie en door Stein
in een meer groeitheoretisch kader is geplaatst. Vervolgens
zullen de consequenties van deze geldhoeveelheidsregel, zijn-
de enerzijds een rentevergoeding op geld en anderzijds een
optimale deflatiegraad, worden geanalyseerd. Tenslotte zal
worden aangegeven dat de doelstellingen van een maximalisatie
van de consumptie per hoofd, een bekend theorema uit de reële
groeitheoxie, en van een maximalisatie van de reële kasvoor-
raden per hoofd niet steeds in elkaars verlengde liggen.

1) J.Tobin, Notes on optimal monetary growth, Journal of
PoZiticaZ Economy, juli-augustus 1968, p. 846.

2) M.Friedman: A program for monetary atabiZity, New York,
1960 en The quantity theory of money - a restatement,
1956, opgenomen in M. Friedman: The optimum quantity of
money and other essaya. London, 1969, p. 50-79. Zie ook
in dezelfde bundel opstellen: The optimum quantity of
money, p. 1-50. Vervolgens van dezelfde auteur: A theore-
tical framework for monetary analysis, Journal of Poli-
tical Economy, maart-april 1970, p. 193-238, en A monetary
theory of nominal income, Journal of PoliticaZ Economy,
maart-april 1971, p. 323-337.
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Wij willen er hier duidelijk op wijzen dat de problematiek
van de optimale omvang c.q. groeivoet van de geldhoeveelheid
in dit hoofdstuk op een strikt formele wijze zal worden
geanalyseerd. Dit brengt met zich mee dat van verschillende
interessante kwesties zal worden geabstraheerd. We denken
dan in het bijzonder aan de consequenties van het onderhavige
vraagstuk in het kader van de monetaire conjunctuurpolitiek,
aan de betekenis van de functionele en institutionele wij-
zigingen in het geld- en kredietsysteem, die kunnen leiden
tot een betere organisatie van- en efficiency in het beta-
lingsverkeer en tot een meer efficiënte allocatie van de
financiële middelen in de volkshuishouding, aan de invloed
van de betalingsbalans op de binnenlandse geldhoeveelheid
etc.

2. DE OPTIMALE GELDHOEVEELHEIDSREGEL

2.1. De welvaartstheoretische benadering van Friedman

De beschouwingen in deze paragraaf zijn in sterke mate geba-
seerd op de gedachten die door Friedman zijn ontwikkeld, in
zijn bekende essay "The optimum quantity of money".1)

In dit essay leidt de auteur een geldhoeveelheidsregel af,
waarbij hij gebruik maakt van zijn ideeën uit de geherfor-
muleerde kwantiteitstheorie en van het begrippenapparaat
uit de Paretiaanse welvaartseconomie. Onder nogal vrij strin-
gente vooronderstellingen (o.a. een constante bevolking,
gegeven preferenties, een vaste hoeveelheid fysieke produc-
tiemiddelen, een stationaire volkshuishouding, volledige me-
dedinging, prijsflexibiliteit, extern geld) komt Friedman
tot de optimale omvang van de geldhoeveelheid. Hij gaat er
van uit dat de reële kasvoorraden door de onderscheiden
groepen van economische subjecten op verschillende wijzen
kunnen worden beschouwd, hetzij als een consumptiegoed, het-
zij als een productiegoed. Zoals in hoofdstuk IV naar
1) M.Friedman, 1969, t.a.p.p. 1-50.
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voren is gekomen, worden door Levhari en Patinkin de reële
kasvoorraden als consumptiegoed en als productiegoed afzon-
derlijk beschouwd. Friedman daarentegen brengt beide bena-
deringen tesamen in één vermogenstheoretische analyse met
betrekking tot de vraag naar reële kasvoorraden. Als con-
sumptiegoed verschaffen de reële kasvoorraden de bezitters
ervan bepaalde niet-fysieke opbrengsten in de vorm van gemak,
liquiditeit, zekerheid etc. Cet, par. kan gesteld worden dat
een toename van de reële kasvoorraden, bijvoorbeeld tot stand
gebracht door een relatieve daling van het prijsniveau bij
dezelfde nominale geldhoeveelheid, de huishoudingen in staat
zal stellen een hoger bevredigingsniveau te bereiken. De
nutsfunctie van de consument op een bepaald tijdstip zou in
dit verband als volgt kunnen worden weergegevenl)

(1) u- u(c,m) , waarbij uc ~ 0 en um ~ 0

u - nut per hoofd
m- reële kasvoorraden per hoofd
c - consumptie per hoofd

Zoals we reeds in hoofdstuk iV hebben opgemerkt, doet het
geld als productiegoed het distributieproces vlotter verlopen
en worden a.h.w. productiefactoren vrij gemaakt die weer
kunnen worden ingezet in het feitelijke productieproces. Zo-
als arbeid en kapitaal als substituten voor elkaar kunnen
fungeren in de productiefunctie, zo kunnen geld en bijv.
voorraden grond- en hulpstoffen eveneens als substituten
voor elkaar optreden. Voorzover de reële kasvoorraden een
toenemende specialisatie en arbeidsverdeling vergemakkelij-
ken en leiden tot een efficiencyverbetering leveren ze een
bijdrage aan de productie en de distributie van de gcederen

1) Friedman veronderstelt dat er een nutsfunctie bestaat en
dat deze voor iedere consument dezelfde is en constant
in de tijd. Dit behoeft geenszins te betekenen dat ook
de nuttigheden in de tijd constant zijn, daar de argu-
menten in de functie kunnen veranderen.
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en diensten in de volkshuishouding. 1)
Immers voorzover er kosten zijn verbonden aan de realisatie
van de ruiltransacties zal de introductie van het geld een
kostenbesparing betekenen. De hoeveelheid arbeid en kapitaal
die bij afwezigheid van het geld zullen worden gebruikt om
de ruiltransacties tot stand te brengen, kunnen nu worden
ingezet voor de productie van goederen en diensten of zullen
in meer vrije tijd tot uitdrukking worden gebracht.
Indien rekening wordt gehouden met de reële kasvoorraden als
productiegoed kan de productiefunctie als volgt worden weer-
gegeven:

(2) y- y(k,m) , waarbij yk ~ 0 en ym ~ 0

y - productie per hoofd
k - kapitaalintensiteit

Friedman onderscheidt drie opbrengstvoeten die zijn verbon-
den aan het aanhouden van de reële kasvoorraden.2) Op de
eerste plaats is relevant de verwachte mutatie in het prijs-
niveau. Immers een verwachte deflatiegraad (-n~), waardoor
de koopkracht van de nominale kasvoorraden wordt verhoogd,
zal een positieve reële opbrengstvoet inhouden, welke zich
manifesteert in een hogere reële claim op goederen en diensten
in de toekomst. Voor een verwachte inflatiegraad geldt uiter-
aard het omgekeerde. Een positieve inflatiegraad wordt dan
ook beschouwd als de kosten verbonden aan het aanhouden van
de reële kasvoorraden. Vervolgens zijn de productieve dien-
sten van de reële kasvoorraden van belang, die tot uitdruk-
king komen in het grensproduct van de reële kasvoorraden (ym).
Analoog hiermee worden genoemd de marginale niet-fysieke
opbrengsten van de reële kasvoorraden als consumptiegoed (um).

1)De betekenis van de reële kasvoorraden als productiegoed
wordt zeer uitvoerig geanalyseerd in R.Crouch,A new approach
to the monetisation of neo-classical growth models, in A.A.
Powell en R.A. Williams,Econometric Studies of macro and mo-
netary relations, Amsterdam, 1973, p. 285-299.

2)M.Friedman, 1969, t.a.p.p. 18.
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Tenslotte is van betekenis de zg. "internal rate of discount"
de tijdsvoorkeurvoet van de economische subjecten, die wij
zullen aanduiden met het symbool 2. Friedman gaat er een-
voudshalve van uit dat deze factor positief is, constant, en
voor alle economische subjecten dezelfde waarde heeft. Deze
tijdsvoorkeurvoet is een marginaal concept en brengt tot uit-
drukking de afweging van de consumptie in het heden en de
consumptie in de toekomst. Naarmate de economische subjecten
in qrotere mate bereid zijn de consumptie in het heden op te
offeren in ruil voor een hogere tcekomstige consumptie,in
termen van de hiervoor genoemde drie opbrengstvoeten, des te
lager zal de tijdsvoorkeurvoet zijn.
Indien de economische subjecten hun consumptie met één

geldeenheid verminderen en dientengevolge hun kasvoorraden
vergroten, zal het nut worden verminderd met het grensnut
van de consumptiegoederen. Daar staat tegenover een vergro-
ting van het nut dat wordt ontleend aan de hiervoor genoem-
de drie opbrengstvoeten van de kasvoorraden. De economische
subjecten zullen derhalve de omvang van hun kasvoorraden ver-
groten als geldt u~ t ym -n~ ~ e . Indien geldt:
um f ym - n~ ~ á zal de verwachte toekomstige opbrengst ge-
rinqer zijn dan de tijdsvoorkeurvoet en zullen relatief min-
der kasvoorraden worden aangehouden. Volgens Friedman zal
met betrekking tot het aanhouden van reële kasvoorraden een
evenwicht op lange termijn worden bereikt, indien aan de
onderstaande gelijkheid is voldaan.l)

(3) um f ym -n~ - á

Onder deze omstandigheden zal er voor de economische subjec-
ten geen aanleiding zijn de kasvoorraden te wijzigen. Er is
een evenwicht ontstaan, zowel voor consument als producent,
daar de opgeofferde opbrengsten in het heden gelijk zijn aan
de verwachte opbrengsten in de toekomst, die kunnen worden
verkregen door kasvoorraden aan te houden.

1) M. Friedman, 1969, t.a.p.p. 20.
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In het geval aan de relatie (3) niet is voldaan zal het
volgende aanpassingsproces optreden. Indien de verwachte in-
flatiegraad positief is en dus de kosten verbonden aan het
aanhouden van kasvoorraden positief zijn, zal gelden:
um t Ym - n~ ~ 2. De kasvoorraden zullen zodanig worden
verminderd dat de som van het positieve grensproduct en de
marginale niet-fysieke opbrengsten van de reële kasvoorra-
den voldoende groot is om de bovenstaande gelijkheid~weera~ge-
ven in relatie (3)~weer tot stand te brengen.Naarmate de ver-
wachte inflatiegraad hoger is zal de gew~nste voorraad reële
kassen geringer zijn.Bij een verwachte daflatiegraad zal gelden:~umtym n ~ 2.De gewenste kasvoorraden zullen onder die omstandig-
heden in voldoende mate moeten stijgen taneinde de genoemde ge-
lijkheid tot stand te brengen. Dit betekent een daling van
het grensproduct van reële kasvoorraden (ym) en van de mar-
ginale niet-fysieke opbrengstvoet (um). Friedman concludeert
dan, dat binnen de veronderstellingen van zijn model, de
optimale omvang van de reële kasvoorraden wordt bereikt,
indien geldt:

(4) -n~ - a en (4') um } ym - 0.

De relatie (4') betekent namelijk dat zowel de consumptie-
huishoudingen als de productiehuishoudingen het "verzadi-
gingsniveau" met betrekking tot de reële kasvoorraden heb-
ben bereikt. Aangezien aan een uitbreiding van de reële kas-
voorraden geen extra kosten zijn verbonden, worden de voor-
delen van het aanhouden van reële kasvoorraden voor de
gemeenschap gemaximaliseerd, indien de reële kasvoorraden
een zodanige omvang hebben aangenomen dat de som van het
grensproduct van de reële kasvoorraden (productiehuishoudin-
gen) en de marginale niet-fysieke opbrengsten (consumptie-
huishoudingen) gelijk is aan nul. Onder deze omstandigheden
is de deflatiegraad gelijk aan de voor ieder economisch
subject veronderstelde gelijke tijdsvoorkeurvoet.l).
1)M.Friedman,1969,t.a.p.p.21 en S.Huisman, Friedman's optimalegeldhceveelheidspolitiek, Bank en Effectenbedrijf,novem-ber 1970, p. 385-390.
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We zien dus dat een bepaalde deflatiegraad het optimale ge-
drag van het prijsniveau representeert. Deze deflatiegraad
zal, binnen de veronderstellingen van de theoretische uiteen-
zettingen van Friedman (n-0), worden bereikt door een con-
stante procentuele daling van de nominale geldhoeveelheid
( u ~ 0). Immers uit de beschouwingen in de voorgaande hoofd-
stukken is bekend, dat in een groeiende volkshuishc~:ding de
inflatiegraad gelijk is aan de groeivoet van de nominale
geldhoeveelheid per hoofd (,r- u- n). De economische subjec-
ten zullen derhalve zodanige disposities treffen met betrek-
king tot de vraag naar kasvoorraden dat de marginale opbrengst-
voet van deze monetaire vermogenscomponent gelijk wordt aan
nul. Het flexibele prijsniveau zal de beslissingen van de
economische subjecten op een zodanige wijze cobrdineren, dat,
gegeven de nominale geldhceveelheid, het "verzadigingsniveau"
met betrekking tot de omvang van de aangehouden kasvoorraden
resulteert. Verderop zal blijken dat in een groeiende volks-
huishouding bovengenoemde optimale deflatiegraad consequen-
ties heeft voor de groeivoet van de nominale geldhoeveelheid.

2.2. De groeitheoretische benadering van Stein

Teneinde de optimale groeivoet van de geldhoeveelheid af te
leiden, baseren we ons in het vervolg van onze beschouwingen
op een analyse van Stein, die de essentie van de opvattingen
van Friedman in een groeitheoretisch kader heeft geplaatst.l)

Volgens deze auteur kunnen de economische subjecten hun be-
sparingen en zo hun vermogen in een drietal vormen aanhouden.
Allereerst kunnen daarvoor in aanmerking komen de reële ka-
pitaalgoederen, waarvan de reële opbrengstvoet gelijk is aan
het fysieke grensproduct van deze productiefactor áR - r;
vervolgens de obligaties met een nominale opbrengstvoet (i)
en tenslotte de reële kasvoorraden, die, zo wordt veronder-
steld, niet rentedragend zijn. Eenvoudshalve wordt er van uit-

1) J.L.Stein, The optimum quantity of money, Journal of
Money, Credit and Banking, november 1970,p.397-419.Zie
ook M. Friedman, 1969,t.a.p.p.32-35.

306



gegaan dat de verwachte inflatiegraad ( n~) steeds in over-
eenstemming is met de actuele of feitelijke inflatiegraad
(n) .
De verwachte koopkracht van een geldeenheid belegd in obli-
gaties zal aan het einde van een tijdsperiode gelijk zijn
aan de waarde:~i t n) , en de verwachte reële waarde van een
geldeenheid belegd in reële kasvoorraden zal gelijk zijn aan
de waarde: (i},~) . Stein gaat er nu van uit, dat bij een
evenwichtige samenstelling van de beleggingsportefeuille de
marginale opbrengstvoet van elk vermogensactivum gelijk moet
zijn. Hij sluit hierbij aan bij de gedachten van de porte-
feuille-theorie, waarbij de samenstelling van het vermogen
als optimaal wordt beschouwd voorzover in alle bestedings-
richtingen de marginale opbrengst van de voor één geldeen-
heid aangeschafte vermogensobjecten gelijk is. Dit is de
tweede wet van Gossen, maar dan toegepast op de vermogens-
theorie.l)
Met betrekking tot de optimale samenstelling van het ver-

mogen kan nu in de onderhavige analyse het volgende worden
opgemerkt. Indien voor één geldeenheid aan reële consumptie-
goederen wordt opgeofferd , zal het nut voor het economisch
subject dalen met het grensnut van de consumptiegoederen
(uc). Wordt deze geldeenheid nu belegd in obligaties, dan zal
aan het einde van een bepaalde periode eeh bedrag (lfi)
worden terugontvangen met een waarde in goederen gemeten
van (lti) . Het grensnut van deze toekomstige consumptie is(lfn) u
gelijk aan de waarde (lt,r) (ltd )~ waarbij d~ 0, de
subjectieve tijdsvoorkeurvoet voorstelt. Er zal nu een even-
wichtssituatie optreden met een positieve hoeveelheid obli-
gaties in de beleggingsportefeuille als aan de volgende rela-
tie is voldaan.

(lfi)
(5) - u~ t

uc

(ltn) (ltd)
- 0

1) S.Huisman, Bank en Effectenbedri,jf,november 1970, t.a.p.
p. 387.
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Het is echter ook mogelijk dat de besparingen worden belegd
in reële kapitaalgoederen. De verwachte reële waarde van
een geldeenheid belegd in fysieke kapitaalgoederen is
(ltr), waarbij r het verwachte reële kapitaalrendement voor-
stelt. Een verandering in het prijsniveau zal nu de toekom-
stige koopkracht van de middelen belegd in de fysieke kapi-
taalgoederen niet beinvloeden, daar in het veronderstelde
één-sector model de prijsontwikkeling van consumptie- en
kapitaalgoederen in dezelfde mate zal optreden. Er zal een
evenwichtssituatie met een positieve kapitaalgoederenvoorraad
optreden als geldt:

u
(6) -uct(ltr) c - 0

(1 t d)

Worden de besparingen aangehouden in reële kasvoorraden dan
zijn hier twee opbrengstvoeten aan verbonden. Enerzijds de
niet-fysieke opbrengst van de reële kasvoorraden als con-
sumptiegoed (um), anderzijds het nut dat aan de consumptie
van goederen wordt ontleend, indien de reële kasvoorraden
worden afgestoten. In dit laatste geval is uiteraard de
verwachte inflatiegraad relevant, daar deze bepalend is voor
de waarde van de kasvoorraden in goederen gemeten (derde
term in de vergelijking (7)). Indien derhalve de reële kas-
voorraden in de beleggingsportefeuille worden opgenomen,
moet voldaan zijn aan de onderstaande relatie.

(7) -uc t um t 1 uc - 0(ltn) (ltd)

De ondernemingen zullen overeenkomstig het marginale pro-
ductiviteitsbeginsel een zodanige verdeling over de kapitaal-
goederen en de reële kasvoorraden, als productiegoed.aan-
brengen, dat de beide marginale opbrengstvoeten aan elkaar
gelijk zijn. Indien beide activa worden aangehouden, zal
voor een evenwichtige samenstelling van de beleggingsporte-
feuille voldaan moeten zijn aan de voorwaarde, dat de som

~~ van het grensprodu~t van kapitaal en de inflatiegraad, die
~. overeenkomt met het nominale kapitaalrendement, gelijk is
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aan het grensproduct van de reële kasvoorraden. In dat geval
gelden, rekening houdend met het feit dat de productiefactoren
worden gehonoreerd overeenkomstig hun grensproductiviteit, de
volgende relaties.

(8) yk t n- ym en ( 8' ) r f n- Ym

Deze relatie (8) houdt in dat als gevolg van een hogere infla-
tiegraad het grensproduct van de reële kasvoorraden stijgt.
Immers de reële waarde van een gegeven nominale kasvoorraad
daalt overeenkomstig de inflatiegraad, waardoor men minder
reële kasvoorraden gaat aanhouden en bijgevolg het grenspro-
duct van de reële kasvoorraden toeneemt.
Friedman gaat er in zijn geidealiseerde volkshuishouding van
uit dat de reële kasvoorraden zonder kosten kunnen worden
uitgebreid. Immers indien het prijsniveau zonder wrijvingen
en kosteloos kan fluctueren, kan een gegeven nominale geld-
hoeveelheid worden omgezet in elke willekeurige hoeveelheid
reële kasvoorraden. De voordelen verbonden aan het aanhouden
van de reële kasvoorraden als productiegoed zullen dan ook
gemaximaliseerd worden, als het grensproduct van de reële
kasvoorraden gelijk is aan de marginale sociale kosten die
op nul zijn gesteld.l)
Onder deze omstandigheden zal gelden:

(9) ym r f n- 0

Eenzelfde redenering geldt voor de reële kasvoorraden als
sumptiegoed. De marginale niet-fysieke opbrengst van reële
kasvoorraden zal tot nul moeten worden teruggebracht wil men
ook hier de voordelen van de reële kasvoorraden als consump-
tiegoed maximaliseren. Dit betekent dat um - 0, zodat uit
relatie (7) kan worden afgeleid:
(10) 1-(lfó)(ltn) of ntó - 02)

1) M.Friedman, 1969, t.a.p.p. 21-23.
2) 8rr wordt verwaarloosd.
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Friedman stelt in dit verband "Hence each individual and
each enterprise will be induced to hold that volume of cash
balances which yields zero marginal yield in utility to the
one and in productive services to the other".1)
Uit de voorgaande relaties (9) en (10) kan nu worden afgeleid
dat, uitgaande van een gelijke en constante tijdsvoorkeur-
voet voor alle economische subjecten, in de optimale situatie
zal gelden dat het reële kapitaalrendement gelijk is aan de
disconteringsfactor of tijdsvoorkeurvoet.

(11) r - d

De optimale deflatiegraad kan nu uit relatie (10) worden afge-
leid en is gelijk aan de negatieve waarde van de tijdsvoor-
keurvoet:

( 12) - ,r- ó of n- -6

Uit de relaties (11) en (12) kan eveneens worden afgeleid
dat in het "verzadigingspunt" d.w.z. de situatie waarin de
marginale opbrengstvoet van reële kasvoorraden, als consump-
tiegoed en als productiegoed, tot nul is gereduceerd, het

~ nominale kapitaalrendement ofwel de nominale rentevoet gelijk
geworden is aan nu1.2)c

(13) i- r t n- 0

In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat in de even-
wichtige groeisituatíe de evenwichtswaarde van de inflatie-
graad (n) gelijk is aan de groeivoet van de nominale geld-
hoeveelheid per hoofd. In symbolen uitgedrukt:

(14) ,r - u- n

1) M. Friedman, 1969, t.a.p.p.34.
2) J.L.Stein, Journal of Money, Credit and Banking, novem-

ber 1970, t.a.p.p. 403.
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De optimale groeivoet van de nominale geldhoeveelheid per
hoofd is derhalve, rekening houdend met de relatie (12),
gelijk aan de negatieve waarde van de tijdsvoorkeurvoet.

( 15) u~ - n - -6

Friedman die uitgaat van een constante bevolking stelt in
dit verband: "Our final rule for the optimum quantity of
money is that it will be attained by a rate of price defla-
tion that makes the nominal rate of interest equal to
zero".1)
Dit betekent dat de monetaire autoriteiten de optimale om-

vang van de kasvoorraden in een groeiende volkshuishouding
kunnen bewerkstelligen door het organiseren van een zodanige
monetaire groeivoet dat een deflatiegraad resulteert die
gelijk is aan de opbrengstvoet van de fysieke vermogensacti-
va. ( r-- ,r- 6). M.a.w. de reële opbrengstvoet van de reële
kasvoorraden is gelijk aan de opbrengstvoet van reële kapi-
taalgoederen, zodat de alternatieve kosten verbonden aan het
aanhouden van reële kasvoorraden tot nul zijn teruggebracht.
Indien er in de volkshuishouding ook rente-dragende schuld-
titels (obligaties) aanwezig zijn, betekent dit een zodani-
ge monetaire politiek dat de nominale rentevoet gelijk wordt
aan nu1.2j Een andere mogelijkheid de alternatieve kosten van
het aanhouden van reële kasvoorraden te elimineren is gelegen
in het betalen van een rentevergoeding op de aangehouden
kasvoorraden gelijk aan de opbrengstvoet van de reële kapi-
taalgoederen, terwijl de geldhoeveelheid constant blijft.
Friedman zegt hierover "...Instead of burning up the proceeds
of taxes to produce a decline in the quantity of money, as
assumes so far, these proceeds could be used to pay interest
to individuals on their cash balances and the nominal quan-
tity of money kept constant."3)

1) M. Friedman, 1969,t.a.p.p.33-34.Friedman gaat uit van een
constante bevolking (n-0), zodat u- n- -6 .

2) H. Johnson, Jourr.al of Finance, mei 1970, t.a.p.p.436.
3) M. Friedman, 1969, t.a.p.p. 38.
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Uit de voorgaande beschouwingen kan worden geconcludeerd,
dat binnen de veronderstellingen van de onderhavige analyse,
de volkshuishouding zal zijn "verzadigd" met reële kasvoor-
raden indien de alternatieve kosten van het aanhouden van
deze vermogenscomponent zijn geëlimineerd. Deze optimale si-
tuatíe, waarin de maatschappelijke voordelen verbonden aan
het gebruik van reële kasvoorraden worden gemaximaliseerd,
kan op de volgende twee extreme manieren worden bereikt.
Allereerst kan de monetaire autoriteit overgaan tot een rente-
vergoeding op geld, die overeenkomt met de reële opbrengst-
voet van kapitaalgoederen. Onder deze omstandigheden dient
de groeivoet van de maatschappelijke geldhoeveelheid zich te
ontwikkelen conform de groeivoet van de reële productie,
die, afgezien van technische ontwikkeling , bepaald wordt
door de exogeen gegeven groeivoet van de bevolking (n). De
reële kasvoorraden per hoofd zullen dan constant blijven
bij een stabiel prijsniveau (u-n-n ). We zien hier naar voren
komen, dat in tegenstelling tot in de monetaire groeitheorie
waar de inflatiegraad als instrumentvariabele fungeert, de
rentevoet deze functie gaat vervullen.
Op de tweede plaats is het theoretisch ook mogelijk dat uit-
gaande van een volledige voorzienbaarheid van de toekomstige
prijsontwikkeling en indien wordt geabstraheerd van een expli-
ciete rentevergoeding op geld, de monetaire autoriteiten de
geldhoeveelheid constant houden. In dat geval resulteert een
deflatiegraad (- reële opbrengstvoet van geld) die gelijk is
aan het kapitaalrendement (r- -n). Dit laatste betekent der-
halve een zodanige monetaire politiek, dat de nominale rente-
voet gelijk wordt aan nul.

Een en ander kan met behulp van de onderstaande grafiek,
welke in verschillende monetair-theoretische publicaties
wordt gehanteerd, nader worden toegelicht.l)
1)H.Johnson,A comment on Pesek and Savings' theory of money and
wealth,Journal of ~oney,Credit and Banking,augustus,1969,
p.535-537.Johnson zet in genoemd artikel uiteen,dat een vermin
dering van de alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden
van de reële kasvoorraden tot nul, geenszins de conclusie be-
hoeft in te houden dat de reële waarde van het geld tot nul
zal moeten worden teruggebracht.
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Het bovenste gedeelte van deze grafiek brengt het negatieve
verband tot uitdrukking tussen de vraag naar reële kasvoor-
raden en de alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden
van deze reële kasvoorraden (r},r). In het onderste gedeelte
komt het hyperbolisch verband naar voren tussen het absoluut
prijsniveau en de in het bovenste kwadrant afgeleide ge-
wenste reële kasvoorraden, gegeven een bepaalde nominale
geldhoeveelheid. (Zie in dit verband ook hoofdstuk I).
De grafiek laat nu zien, dat indien er géén rentevergoeding
op geld bestaat, de alternatieve kosten van het aanhouden van
reële kasvoorraden bijv. OB en de dienovereenkomstige ge-
wenste reële kasvoorraden OA bedragen. Gegeven de nominale
geldhoeveelheid Mc, resulteert een evenwichtswaarde van het
prijsniveau Po. Naar aanleiding van de voorgaande beschouwin-
gen geldt dat de optimale omvang van de reële kasvoorraden
kan worden weergegeven door de omvang OC. Immers in dat ge-
val zullen de alternatieve kosten verbonden asn het aanhouden
van reële kasvoorraden tot nul worden gereduceerd. Deze si-
tuatie kan worden bereikt bij de gegeven geldhoeveelheid Mo,
indien de evenwichtswaarde van het prijsniveau daalt tot P1.
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De andere mogelijkheid betreft een stabiel prijsniveau po,
maar een uitbreiding van de nominale geldhoeveelheid con-
form de reële productiestijging (y- n en n- 0). Indien de
nominale geldhoeveelheid zal worden uitgebreid tot M1 kan de
optimale situatie (OC) niet worden bereikt, tenzij een rente-
vergoeding op geld zal worden georganiseerd die gelijk is
aan het kapitaalrendement (r-i,u-n en n- 0). Immers zoals
in de grafiek naar voren komt, zou bij een achterwege blijven
van een rentevergoeding op geld het positieve verschil tussen
de feitelijke (OC) en de gewenste reële kasvoorraad (OA)
tot uitdrukking komen in een stijging van de evenwichtswaar-
de van het prijsniveau tot P2. Het aanbodsurplus van reële
kasvoorraden zal aanleiding geven tot een vraagsurplus naar
goederen waardoor, uitgaande van volledige werkgelegenheid,
volgens de kwantiteitstheoretische gedachtengang een opwaart-
se druk op het prijsniveau zal ontstaan. Hierdoor zal dan het
écart tussen de vraag naar en het aanbod van reële kasvoor-
raden worden weggewerkt.

3. DE Ir1PLICATIES VAN EEN RENTEVERGOEDING OP GELD

Naast Friedman heeft ook Johnson de alternatieve mogelijk-
heid van een rentevergoeding op geld naar voren gebracht
als een geldpolitieke maatregel, teneinde de cptimale omvang
van de reële kasvoorraden in de volkshuishouding tot stand
te brengen. Johnson stelt dat de bestaande institutionele
regelingen binnen het bankwezen er toe leiden dat een situa-
tie ontstaat die sub-optimaal is met betrekking tot de aan-
gehouden reële kasvoorraden. Hiermee wordt bedoeld dat het
verbod tot rentevergoeding op girale tegoeden en het feit
dat het chartale geld geen rente draagt, aanleiding geven
tot positieve alternatieve kosten, welke zijn verbonden aan
het aanhouden van reële kasvoorraden. Zoals in de voorgaande
paragraaf is uiteengezet, is een dergelijke situatie sub-
optimaal, in die zin, dat de maatschappelijke voordelen van
het aanhouden van reële kasvoorraden voor de gemeenschap niet
worden gemaximaliseerd. Hij wijst in dit verband op allerlei
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bestaande restricties en institutionele belemmeringen, bijv.
geen vrije toetreding tot het bankbedrijf, een verbod
tot expliciete rentevergoeding op de girale deposito's, etc.
Deze opmerkingen kunnen dan wel gelden voor de Verenigde
Staten, zij kunnen echter niet volledig van toepassing worden
beschouwd voor het Nederlandse bankwezen. Genoemde auteur is
van mening dat een uitbreiding van de concurrentie tussen
de banken door het elimineren van deze institutionele en
restrictieve regelingen zal resulteren in een strijd bij het
aantrekken van deposito's, met als gevolg een rentevergoeding
op de girale tegoeden die overeenkomt met de reële opbrengst-
voet van de concurrerende vermogensactiva.l)

De praktische moeilijkheid blijft echter bestaan hoe een
rentevergoeding op het chartale geld in handen van het pu-
bliek georganiseerd zal moeten worden.We willen hierbij op-
merken, dat het chartale geld, zeker voor wat de Verenigde
Staten betreft, in toenemende mate een minder belangrijk
bestanddeel is geworden van de totale geldhoeveelheid. Daar
de handelsbanken verplicht zijn tegenover de op korte ter-
mijn toevertrouwde gelden een bepaalde kasreserve aan te
houden in het kader van een controle op de ontwikkeling
van de maatschappelijke nominale geldhoeveelheid, zou het
ook wenselijk zijn een rente te vergoeden op deze kasreser-
ves (kas plus de tegoeden bij de Centrale Bank). Het rente-
verlies op deze aangehouden kasreserves kan beschouwd worden
als de kosten verbonden aan de uitbreiding van de girale
geldhoeveelheid. De rentevergoeding die een individuele
bank eventueel zal kunnen betalen bij het aantrekken van
girale deposito's is o.a. afhankelijk van de nominale op-
brengstvoet van de kredieten en beleggingen en van het voor-
geschreven reservepercentage.

In het kader van de kwestie omtrent de rentevergoeding op
geld gaat Tobin nog een stap verder waar hij stelt "...Inte-
rest-bearing assets defined in the monetary unit of account

1) M.Friedman,1969,t.a.p.p.38-39, en p.47 en H.Johnson,
Journal of Finance, mei 1970, t.a.p.p.437-438. Zie ook A.
Marty, The optimal rate of growth of money, Journal of
PoZitical Economy, juli-augustus 1968,p.865-866.
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could be allowed to serve as means of payment".1)Hierbij
moet dan gedacht worden aan de rentedragende geldsubstituten
(termijn- en spaardeposito's), uitgegeven door de handels-
banken en de spaarinstellingen. Tobin sluit hier aan bij de
visie van het bekende Radcliffe-rapport, waarin gesteld wordt
dat de financiële instellingen buiten het geldscheppende
bankwezen de economische subjecten rentedragende schuldtitels
aanbieden die weliswaar niet de functie van ruilmiddel ver-
vullen , maar qua liquiditeit met geld op een lijn kunnen
worden gesteld.2) Deze liquiditeitsgedachte die in de jaren
vijftig door de Radcliffe-commissie reeds naar voren is ge-
bracht en welke steunt op de vermogenstitels met een poten-
tieel geldkarakter, zal uiteraard consequenties hebben voor
de effectiviteit van het te voeren monetair beleid. Met name
zal een uitbreiding van de controle van de Centrale Bank
tot bepaalde financiële instellingen buiten de handelsbanken
noodzakelijk zijn. We hebben hier op het oog de zg. para-
monetaire financiële instellingen ( zoals spaarbanken) waarvan
-en gedeelte van de passiva een liquiditeitskarakter draagt
en als geldsubstituut fungeert. (zie ook hoofdstuk II, para-
graaf 3).
Het voorstel van een concurrerende rentevergoeding op geld

als een andere mogelijkheid de alternatieve kosten van het
aanhouden van reële kasvoorraden tot nul te reduceren heeft
in de recente monetair-theoretische literatuur op weerstand
gestuit. Zo zijn Pesek en Saving van mening dat het essen-
tiè'le kenmerk van het geld gelegen is in het niet-rentedra-
gende karakter van dit vermogensactivum. Een rentevergoe-
ding op de girale handelsbanktegoeden gelijk aan de opbrengst-
voet van de alternatieve vermogensactiva zal er volgens deze
auteurs toe leiden dat het geld zijn functie als intermediair
in net betalingsverkeer gaat verliezen.3)
1) J. Tobin,Journal of Political Economy,juli-augustus 1968,

t.a.p.p.846.
2) Committee cn the Working of the Monetary System,London,1959,

p.132.
3) B.Pesek en T.Saving,Mone~,~ealth and economic theor~,New York,

1967,p.104-109,Zie in dit verband ook A.Meltzer,Money,inter-
mediation and growth,The Journal of Economie Literature,Volume
VII,1969,p.32-36,en W.Smith,On some current issues in monetary
economics,an interpretation,The JournaZ of Economic Literature
Volume VIII,1970, p. 769-770.
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Deze nogal vreemde conclusie hangt samen met het theoretisch
onderscheid dat door Gurley en Shaw is aangebracht tussen
enerzijds het geld als een aparte vorm van netto-vermogen,
door hen "dominant money" genoemd, en anderzijds het geld
als een schuldtitel die een vermogensactivum vormt voor
het ene economisch subject waar tegenover een schuld staat
van een ander. Volgens de traditionele opvatting betekent
dit laatste dat het zg. interne geld, gecreëerd door het
bankwezen, geen bijdrage levert tot het netto-vermogen.Pesek
en Saving gaan er echter van uit dat een activum als geld
kan worden beschouwd voorzover dit activum tegelijkertijd
de functie vervult van ruilmiddel én een vorm is van netto-
vermogen. Volgens genoemde auteurs zal ook het girale geld
(intern geld) een vorm van netto-vermogen representeren.
Het netto-vermogen dat het girale geld in staat is te creë-
ren, komt tot uitdrukking in de gekapitaliseerde waarde van
de winsten (verschil tussen het rendement op de bancaire
activa en de renteloze girale deposito's) van de financiële
instellingen die dit girale geld in omloop brengen.

Indien nu wordt overgegaan tot een rentevergoeding op de
girale handelsbanktegoeden, kunnen deze tegoeden worden be-
schouwd als een soort obligatie en de genoemde auteurs stel-
len dan "...private money debt has become entirely a bond"
en verder "...then the value of this money debt as a medium
of exchange must have fallen to zero".1) Bovendien zal bij
een volledige concurrentie tussen de financiële instellingen
de winst op lange termijn en zo de bijdrage tot de netto-
vermogensvorming verdwijnen. Immers door de concurrentie zul-
len de debet-rentetarieven dalen en zal de rentevergoeding
op de girale deposito's gaan stijgen. Hun conclusie, dat
onder die omstandigheden de girale handelsbanktegoeden de
functie van ruilmiddel zullen verliezen, vloeit voort uit het
feit dat deze auteurs geen onderscheid maken tussen enerzijds
een situatie waarin de alternatieve kosten van het aanhouden
van geld gelijk zijn aan nul en het geld a.h.w. een "vrij
og ed„ is geworden, en anderzijds de situatie waarin de koop-

1) B.Pesek en T. Saving, 1967, t.a.p.p. 118.
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kracht van het geld, gemeten in termen van goederen en dien-
sten, tot nul is gereduceerd. Deze opvatting is echter onjuist.
Beide situaties verschillen wel degelijk van elkaar.

De eerste situatie doet zich voor indien een rente op geld
wordt betaald die concurrerend is met de opbrengstvoet van
de alternatieve vermogensactiva in de beleggingsportefeuille
van de economische subjecten. Hier wordt dan bedoeld de prijs
van het geld, in termen van de rentederving, die zal optreden
bij het aanhouden van de kasvoorraden. Indien nu door een
rentevergoeding op de girale deposito's deze kosten worden
teruggebracht tot nul, is volgens Pesek en Saving de prijs
van deze geldcomponent tot nul gedaald en kan dan niet meer
als ruilmiddel fungeren.l)Het geld moge dan volgens Pesek en
Saving misschien geen bijdrage meer leveren tot het netto-
vermogen, dit neemt niet weg dat het geld zijn functie als
ruilmiddel kan blijven vervullen daar de reële waarde in goe-
deren gemeten geenszins tot nul behoeft te zijn gedaald.
De andere situatie heeft betrekking op een volkomen vrijheid
in het bankwezen (de banken zijn in geen enkel opzicht onder-
worpen aan enig toezicht van de Centrale Bank) waardoor de
nominale geldhoeveelheid zodanig zal kunnen toenemen, dat in
klassieke zin, de prijs van het geld in goederen gemeten
tot nul kan dalen.2j . In dit laatste geval verliest het ruil-
middel wel degelijk in waarde ten opzichte van de andere ver-
mogensobjecten en de economische subjecten zijn dan niet
meer bereid het geld in betaling te aanvaarden. Men is niet
meer bereid een deel van het vermogen in de vorm van geld
aan te houden en dit betekent dat het geld zijn functie van
ruilmiddel, van een hoeveelheid ongedifferentiëerde koopkracht,
heeft verloren.

Clower, die in de literatuur vooral de micro-economische
fundering van de functie van het geld in een geldverkeers-

1) B.Pesek en T.Saving, 1969, t.a.p.p. 107-108.
2) H.Johnson, Recent developments in monetary theory - a

commentary, Further essays in monetary economica, London,
1972, p.33. Zie in dit verband ook H.Johnson: Journal of
Money, Credít and Banking, augustus 1969, t.a.p.p. 535-
537,ook opgenomen in de hiervoor genoemde opstellenbundel,
p.133-136.
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huishouding heeft benadrukt, stelt, dat een rentevergoeding
op geld de alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden
van de goederenvoorraden zal vergroten. De economische sub-
jecten zullen, als gevolg van een rente op geld, de kasvoor-
raden bij de effectuering van de goederentransacties minder
intensief gaan benutten. Deze rentevergoeding op geld be-
tekent dat de alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden
van goederenvoorraden stijgen, waardoor een prikkel ontstaat
de gemiddelde goederenvoorraden te verminderen. M.a.w. de
economische subjecten zullen er naar streven de kosten ver-
bonden aan het aanhouden van goederenvoorraden te minimalise-
ren. Vandaar dat de optimale omvang van de kasvoorraden die
door een rentevergoeding op geld wordt bewerkstelligd.
volgens Clower een in totaal sub-optimale situatie weergeeft,
indien nl. ook rekening wordt gehouden met de extra kosten
die verbonden zijn aan het frequenter omzetten van kasvoor-
raden in goederenvoorraden in vergelijking met de situatie
waarbij geen rentevergoeding op geld zou bestaan.l) Clower
stelt "What I in fact do is to choose the frequency and ti-
ming of my shopping trips in the light both of direct costs
of holding commodity inventories and related indirect costs
of holding money balances".2j

Indien we uitgaan van de bekende kasvoorraadtheorie van
Baumol en Tobin zal de rentevergoeding op geld juist kosten-
besparend werken. Deze auteurs hebben er op gewezen dat de
in de volkshuishouding aanwezige rentedragende (liquide) schuld-
titels (kortlopend overheidspapier,spaar- en termijndeposito's)
in de vraag naar transactiekassen kunnen voorzien, waardoor
1) We spreken hier van extra kosten, aangezien bij een niet-

rentevergoeding op geld,het aanhouden van goederenvoorra-
den ook een rentederving met zich meebrengt t.w. de rente-
opbrengst van de financiële middelen welke in de goederen-
voorraden zijn gebonden.

2) R.Clower,Is there an optimal money supply?JournaZ of Fi-
nance, mei 1970,p.428 en H. Johnson, Journal of Finance,mei 1970, p. 440-442. Zie in dit verband ook P.Samuelson,
Nonoptimality of money holdings in "laissez faire",
Canadian Journal of Economics, mei 1969, p. 303 - 308.
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deze transactiegeldvraag in zekere mate rentegevoelig wordt.
Een rentevergoeding op geld zal de kosten, verbonden aan de
conversie van kasvoorraden in genoemde rentedragende schuld-
titels e.o., kunnen elimineren. Dit betekent een maatschap-
pelijk voordeel, in die zin, dat productiekrachten vrij komen
voor een andere productieve aanwending in de volkshuishouding.
Naast de hierVOOr genoemde meer welvaartstheoretische as-

pecten, die tot uitdrukking komen in een verschillende omvang
van de sociale kosten al naar gelang de omvang van de aan-
gehouden reële kasvoorraden, is aan een rentevergoeding op
geld ook een interessant monetair-politiek aspect verbonden,
dat vooral voor de korte termijn van belang is. Immers, wan-
neer door de monetaire autoriteiten een rentevergoeding op
geld kan worden georganiseerd zullen de economische subjec-
ten in tijden van een monetair restrictief beleid in mindere
mate worden geprikkeld de bestaande geldhoeveelheid inten-
siever te benutten. Deze opvatting kan als volgt worden toe-
gelicht. Na de tweede wereldoorlog hebben zich in de landen
met een hoog ontwikkeld financieel systeem, vooral in de
Verenigde Staten, substitutieprocessen voltrokken in de finan-
ciële sfeer die de effectiviteit van een bepaald monetair
beleid hebben afgezwakt. Deze processen, die aanleiding heb-
ben gegeven tot een vergroting van de inkomensomloopsnelheid
van het geld, werden geinduceerd door het bestaan van ver-
schillen in de rentevergoedingen op de diverse liquide schuld-
titels (bijv. girale tegoeden en termijndeposito's bij de
handelsbanken en spaartegoeden bij de spaarinstellingen) .
Immers in tijden van een restrictief monetair beleid zal
een verhoging van de rentevoet, teneinde een bestedings-
expansie af te remmen tot gevolg hebben dat de liquiditeits-
voorkeur van de economische subjecten uit hoofde van het
speculatiemotief afneemt. De voorheen opgepotte girale geld-
middelen bij de handelsbanken zullen dan worden omgezet in
de niet-monetaire, rentedragende, schuldtitels van bijvoor-
beeld de spaarbanken. Deze spaarbanken zullen vervolgens de
additioneel toevertrouwde middelen via kredietverlening weer
in de actieve sfeer brengen, hetgeen betekent dat de omloop-
snelheid van het geld is toegenomen. Door nu een rente te
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vergoeden op de girale tegoeden bij de handelsbanken, die
concurrerend is met de rentevercoeding op de geldsubstituten,
zal de door Smith gesignaleerde omzetting van girale geld-
middelen bij handelsbanken in de rentedragende schuldtitels
van de niet-geldscheppende financiële instellingen (bijvoor-
beeld spaarbanken) tot het verleden gaan behoren, of althans
sterk worden verminderd. Op deze wijze zou de Centrale Bank
haar greep op de koopkrachtstroom voor een aanzienlijk deel
kunnen herstellen en een bijdrage kunnen worden geleverd tot
een vergroting van de effectiviteit van de monetaire politiek.l)

Het organiseren van een rentevergoeding op het chartale geld
stuit, zoals reeds is opgemerkt ,op belangrijke practische
moeilijkheden. Zou men deze rentevergoeding op het chartale
geld echter achterwege laten dan kan dit zekere consequenties
inhouden voor de effectiviteit van het monetaire beleid. Indien
de monetaire autoriteiten zouden overgaan tot een rentever-
goeding op de girale tegoeden, aangehouden bij de handelsban-
ken, zullen de economische subjecten de verhouding waarin ze
het renteloze chartaal geld en de rentedragende girale tegoe-
den aanhouden, gaan verminderen. Deze verschuiving binnen de
primaire liquiditeiten is afhankelijk enerzijds van de kosten
die de banken aan de cliënten voor de dienstverlening in re-
kening brengen en anderzijds van de rente die op de girale
tegoeden betaald zal worden. De banken van hun kant zijn nu
in staat een grotere hoeveelheid basisgeld, hetwelk door de
Centrale Bank wordt gereguleerd, aan te trekken. Zij zullen
dit doen zolang de marginale kosten verbonden aan het aan-
trekken van de girale deposito's en aan het aanhouden van de
kasreserves, de marginale opbrengstvoet van de rentedragen-
de activa (kredietuitzettingen en beleggingen) niet overtref-
fen. Het publiek zal de bestaande kasvoorraden in chartale
vorm intensiever gaan benutten, naarmate de rente op de gira-
le geldmiddelen hoger is en naarmate het chartaal geld en de
girale tegoeden betere substituten zijn voor elkaar bij de

1) W.Smith, On the effectiveness of monetary policy, American
Economic Revie~, september 1956,p.588-606.De onderhavige
problematiek wordt uitvoerig uiteengezet in ons artikel
"Near-banking" en monetair beleid,Economisch k~artaalover-
zicht Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.,december 1972,p.5-17.
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effectuering van de goederentransacties. De hiergenoemde ver-
schuiving tussen chartaal- en giraal geld in handen van het
publiek, zal, uitgaande van een door de monetaire instel-
lingen op grond van liquiditeitsoverweging en~of -voorschrif-
ten aangehouden hoeveelheid basisgeld,aanleiding geven tot
een vergroting van de zg. "geldmultiplicator". Deze grootheid
is gedefinieerd als de verhouding tussen de maatschappelijke
geldhoeveelheid en de hoeveelheid "basisgeld".1) Het is
duidelijk dat de door een rentevergoeding op girale deposi-
to's geinduceerde wijziging in de samenstelling van de kasvoor-
raden van de economische subjecten, waardoor de chartale geld-
quote daalt, consequenties heeft voor de ontwikkeling van de
maatschappelijke geldhoeveelheid en voor de effectiviteit
van de monetaire politiek.2) Door de omzettingen van chartaal
in giraal geld zullen bij de monetaire instellingen ongewen-
ste overschotreserves ontstaan. Deze zullen vervolgens via
kredietverlening en~of belegging worden omgezet in door het
publiek geëmitteerde schuldtitels.

In dit verband kan worden gewezen op de door de Nederland-
sche Bank N.V. voorgestelde invoering van een structureel
kasreservepercentage. Door de grotere giralisering van het
betalingsverkeer worden de handelsbanken in mindere mate
afhankelijk van de Centrale Bank die het basisgeld verschaft.
Zo stelt de Nederlandsche Bank ,"...Een zodanige ontwikkeling
in de betalingsgewoonten brengt mede, dat de met de krediet-
verlening van het bankwezen gepaard gaande afvloeiing van
bankbiljetten uit het bankwezen in mindere mate zal plaats-
vinden, waardoor de uit deze afvloeiing resulterende liqui-
diteitsverkrappende werking voor het bankwezen en daarmede
tevens de invloed uit dien hoofde van de centrale bank op

1)S.Huisman, Bank en Effectenbedri,jf,november 1970,t.a.p.p.
386 en P. Korteweg, De monetaire sector,het aanbod van geld
en de instrumenten van de monetaire poZitiek,Leiden, 1971,
p. 9-28.

2)K.Brunner, The role of money and monetary policy, Reviev,
Federal Reserve Bank of St. Louis, juli, 1968, p. 9-24.
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deze kredietverlening afnemen."1)

4. DE OPTIMALE MONETAIRE GROEIVOET

Aangezien wij in onze analyse het geld steeds hebben be-
schouwd in de zin van een aangehouden hoeveelheid reële kas-
voorraden, kan de vraag omtrent de optimale geldhoeveelheid
ook als volgt worden geformuleerd: Welke ontwikkelina van
het algemeen prijsniveau kan als optimaal worden beschouwd?
Indien een stabiel prijsniveau wordt nagestreefd is de kwestie
van de optimale omvang van de reële kasvoorraad gelijk aan de
vraag omtrent de optimale omvang van de nominale geldhoe-
veelheid.

Als argumenten voor een stabiel prijsniveau worden in de
literatuur vaak naar voren gebracht de sociale rechtvaardig-
heid (een gelijke behandeling van kredietgever en kredietne-
mer) en de afwezigheid van frictieverschijnselen als gevolg
van de aanpassingen die zullen optreden bij wijzigingen in
het algemeen prijsniveau. De laatste jaren wordt door de
economisten veel aandacht besteed aan de afweging tussen ener-
zijds de omvang van de inflatiegraad en anderzijds het ni-
veau van de werkgelegenheid en de economische groei. In een
groot deel van de literatuur worden de welvaartstheoretische
aspecten van de inflatie en van de werkloosheid geanalyseerd
en tracht men te komen tot de vaststelling van een optimale
afweging tussen prijsstabiliteit en werkgelegenheid. Bij de
afweging tussen een zeker werkloosheidspercentage en de in-
flatiegraad, welke in de bekende Phillips-curve tot uitdruk-
king wordt gebracht, gaat men er van uit dat de verwachte
inflatíegraad de genoemde curve niet beinvloedt. Echter indien
de inflatie een meer permanent karakter krijgt, zoals in het
afgelopen decennium in de westerse volkshuishoudingen kan
1) De NederZandache Bank N. V., .XmartaaZbericht, maart

1971,p.35. Deze verschuiving zou overigens ook zonder
rentevergoeding c.-~ de girale tegoeden kunnen optreden.
We denken in dit verband aan de sedert 1967 sterke
propaganda van het Nederlandse bankwezen voor haar
dienstverlening aan het publiek, de zg."retail banking".
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worden waargenomen, zullen de economische subjecten hun in-
flatieverwachtingen herzien en hun disposities en eisen op
een dienovereenkomstige wijze aanpassen. De Phillips curve
verschuift onder invloed daarvan naar rechts, hetgeen bete-
kent dat bij eenzelfde werkloosheidspercentage een hogere
inflatiegraad resulteert. De overheid kan dus wel op korte
termijn door een meer expansief monetair- en budgetair be-
leid een bijdrage leveren tot een vermindering van de werk-
loosheid, maar dit zal op langere termijn onder invloed van
de gewijzigde inflatieverwachtingen ten koste gaan van een
voortdurend hogere inflatiegraad.l)

We hebben hiervoor gezien dat vanuit een welvaartstheore-
tisch oogpunt de omvang van de nominale geldhoeveelheid als
optimaal kan worden beschouwd, wanneer een rentevergoeding op
geld wordt georganiseerd overeenkomstig het kapitaalrendement
en het prijsniveau wordt gestabiliseerd. Onder die omstan-
digheden zullen de economische subjecten de vraag naar reële
kasvoorraden uitbreiden tot het zg. "verzadigingsniveau",
waarbij de marginale opbrengstvoet van geld (als consumptie-
en als productiegoed) gelijk geworden is aan de alternatieve
kosten, die dan op nul kunnen worden gesteld. Daartegenover
staat, dat bij een achterwege blijven van een rentevergoeding
op geld, de optimale reële kasvoorraad kan worden gereali-
seerd, voorzover er een deflatiegraad bestaat die gelijk is
aan het kapitaalrendement. Deze deflatiegraad geeft dan weer
de optimale ontwikkeling van het algemeen prijsniveau, opti-
maal in de zin van maximalisatie van de voordelen verbonden
aan het aanhouden van de reële kasvoorraden. De opbrengstvoet
van de reële kasvoorraden is dan gelijk aan de in goederen
gemeten waardestijging van de nominale kasvoorraden. Ook in
dat geval zijn de alternatieve kosten, verbonden aan het aan-
houden van reële kasvoorraden, gelijk geworden aan nul. Dit
betekent dat in een stationaire volkshuishouding (een constan-
te bevolking) de nominale geldhoeveelheid jaarlijks zal

1) Voor de onderhavige, actuele problematiek kan worden ver-
wezen naar E.S. Phelps, Microeconomic foundations of
employment and inflation theory, London, 1971, en M.
Friedman,The role of monetary policy, hoofdstuk 5 in,M.
Friedman,1969,t.a.p.p. 95-110.
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moeten afnemen, teneinde de gewenste deflatiegraad te rea-
t liseren. Technisch zou deze politiek van monetaire contrac-
1~ tie tot stand kunnen worden gebracht door bijvoorbeeld een

blokkering van gelden uit de belastingopbrengsten. Een der-
gelijke deflatoire politiek zal de in de vorige paragraaf
bedoelde administratieve moeilijkheden verbonden aan een
rentevergoeding op het chartale geld kunnen voorkomen.l)

In een groeiende volkshuishouding die ons vooral interes-
seert, zal waarschijnlijk de vraag naar reële kasvoorraden
voortdurend stijgen. Indien hierbij gestreefd wordt naar
een prijsstabiliteit, zal de nominale geldhoeveelheid moeten

' groeien met hetzelfde bedrag waarmee de vraag naar reële
kasvoorraden zal toenemen. Dit betekent, onder de veronder-
stelling van een constante liquiditeitsvoorkeur van de eco-
nomische subjecten, een groeivoet van de nominale geldhoeveel-
heid overeenkomstig de groeivoet van de bevolking (u -n).
In de toename van de vraag naar reële kasvoorraden kan ook
worden voorzien door het bewerkstelligen van een bepaalde
deflatiegraad (-n). Indien de vraag naar reële kasvoorraden
zich ontwikkelt overeenkomstig de groeivoet van de volkshuis-
houding zal de bedoelde deflatiegraad gelijk zijn aan de
reële groeivoet. Onder deze omstandigheden zal de nominale
geldhoeveelheid constant blijven (n- 0 en n--n).

In de comparatief-dynamische analyse van hoofdstuk IV
(neo-klassieke model) is naar voren gekomen, dat indien de
reële kasvoorraden en de fysieke kapitaalgoederen substitu-
ten zijn voor elkaar in de beleggingsportefeuille van de
economische subjecten, alternatieve groeivoeten van de nomi-
nale geldhoeveelheid niet neutraal zijn. Daarmee wordt dan
bedoeld dat de waarden van de reële grootheden op het even-
wichtige groeipad een wijziging zullen ondergaan. Marty
wijst er op dat indien de optimale kasvoorraden worden gere-
aliseerd via het organiseren van een deflatiegraad die gelijk
is aan het kapítaalrendement, dit zeer wel kan inhouden dat
een suboptimale situatie ontstaat met betrekking tot de
optimale investeringsquote en het optimale kapitaalrendement

1) E.M. Claasen,Probleme der GeZdtheorie,1970,p.206-207.
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volgens de conceptie van de "golden rule". 1) Immers de
introductie van het geld in de reële groeitheorie heeft
consequenties voor het neo-klassieke theorema van de
"golden rule". Hieronder wordt verstaan een zodanige kapi-
taalaccumulatie dat de materiële consumptie per hoofd wordt
gemaximaliseerd. Onder deze omstandigheden heeft de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit een niveau bereikt,
waarbij het grensproduct van kapitaal gelijk is aan de groei-
Voet van de volkshuishouding, welke zelf wordt bepaald door
de natuurlijke groeivoet (r-n)2). We spreken dan in dit ver-
band van het optimale kapitaalrendement. De spaarquote is dan
gelijk geworden aan de kapitaalinkomensquote van het natio-
nale inkomen.

Indien nu rekening wordt gehouden met de reële kasvoorra-
den als consumptiegoed, die een niet-fysieke opbrengst ople-
veren, moet volgens Johnson de "golden rule" worden gedefi-
nieerd in termen van de volgende twee criteria. Enerzijds
moet een bepaalde spaarguote worden gerealiseerd opdat aan
de "golden rule"-voorwaarde is voldaan (maximalisatie van de
fysieke consumptie per hoofd). Zoals uit hoofdstuk IV is
gebleken, houdt de doelstelling van maximalisatie van de
fysieke consumptie per hoofd een bepaalde waarde in voor de
kapitaalintensiteit en zo voor de monetaire groeivoet. Ander-
zijds dient een zodanige monetaire politiek te worden ge-
voerd, dat de deflatiegraad gelijk is aan het kapitaalrende-
ment, hetwelk overeenstemt met de "golde rule"-voorwaarde.
(maximalisatie van het nut van de reële kasvoorraden per hoofd)3

1)A.Marty,The optimal rate of growth of money,Journal of
Political Economy,juli-augustus 1968,p.862.

2)Voor de onderhavige problematiek uit de reele groeitheorie kan
worden verwezen naar E.S.Phelps,The golden rule of accumula-
tion;a fable for growthmen,American Economic Review,septem-
ber 1961,p.638-643.en van dezelfde auteur: Secona essay on tre
golden rule of capital accumulation,Ameriean Eeonomie Revie~,
septenber 1965,r.793-814.C.C.von Weiszácker,Wachatum,Zins und
optimale Investitionsquote, 1962;H.J.Vosgerau,Ober OptimaZes
Wirtschaftliches Wachstum, 1965.

3)H.Johnson, l4oney in a neo-classical one sector growth-
model, in Essays in monetary economics, 1967, p. 170.
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De door Marty gesignaleerde mogelijke conflictsituatie kan
als volgt worden geformuleerd: De optimale monetaire poli-
tiek, in de zin van zowel de maximalisatie van de fysieke
consumptie per hoofd als de maximalisatie van de voordelen
verbonden aan het aanhouden van reéle kasvoorraden, betreft
zowel een reële- als een monetaire component. De reële com-
ponent duidt op het organiseren van een zodanige monetaíre
groeivoet dat de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement
in overeenstemming is met de natuurlijke groeivoet van de
volkshuishouding (r-n). De monetaire component stelt aan
de monetaire autoriteit de eis van een zodanige monetaire
groeivoet dat een deflatiegraad resulteert, welke in overeen-
stemming is met het hiervoor genoemde optimale kapitaalrende-
ment. De vraag komt nu naar voren welke groeivoet van de
geldhoevéé~heid zal moeten worden nagestreefd, opdat aan
beide doelstellingen tegelijkertijd kan worden voldaan.

Zoals verderop zal blijken is dit kritisch afhankelijk van
de situatie waarin de volkshuishouding zich bevindt. In
dit verband kunnen drie situaties worden onderscheiden. Aller-
eerst de situatie met een evenwichtswaarde van de kapitaalin-
tensiteit waarbij het kapitaalrendement de natuurlijke groei-
voet overtreft (r ~ n), vervolgens de situatie waarin het
kapitaalrendement geringer is dan de natuurlijke groeivoet
(r ~ n) en tenslotte de situatie waarin aan de "golden rule"-
voorwaarde is voldaan(r-n).
Zoals bekend is uit hoofdstuk IV ,zal binnen de veronder-
stellingen van het neo-klassieke monetaire groeimodel een
monetaire politiek van expansie de volkshuishouding doen be-
wegen naar het "golden rule"-pad, voorzover de feitelijke
investeringsquote geringer is dan die welke is vereist voor
een maximalisatie van de fysieke consumptie per hoofd. In
het kader van de onderhavige problematiek heeft dit expan-
sief monetair beleid de volgende consequentie. De verhoging
van de monetaire groeivoet zal gepaard gaan met een hogere
evenwichtswaarde van de inflatiegraad en zo een lagere op-
brengstvoet van de reële kasvoorraden. Dientengevolge zullen
de reële kasvoorraden per hoofd worden gereduceerd. Hierdoor
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zal aan de doelstelling van een maximalisatie van het nut
van reële kasvoorraden volgens de gedachtengang van Fried-
man niet worden voldaan. Voorzover de feitelijke investerings-
quote hoger is dan die welke is vereist voor een maximali-
satie van de fysieke consumptie per hoofd, geldt een omge-
keerde redenering en zal een lagere monetaire groeivoet zor-
gen voor een beweging naar het "golden rule"-pad.

De hiervoor gencemde optimale monetaire politiek kan der-
halve worden gedefinieerd als die politiek welke een defla-
tiegraad organiseert die gelijk is aan het hiervoor genoem-
de optimale kapitaalrendement (-n- r- n)'De alternatieve
kosten verbonden aan het aanhouden van reële kasvoorraden
zijn dan gelijk geworden aan nul (rfn-0). De economische
subjecten (consumenten, producenten) zullen onder die omstan-
digheden de reële kasvoorraden tot het zg. "verzadigings-
niveau" uitbreiden. Deze optimale monetaire politiek houdt
echter in, uitgaande van het genoemde dilemma, dat de auto-
riteiten via bepaalde beleidsmaatregelen dienen te zorgen
voor een realisatie van de investeringsquote die wordt ver-
eist voor de maximalisatie van de fysieke consumptie per
hoofd. Naar aanleiding van het door hem gesignaleerde dilemma
merkt Marty op ,"it unduly restricts the number of policy
instruments open to the authorities. If the authorities can
use fiscal policy and engage in open market operations in
equities, they can set both the optimal level of the money
stock and the real rate".1) Onder deze omstandigheden zal dan
zawel voldaan zijn aan de door Phelps ontwikkelde voorwaarde
voor een maximalisatie van de fysieke consumptie per hoofd
(r~n), als aan de door Friedman ontwikkelde voorwaarde voor
het aanhouden van de optimale omvang van de reële kasvoor-
raden (r--n).

De hier bedoelde combinatie van beleidsmaatregelen, welke
zal kunnen bijdragen tot het simultaan realiseren van genoemde

1) A.Marty,Journal of PoZitical Economy,juli-augustus 1968,
t.a.p.p.863.Zie in dit verband ook E.Burmeister en E.
Phelps, Money, public debt, inflation and real interest,
Journal of Money,Credit and Banking,mei 1971,p.153-182.
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doelstellingen, heeft echter consequenties voor de stabiliteit.
Immers indien we uitgaan van een evenwichtige groeisituatie
waarbij aan de "golden rule"-voorwaarde is voldaan, zal een
constantheid van de geldhoeveelheid (u-0), met het oog op een
optimalisatie van de omvang van de reële kasvoorraden
tot het volgende aanleiding kunnen geven. Voorzover in de
"golden rule"-situatie er een positieve monetaire groeivoet
bestaat ( y~ 0) en deze conform het voorstel van Friedman
tot nul wordt teruggebracht, zullen de alternatieve kosten
van het aanhouden van reële kasvoorraden worden geëlimineerd.
Dit betekent dat bij de gegeven optimale kapitaalintensiteit
de vraag naar reële kasvoorraden toeneemt, hetgeen op zich
als een gunstige ontwikkeling moet worden beoordeeld. Daar
staat echter tegenover dat de relatieve daling van de mone-
taire groeivoet aanleiding geeft tot een relatieve daling
van de evenwichtswaarde van de inflatiegraad (in het geval
0 c n c u) en of een relatieve stijging van de evenwichts-
waarde van de deflatiegraad (in het geval 0 c u c n). Dit
betekent in ieder geval een relatieve verbetering van de
reële opbrengstvoet van de reële kasvoorraden, hetgeen tot
gevolg heeft dat een monetaire verdieping zal optreden in de
beleggingsportefeuílle. Zoals we in hoofdstuk IV hebben
aangegeven, zullen door deze gewijzigde samenstelling van de
beleggingsportefeuille de besparingen welke worden gericht
op een uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad worden
verminderd, Als gevolg van dit portefeuille-effect zal
de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit naar beneden
gaan afwijken van de "g4lden rule"-waarde waarvan werd uit-
gegaan.
Omgekeerd geldt, dat voorzover in de "golden-rule" situatie
er een negatieve monetaire groeivoet bestaat ( u c 0), en
deze overeenkómstig het voorstel van Friedman tot nul wordt
gereduceerd, dit in ieder geval gepaard gaat met een rela-
tieve stijging van de evenwichtswaarde van de inflatiegraad,
en of een relatieve daling van de evenwichtswaarde van de
deflatiegraad. Ten opzichte van de uitgangssituatie waarin
de deflatiegraad groter is dan het kapitaalrendement zal de
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reële opbrengstvoet van de reële kasvoorraden dalen.Dit betekent
een zodanige wijziging in de samenstelling van de beleggings-
portefeuille, dat een groter deel van de gevormde besparingen
zal worden aangewend voor een uitbreiding van de kapitaal-
goederenvoorraad, waardoor de kapitaalintensiteit zal toe-
nemen en naar boven zal gaan afwijken van de initiè7e "gol-
den rule"-evenwichtswaarde.
De hier geschetste gedachten hangen nauw samen met de stabi-
liteitskwestie van het neo-klassieke monetaire groeimodel
welke in hoofdstuk IV naar voren is gebracht. Daar is aan-
getoond dat het evenwicht in het neo-klassieke model de ken-
merken heeft van een zadelpuntevenwicht welke ook in dit
verband weer van betekenis zijn. In het kader van de neo-
klassieke monetaire groeitheorie (Tobin e.a.) heeft Stein
aangetoond dat het voorstel van Friedman (een deflatiegraad
overeenkomstig het kapitaalrendement) aanleiding zal geven
tot een instabiele ontwikkeling van de volkshuishouding.l)
Aan de hand van het in hoofdstuk IV gepresenteerde model

van Levhari en Patinkin, waarin de reële kasvoorraden als
consumptiegoed zijn beschouwd, kan een en ander nader worden
tcegelicht.2) In de analyse van genoemde auteurs wordt er
van uitgegaan dat het nut van de economische subjecten naast
de fysieke consumptie van goederen en diensten, mede afhanke-
lijk is van de immateriële consumptie van de reële kasvoor-
raden, die een niet-fysieke opbrengst (gemak, zekerheid,
liquiditeit etc.) opleveren.3) De fysieke consumptie per
hoofd kan worden weergegeven als het verschil tussen het in-
komen en de besparingen per hoofd:

1) J.Stein,Journal of Money,Credtit and Banking,november 1970,
t.a.p.p.410-419.In dit verband kan ook gewezen worden op S.
Tsiang, A critical note on the optimum supply of money,
JournaZ of Money,Credit and Banking,mei 1969,p.266-280.Deze
auteur onderzoekt de consequenties van het voorstel van
Friedman in het Keynes-Wickselliaanse groeimodel en conclu-
deert, evenals Stein,tot een destabiliserende invloed op de
afloop van het economisch proces.

2) De gebruikte symbolen hebben dezelfde betekenis als in
hoofdstuk IV.

3) D.Levhari en D.Patinkin, The role of money in a simple
growth model,American Economic Review,september 1968,
p.735.
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(1) c(k)- f(k) - oBf(k)

In de evenwichtige groeisituatie geldt, dat deze consumptie
per hoofd gelijk is aan het verschil tussen het inkomen
per hoofd en de investeringen per hoofd welke benodigd zijn
om de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit te hand-
haven. Hieruit resulteert dan de volgende relatie:

(2) c(k) - f(k) - nk

Uitgaande van de nutsfunctie, waarbij het nut zowel wordt
ontleend aan de fysieke goederen en diensten als aan de
reële kasvoorraden,

(3) U - U(c,m)

kunnen we, rekening houdend met relatie (2), ook schrijven:

(4) U - U [f(k)- nk,m]

Voor nutsmaximalisatie geldt dan:

(5) dU - U1 [f'(k)-n] dktU2 d m- 0

Indien er nog geen volledige verzadiging bestaat met betrek-
king tot de consumptie van materiële goederen en diensten
d.w.z. het grensnut van de materiële consumptiegoederen is
niet gelijk aan nul (U1 ~ 0), zal aan vergelijking (5) alleen
voldaan zijn als tegelijkertijd geldt:

(6) f' (k) - n - 0

(7) U2 [f(k) - nk,m] - 0

Zoals uit de voorafgaande beschouwingen blijkt, geeft hier
relatie (6) de "golden rule"-voorwaarde weer voor een maxima-
lisatie van de fysieke consumptie per hoofd. De relatie (7)
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brengt tot uitdrukking die omvang van de reële kasvoorraden
waarvoor geldt dat het grensnut van reële kasvoorraden ge-
lijk is aan nul. Indien we er nu van uitgaan dat de auto-
riteiten via bepaalde beleidsmaatregelen zowel de geldhoeveel-
heid als de materiële spaarquote kunnen reguleren, is het
in theorie mogelijk de optimale situatie volgens de concep-
tie van Phelps en van Friedman, zoals deze respectievelijk
wordt weergegeven door de relaties (6) en (7).te bereiken.
De optimale kapitaalintensiteit, waarbij de fysieke consump-
tie per hoofd gemaximaliseerd wordt, is bereikt indien het
grensprodukt van kapitaal gelijk geworden is aan de natuur-
lijke groeivoet van de volkshuishouding. De optimale reële
geldhoeveelheid wordt tot stand gebracht als het grensnut
van de reële kasvoorraden tot nul is gedaald. Deze laatste
situatie doet zich voor als de alternatieve kosten, verbon-
den aan het aanhouden van de reële kasvoorraden, tot nul
zijn gereduceerd. Indien deze kosten worden weergegeven
door de nominale opbrengstvoet (i) van het alternatieve ver-
mogensactivum i.c. fysieke kapitaalgoederen, geldt voor de
optimalisatie van de reële kasvoorraden:

(8) i-f' (k) t n- 0

De optimale deflatiegraad kan nu worden afgeleid als
-n - f'(k), m.a.w. de optimale deflatiegraad is gelijk aan
het grensproduct van kapitaal, hetwelk in de bedoelde si-
tuatie gelijk is aan de natuurlijke groeivoet. Patinkin en
Levhari concluderen dan: "Correspondingly,optimum monetary
policy calls for a constant quantity of money i.e.u -,rtn-0".1
M.a.w.indien het geld niet-rentedragend is, is de optimale
groeivoet van de geldhoeveelheid gelijk aan nul.
Voorzover echter de autoriteiten enkel de monetaire groei-

voet, en dus de inflatiegraad, als instrumentvariabele ter
beschikking hebben, zal het maar zeer toevallig zijn dat aan
de voorwaarden (6) en (7) tegelijkertijd wordt voldaan.

1) D.Levhari en D.Patinkin, American Economic Revie~,sep-
tember 1968, t.a.p.p. 736-737.
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M.a.w. het is zeer toevallig dat de doelstellingen van con-
sumptie-maximalisatie en maximalisatie van het nut van de
reële kasvoorraden in elkaars verlengde liggen. Een en ander
kan als volgt worden geillustreerd. Uit relatie (5) volgt:

(9) án - Ul [f'(k)-n] dn t U2 dn - 0

Daar in het algemeen geldt dat de inflatiegraad een bepaal-
de invloed heeft op de reële kasvoorraden per hoofd (án ~ 0),
is het zeer wel denkbaar dat de monetaire groeívoet (infla-
tiegraad), die de monetaire autoriteiten moeten organiseren
om aan relatie (9) te voldoen, niet overeenkomt met die welke
wordt vereist voor de realisatie van de optimale kapitaalinten-
siteit. Omgekeerd kan gesteld worden dat de monetaire groei-
voet, waarbij de optimale kapitaalintensiteit (U1-0) wordt
gerealiseerd, niet in overeenstemming is met die welke wordt
vereist voor een realisatie van het optimale niveau van de
reële kasvoorraden (U2-0). Aangezien de economische subjec-
ten een nut verkrijgen uit het aanhouden van reële kasvoor-
raden (niet-fysieke opbrengsten), zal bij de bepaling van
de monetaire groeivoet, en dus van een bepaalde inflatie- en
of deflatiegraad, rekening moeten worden gehouden met de
indirecte invloed van deze relatieve wijziging in het prijs-
niveau op de fysieke consumptie per hoofd. Incners, zoals in
hoofdstuk IV werd aangetoond, kan een deflatiegraad, als
gevolg van een lagere monetaire groeivoet, teneinde de reële
kasvoorraden te vergroten, onder omstandigheden resulteren
in een daling van de evenwichtswaarde van de kapitaalinten-
siteit en zo in een daling van de fysieke consumptie per
hoofd t.o.v. het groeipad met de hogere monetaire groeivoet.

Patinkin en Levhari analyseren ook de kwestie van de opti-
male monetaire groeivoet, in het geval de reële kasvoorraden
als productiegoed worden beschouwd. Zij komen dan tot de
conclusie, dat indien de autoriteiten zowel de inflatie-
graad als de spaarquote kunnen reguleren, ook nu aan de
beide doelstellingen van consumptiemaximalisatie en maximali-
satie van de productieve opbrengst van de reële kasvoórraden
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is voldaan, bij een constante geldhceveelheid. Hieruit resul-
teert dan een deflatiegraad conform de groeivoet van de
volkshuishouding.l)
Met betrekking tot de onderhavige problematiek kan voor

een samenvattend overzicht het volgende schema worden op-
gesteld:

I II III

r. ~n r- n r~ n

u - 0A
r t,r ~ 0 r t ,r - 0 r t n~ 0n --n

u - n
B r f n~ 0 r t tt~ 0 r t n~ 0n- ~

In de onderstaande grafiek worden de in het schema genoemde
samenhangen vervolgens in beeld gebracht:

n o n
n-0 ~-0

1) D.Levhari en D.Patinkin,American Economic Revier~,septem-
ber 1968, t.a.p.p. 746-747.
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De hierbovengenoemde casusposities kunnen met behulp van het
neo-klassieke twee activa-model, fysieke kapitaalgoederen
en (niet-rentedragende) reële kasvoorraden, als volgt worden
geinterpreteerd.
I. De situatie I betreft een evenwichtige groeisituatie, ge-

kenmerkt door een groeivoet van de kapitaalgoederenvoor-
raad en van de reële kasvoorraden overeenkomstig de natuur-
lijke groeivoet, waarbij de evenwichtswaarde van het kapi-
taalrendement kleiner is dan de groeivoet van de volkshuis-
houding ( r ~ n). Deze situatie heeft dan betrekking op een
evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit die hoger is
dan die welke overeenkomt met een maximalisatie van de fy-
sieke consumptie per hoofd. De materiële besparingen in de
volkshuishouding hebben een zodanige omvang aangenomen dat
de optimale investeringsquote wordt overschreden (zie gra-
fiek in hoofdstuk IV) ,1)
Onder deze omstandigheden geldt dat de reële kasvoorra-

den per hoofd constant zijn,hetgeen betekent dat de groei-
voet van de reële geldhoeveelheid gelijk is aan de groei-
voet van de bevolking ( u-,r -n). Een constante nominale
geldhoeveelheid ( u- 0) volgens de conceptie van Friedman
zal aanleiding geven tot een deflatiegraad die overeen-
stemt met de natuurlijke groeivoet (-n-n) (grafiek punt
IA). Dit betekent in het onderhavige geval een evenwichts-
waarde van het kapitaalrendement die geringer is dan de
deflatiegraad of m.a.w. de alternatieve kosten van het
aanhouden van geld zijn negatief geworden (r t n ~ 0).
Deze situatie is onverenigbaar met een voortdurende kapi-
taalaccumulatie die benodigd is om de evenwichtige groei
te handhaven. Immers de economische subjecten zullen over-
eenkomstig het in hoofdstuk IV beschreven gedrag ten
aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille
hun vermogen gaan aanhouden i n de relatief hoger renderende
reële kasvoorraden,waardoor de materiële investeringsquote
daalt.2)Er treedt a.h.w. een monetaire verdieping op in de

1)H.Johnson,Macro-economics and monetary theory,Lecturea tin
Economícs, 1971,p.170.

2)H.Johnson,Easays in monetary economica,1967,p.167,M.Friedman,1969,t.a.p.p.46(voetnoot)en p.34 en A.Marty,Journal of Poli-tical Economy,juli-augustus 1968,t.a.p.p.862.
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beleggingsportefeuille waardoor de evenwichtswaarde van
het kapitaalrendement weer zal gaan stijgen en een bewe-
ging ontstaat naar het 'golden rule'-pad. Indien het
'golden rule"-punt,IlA, is bereikt (r-n) zal tevens zijn
voldaan aan de voorwaa,rde voor een maximalisatie van het
nut van de reële kasvoorraden.
Voorzover in de onderhavige casuspositie de groeivoet

van de nominale geldhoeveelheid zich ontwikkelt conform
de natuurlijke groeivoet (u-n), hetgeen een stabiel prijs-
niveau betekent (grafiek punt IB), zal het volgende proces
optreden. Uitgaande van een positieve evenwichtswaarde
van het kapitaalrendement en een verwachte reële opbrengst-
voet van de kasvoorraden gelijk aan nul, zullen de alter-
natieve kosten van het aanhouden van geld positief zijn
(rf n~ 0). De kapitaalaccumulatie zal zich nu uitbreiden
vanwege het feit dat de reële opbrengstvoet van fysieke
kapitaalgoederen groter is dan die van de reële kasvoor-
raden. Hierdoor zal de volkshuishouding verder verwijderen
van het "golden rule"-pad. De evenwichtswaarde van het
kapitaalrendement zal nu echter dalen met als gevolg dat
de alternatieve kosten naar nul zullen tenderen en de op-
timale kasvoorraad volgens de conceptie van Friedman kan
worden bereikt. Wij willen er echter op wijzen, dat een
dergelijke ontwikkeling zich naar alle waarschijnlijkheid
niet zal voortzetten. Immers de beleggers zullen een ze-
ker minimaal rendement wensen en voorzover het rendement
zal dalen beneden di~t minimum-niveau zul.len de besparin-
gen veeleer worden aangehouden in de vorm van reële kas-
voorraden dan in fysieke kapitaalgoederen. De onderhavige
situatie sluit aan bij de bekende Keynesiaanse liquidi-
teitsval, waarin de beleggers de voorkeur geven aan het
aanhouden van kasvoorraden boven de rentedragende schuld-
titels (lees: fysieke kapitaalgoederen). Tobin stelt in
dit verband "...Keynesian difficulties, assocíated with
divergence between warranted and natural rates of growth,
arise when capital intensity is limited by the unwilling-
ness of investors to acquire capital at unattractively
low rates of return. But why should the community wish to
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save when rates of return are too unat~ractive to invest?
This can be rationalized only if there are stores of value
other than capital, with whose rates of return the marRinal
productivity of capital must compete".1)

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat bij een con-
stante nominale geldhoeveelheid en een dienovereenkomsti-
ge deflatiegraad, via een herallocatie van de beleggings-
portefeuille, de groeivoet van de };apitaalgoederenvoorraad
zal dalen en de evenwichtswaarde van het kapitaalrendernent
zich zal aanpassen aan de hoger gelegen groeivoet van de
volkshuishouding. Bij een groeivoet van de nominale geld-
hoeveelheid conform de natuurlijke groeivoet en een sta-
biel prijsniveau zal een absolute kapitaalovervloed ont-
staan, en zal het initiële écart tussen de evenwichts-
waarde van het kapitaalrendement en de natuurlijke groei-
voet verder worden vergroot. Tobin stelt in dit verband
dat het wenselijk is onder deze omstandigheden van een
"overcapitalized equílibrium" een optimale combinatie
te zoeken van de groeivoet van de nomir.ale geldhoeveel-
heid en van de opbrengstvoet van de reële kasvoorraden,
opdat het kapitaalrendement zich zal bewegen naar het zq.
"golden rule"-pad (r-n).2)

II.Indien de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement over-
eenstemt met de natuurlijke groeivoet, en dus aan de
"golden-rule"-voorwaarde is voldaan, zal een constante
nominale geldhoeveelheid de volgende resultaten opleve-
ren (grafiek punt IIA). De deflatiegraad is nu gelijk aan
de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement (-n -n-r),

1)J.Tobin, Money and economic growth, Eeonometrica,
oktober 1965, p. 671.

2)J. Tobin, Journal of PoZiticáZ Economy, juli-augustus,
1968, t.a.p.p. 840-841.
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zodat de alternatieve kosten van het aanhouden van geld ge-
liik zijn aan nul en de optimale omvanq van de kasvoorraden
in de zin van Friedman wordt gerealiseerd. Een mone-
taire groeivoet conform de natuurlijke groeivoet en bij
gevolg stabiele prijzen, (grafiek punt IIB), zal er nu
voor zorgen dat de alternatieve kosten van het aanhouden
van kasvoorraden positief worden. De hieruit resulteren-
de kapitaalaccumulatie zal de volkshuishouding doen ver-
wijderen van het "golden rule"-pad, zodat de situatie IB
wordt bereikt.

III.In het geval de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement
de natuurlijke groeivoet overtreft (r ~ n), zal een con-
stante nominale geldhoeveelheid (u-0) resulteren in een
deflatiegraad die geringer is dan de evenwichtswaarde van
het kapitaalrendement (-n ~ r) (grafiek punt IIIA). De
alternatieve kosten verbonden aan het aanhouden van reële
kasvoorraden zijn dan positief (rt n~0). Daar de reële
opbrengstvoet van de fysieke kapitaalgoederen hoger is
dan die van de reële kasvoorraden, zal via een wijziging
in de samenstelling van de vermogensportefeuille de ka-
pitaalaccumulatie toenemen en de evenwichtswaarde van het
kapitaalrendement dalen, waardoor de volkshuishouding
zich zal bewegen naar het "golden rule"-pad. Teneinde de
optimale kasvoorraden te realiseren zou in het onderha-
vige geval een sterkere deflatiegraad zijn gewenst dan
die welke resulteert uit een constante geldhoeveelheid.
M.a.w. een negatieve groeivoet van de nominale geldhoe-
veelheid is dan vereist om het verzadigingsniveau van
reële kasvoorraden te bereiken. We zien ook hier dat de
doelstelling van een maximalisatie van de fysieke con-
sumptie per hoofd en van een maximalisatie van de voorde-
len verbonden aan het aanhouden van reële kasvoorraden
met elkaar conflicteren.
Voorzover in de onderhavige casuspositie de gxoeivoet
van de nominale geldhoeveelheid zich zou ontwikkelen
conform de natuurlijke groeivoet (grafiek punt IIIB), en
een dienovereenkomstig stabiel prijsniveau, zal het vol-
gende proces optreden. De alternatieve kosten van het
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aanhouden van reële kasvoorraden zijn positief, daar we
steeds uitgaan van een positieve evenwichtswaarde van het
kapitaalrendement. De kapitaalaccumulatie zal zich nu
uitbreiden en de evenwichtswaarde van het kapitaalrendement
zal dalen, waardoor de volkshuishouding zich naar het
"golden rule"-pad beweegt. Het is in het onderhavige ge-
val niet mogelijk dat de optimale omvang van de kasvoor-
raden à la Friedman zal worden gerealiseerd. Immers daar-
voor zou bij stabiele prijzen moeten gelden een rendem~nt
van nul (rtn -0), hetgeen onverenigbaar is met de doel-
stellingen van economische groei en volledige werkgelegen-
heid. Derhalve zal een bepaalde deflatiegraad zijn ge-
wenst, teneinde bij een voldoende positief kapitaalrende-
ment de alternatieve kosten gelijk te doen zijn aan nul.
Hiervoor is dan vereist een groeivoet van de nominale geld-
hoeveelheid die geringer is dan de natuurlijke groeivoet.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat voorzover
de autoriteiten enkel de groeivoet van de nominale geldhoe-
veelheid als instrument-variabele ter beschikking hebben, het
niet mogelijk is simultaan de maximalisatie van de fysieke
consumptie per hoofd en de maximalisatie van de voordelen
van het aanhouden van reële kasvoorraden te realiseren. Dit
is wel mogelijk indien de volkshuishouding zich reeds op
het "golden rule"-pad bevinàt. Immers onder die omstandighe-
den zal bij een constante geldhoeveelheid een deflatiegraad,
conform het optimale kapitaalrendement, de alternatieve kos-
ten tot nul reduceren. Indien echter de autoriteiten in
staat zijn via fiscale maatregelen en open-marktpolitiek
in particuliere schuldtitels de spaarquote respectievelijk de
reële opbrengstvoet van kapítaalgoederen te beinvloeden, zal
het ook in de situaties waarin initieel niet aan de "golden
rule'-voozwaarde is voldaan, in theorie mogelijk zijn zowel
het optimale niveau van de geldhoeveelheid als van het kapi-
taalrendement te realiseren.l)

1)A.Marty,Journal of Political Economy,juli-augustus 1968,t.a.p.
p.863.Zie in dit verband ook J.Niehans,Efficient mónetary and
fiscal policies in balanced growth,Journal of Money,Credit
and Banking,mei 1969,p.243-245.

339



Hoofdstuk VIII

Evaluerend overzicht en samenvattende conclusies

1.INLEIDING

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk aan te geven hoe in de
loop Van de tijd de opvattingen ten aanzien Van het wezen en
de betekenis Van het geld in de Volkshuishouding zijn geëvo-
lueerd en wat daarvan de consequenties zijn geweest Voor de
practische monetaire politiek.
In de Voorqaande beschouwingen hebben we een duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen de comparatief-statische aspecten en de
meer comparatief-dynamische aspecten Van de geldtheorie,welke
in de hoofdstukken I en II respectievelijk in de hoofdstukken
IV tot en met VII aan de orde zíjn gesteld. In de comparatief-
statische analyse Van de (neo)klassieke en Keynesiaanse auteurs
wordt nagegaan hoe een Vergroting Van de omvang van de geld-
hoeveelheid inwerkt op de economische activiteit, waarbij
steeds twee evenwichtssituaties met elkaar worden Vergeleken.
Indien daarentegen het geld in een meer groeitheoretisch, of
comparatief dynamisch kader wordt geplaatst komt de Vraag naar
Voren, in hoeverre alternatieve groeivoeten Van de maatschap-
pelijke geldhoeveelheid een invloed kunnen uitoefenen op de
structurele evenwichtswaarden Van de reële economische groothede
Het is juist dit laatste probleem dat in ceze studie centraal st
AlVOrens in het derde hoofdstuk een begin wordt gemaakt met
de monetaire groeitheorie, welke Vervolgens in de hoofdstuk-
ken IV tot en met VII uitvoerig aan de orde wordt gesteld,
hebben we in de hoofdstukken I en II de (neo)klassieke en
Keynesiaanse geldtheorie weergegeven. Deze opzet is gekozen
enerzijds Vanwege het feit dat in de moderne geldtheoretische
beschouwingen zeer frequent gebruik wordt gemaakt Van het
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klassieke en Keynesiaanse begrippenapparaat, anderzijds daar
de basis van de neo-klassieke- en de Keynes-Wickselliaanse
monetaire groeitheorie is terug te voeren tot de monetaire
denkbeelden welke door de klassieke auteurs en door Keynes
zijn ontwikkeld.

2. VAN RUILMIDDEL TOT VERMOGENSACTIVUM

Zoals bekend, wordt door de theoretici in het klassieke tijd-
perk het geld enkel beschouwd in zijn functie van ruilmid-
del. De vermogensfunctie of oppotmiddel-functie van het geld
wordt wel onderkend (Marshall en Pigou), maar nog niet van
wezenlijk belang geacht voor de afloop van het reëel-economisch
proces. In de klassieke theorie wordt de neutraliteit van het
geld cp de lange termijn sterk benadrukt, waarmee dan wordt
bedoeld dat veranderinqen in de omvang van de geldhoeveel-
heid geen invloed hebben op de evenwichtswaarden van de reële
grootheden.
Deze gedachte is in de literatuur altijd centraal gesteld,
waarbij dan gesproken wordt van de zg. klassieke dichotomie.
Volgens deze opvatting worden de relatieve prijzen of ruil-
verhoudingen bepaald in de reële sfeer en het algemeen prijs-
niveau in de monetaire sfeer. Wij willen er hier echter op
wijzen dat de (neo)klassieke auteurs, in het bijzonder Fisher
en Wicksell, wel degelijk de dynamische aanpassingsprocessen
naar voren hebben gebracht die volqen op een monetaire im-
puls, waarbij op korte termijn het geld als niet neutraal
kan worden aangemerkt. De klassieken gaan er vanuit dat de
economische subjecten een bepaalde, constante, reële kas-
voorraadquote wensen aan te houden. Dit betekent dat het al-
gemeen prijsniveau recht evenredig zal variëren met wijzi-
gingen in de maatschappelijke geldhoeveelheid. De causaliteit
ofwel het transmissieproces verloopt hierbij van een veran-
dering in de geldhoeveelheid naar een wijziging in het alge-
meen prijsniveau. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt
luidt als volgt. Een expansieve monetaire impuls zal initiëel
aanleiding geven tot een overschot aan reële kassen, welke
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via een vergroting van de bestedingen zullen worden wegge-
werkt. Uitgaande van de veronderstelling van de vrije wer-
king van het marktmechanisme en dientengevolge van een vol-
ledige iiischakeling van de beschikbare produktiekrachten
zal het prijsniveau zich in opwaartse richting bewegen,
totdat in de nieuwe evenwichtssituatie de oorspronkelijke,
gewenste, reële kasvoorraadquote weer is bereikt. Naast dit
meer direkte bestedingseffect (Cantillon en Hume) van een
monetaire impuls hebben de (neo)klassieke auteurs (Thornton,
en later vooral Wicksell) het indirecte overbrengingsmecha-
nisme naar voren gebracht, hetwelk loopt via de rentevoet.
Met betrekking tot de practische monetaire Dolitiek kan

in dit verband het volgende worden opgemerkt. Daar er van wordt
uitgeqaan dat de lange-termijn ontwikkelíng in wezen wordt be-
paald door reële factoren, de aanbodzijde van het economisch
proces, wordt de taak van de monetaire politiek in de klas-
sieke periode gereduceerd tot een stabilisatie van het prijs-
niveau, tot een handhaving van de koopkracht van het geld.
De monetaire autoriteiten zijn alleen in staat via monetair
politieke maatregelen het nationaal inkomen in nominale zin
te beinvloeden, daar het reële systeem volledig is qedeter-
mineerd. We kunnen in het klassieke tijdperk dan ook spreken
van de monetaire theorie van het absolute prijsniveau, waarbij
het eventuele inflatieverschijnsel enkel vanuit de monetaire
sfeer wordt verklaard. (monetaire inflatietheorie). De nomi-
nale geldhoeveelheid wordt als een exogene grootheid be-
schouwd, terwijl de reële geldhoeveelheid volkomen endogeen
is bepaald vanwege de veronderstelde, constante, gewenste
reële kasvoorraadquote.

~Deze opvatting heeft in de 19e eeuw aanleiding gegeven tot de
bekende tegenstelling tussen de aanhangers van de "Currency
Theory" en die van het "Banking-Principle", een tegenstelling
die in wezen vandaag aan de dag nog uitermate actueel is.
We denken hierbij aan de controverse tussen enerzijds de
monetaristen (Friedman, Brunner, Meltzer, e.a.), die zich in
beginsel sterk baseren op de gedachten van de "Currency Theo-
ry", en anderzijds de post-Keynesianen (Smith, Teigen,e.a.),
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die in sterkere mate uitgaan van het "Banking Principle".
Volgens de "Currency Theory" zal de omvang van de geldhoe-
veelheid moeten worden gereguleerd teneinde het gevaar voor
inflatie in de hand te houden, terwijl het "Banking Principle"
juist een grote vrijheid voorstaat met betrekking tot de om-
vang van de nominale geldhoeveelheid. De "Bankinq School",
die een vrij mechanische financiering van de economische ac-
tivíteit voorstaat, gaat er vanuit dat de omvang van de geld-
hoeveelheid wordt bepaald door de behoeften van het maatschap-
pelijk verkeer, waardoor er geen behoefte bestaat aan een
actieve monetaire politiek. De bovenstaande kwantiteitstheo-
retische opvattingen hebben in de jaren dertig van deze eeuw
het kader gevormd waarbinnen de monetaire problemen zijn ge-
analyseerd en de practische beleidsmaatregelen zijn geformu-
leerd.
Zoals in het tweede hoofdstuk naar voren is gebracht is het
Keynes geweest die een duidelijk onderscheid heeft aangebracht
tussen de zuivere ruileconomie in natura en de geldverkeers-
huishouding. Hij leqt de nadruk op de bestedingen, de vraag-
zijde van het economisch proces, als determinant van het in-
komen en de werkgelegenheid en stelt daarbij de vermogens-
functie van het geld centraal. De economische subjecten kunnen
immers de beschikbare hoeveelheid koopkracht oppotten, waar-
door er zekere lekken in de economische kringloop kunnen gaan
optreden. Deze manifesteren zich dan in onevenwichtigheden
op de goederenmarkten met vervolgens consequenties voor de
omvang van de werkgelegenheid. Door zijn opvatting van het
geld als een vermogensactivum, naast de obligaties,als zijnde
het enige beleggingsalternatief voor de economische subjecten,
komt de rentevoet naar voren als een monetaire grootheid. De
gedachte van de liquiditeitsvoorkeur maakt het nu mogelijk
dat in de vraagtheorie naar geld een plaats kan worden inge-
ruimd voor de preferenties en de keuzebeslissingen van de
economische subjecten met betrekking tot de samenstelling
van de beleggingsportefeuille.
Het overbrengingsproces van een expansieve monetaire impuls
naar de economische activiteit, ofwel de reële sfeer, verloopt
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nu als volgt. De genoemde expansieve ímpuls zal initiëel
aanleiding geven tot een liquiditeitsverruiming welke zich
manifesteert in een aanbodoverschot van reële kasvoorraden.
Dit aanbodoverschot zal echter niet worden geëlimineerd
via de goederenmarkt, zoals in de klassieke theorie het geval
is, maar zal tot uitdrukking komen in een grotere vraag naar
obligaties. Dit betekent dat er een rentedaling zal gaan op-
treden welke, hij een zekere rentegevoeligheid van de inves-
teringsvraag, via een multiplier- en acceleratorproces, de
economische activiteit zal stimuleren. Met andere woorden
in de Keynesiaanse gedachtengang krijgt de monetaire politiek
betekenis voor de reële economische ontwikkeling. De rente-
voet kan binnen bepaalde grenzen als een instrumentvariabe-
le worden gehanteerd, teneinde de doelstelling van volledige
werkgelegenheid te realiseren.
Keynes en met: hem de post-Keynesianen hebben zich nooit erg
druk gemaakt over het inflatiegevaar, hetwelk juist door de
klassieke auteurs als volksvijand nummer één werd aangemerkt.
Dit moet naar onze mening worden toegeschreven aan het feit
dat zij door de depressiejaren angstiger zijn geworden voor
het werkloosheidsqevaar dan voor het inflatieverschijnsel.
De Keynestaanse visie op de macro-economische samenhangen
heeft in de na-oorlogse periode zowel in de theoretische
literatuur als op het concreet economisch beleid een grote
invloed gehad. Hiervan getuigt de lage rentepolitiek die, mede
ingegeven door het gunstige effect op het overheidsbudget, na
de tweede oorlog door het Federal Reserve System in de Verenig-
de Staten qedurende een lange període is gevoerd. De volledige
werkgelegenheidspolitiek werd gebaseerd op de bestedingspo-
litiek en de daarmee samenhangende monetaire begeleidings-
verschijnselen. Met dit laatste wordt dan bedoeld dat volgens
de Keynesiaanse inkomens-bestedingstheorie de geldhoeveelheid
veeleer een endogene grootheid is waarbij de causaliteit
loopt van het nationaal inkomen naar de koopkrachtstroom. Dit
betekent dat de monetaire opvattingen van de Keynesianen in
dit opzicht in wezen aansluiten bij de visie van de aanhan-
gers van het "Banking Principle" uit de klassieke periode.
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We spreken hier welbewust van de koopkrachtstroom aangezien
de omvang van de bestedingen in de volkshuishouding niet
uitsluitend wordt bepaald door de beschikbare hoeveelheid
geld, maar evenzeer door het aantal malen dat een geldeen-
heid van hand tot hand gaat, met andere woorden door de om-
loopsnelheid van het geld. Deze laatstgenoemde opvatting van
een niet onbelangrijke flexibiliteit in het financiële sys-
teem is scherp benadrukt,toen uit de resultaten van de
empirische onderzoekingen is gebleken dat de rentevoet een
minder belangrijke rol speelt bij de bestedingsbeslissingen
dan in de theorie werd verondersteld. De idee van de koop-
krachtstroom is onder invloed van de Keynesiaanse theorie
naar voren gekomen. Immers de omloopsnelheid van het geld
is niet, zoals in de kwantiteitstheoretische gedachtengang,
een zuiver institutionele grootheid, maar is veeleer mede
afhankelijx van de interdependenties tussen de verschillende
economische grootheden. Zoals bekend sluit Keynes in zijn
opvattingen omtrent de transactiegeldvraag volledig aan bij
de klassieke auteurs, daar hij deze geldvraag-component be-
paald acht door de omvang van het nationaal inkomen in nomina-
le zin. Deze visie is in de jaren vijftig in een ander daq-
licht komen te staan, vanwege het feit dat er naast het geld
een groot aantal schuldtitels of vermogenstitels in de volks-
huishouding aanwezig zijn die qua liquiditeit met geld op een
lijn kunnen worden gesteld en derhalve in monetair opzicht
eveneens van belang zijn. Te denken valt in dit verband
met name aan de sterke ontwikkeling van de secundaire liqui-
diteiten, waaronder termijndeposito's en, al naar gelanq de
numerieke waarde van de omloopsnelheid, ook de spaardeposi-
to's bij de alqemene banken. Dit laatste heeft betrekking op
het in Nederland gehanteerde onderscheid tussen "eigenlijk"
en " oneigenlijk"'spaargeld. De gewijzigde opvatting hangt
nauw samen met de ingrijpende institutionele en functionele
veranderingen, welke zich na de oorlog en vooral in de jaren
vijft~g hebben voltrokken in het monetaire geld- en kre-
dietsysteem van de ontwikkelde volkshuishoudingen. Immers de
activiteiten van de grote groep niet-geldscheppende finan-
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ciële instellingen, waarbij we dan in het bijzonder denken
aan de spaarinstellingen, hebben het mogelijk gemaakt dat de
transactiekassen van de economísche subjecten ten dele kun-
nen worden aangehouden in rente-dragende geldsubstituten
in plaats van in het niet-rentedragende geld. Dit betekent dat
de transactiegeldvraag een zekere mate van rentegevoeligheid
bezit, waardoor het strakke Keynesiaanse onderscheid tussen
de transactiekasvoorraden enerzijds en de speculatieve kasvoor-
raden anderzijds in sterke mate is vervaagd.
De hiervoor genoemde institutionele veranderingen in de finan-
ciële sfeer hebben ook een betekenis gehad voor de practische
geldpolitiek, hetgeen in het kort als volgt kan worden toe-
gelicht. Indien we uitgaan van de situatie waarin, door welke
oorzaak dan ook, een inflatie optreedt en de monetaire auto-
riteiten via restrictieve kredietmaatregelen een bijdrage
willen leveren tot bestrijding van deze geldontwaarding, kan
de effectiviteit van deze politiek op de volgende wijze wor-
den afgezwakt. De liquiditeitsverkrapping in de volkshuishou-
ding zal in ieder geval aanleiding geven tot een opwaartse be-
weging van de rentevoet. Dit betekent dat ook de spaarbanken
in concurrentie met de algemene banken de rentevergoeding op
de spaartegoeden zullen verhogen. Hierdoor ontstaat voor de
economische subjecten een prikkel voorheen al of niet opge-
potte gelden om te zetten in de hoger renderende geldsubsti-
tuten van genoemde niet-geldscheppende financiële instellin-
gen. In Keynesiaanse termen uitgedrukt spreken we dan van
een afname van de liguiditeitsvoorkeur van de economische
subjecten. Door deze omzettingen zal vervolgens het aanbod
van krediet in de volkshuishouding toenemen. Immers de spaar-
banken zullen de aangetrokken middelen weer doorgeven aan de
potentiële besteders, die juist door het restrictieve kre-
dietbeleid van de monetaire autoriteit de toegang tot het
krediet van de algemene banken zien afgesloten. We zien dus
dat deze zg. "near-banking"-activiteiten van de niet-geld-
scheppende financiële instellingen bestaande geldmiddelen
kunnen mobiliseren, waardoor de omlooosnelheid van het geld
wordt vergroot. Deze activering van bestaande geldmiddelen
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moet in tijden van een overspannen situatie in de volks-
huishouding als een monetair ongunstige ontwikkeling worden
aangemerkt. Zo kunnen er aich nog een groot aantal andere
substitutieprocessen in de financiële sfeer voltrekken, waar-
bij de al of niet rentedragende transactiekassen kunnen
worden omgezet in de (hoger) rentedragende geldsubstituten
van de zg. para-monetaire financiële instellingen. De hier
geschetste problematiek is de afgelopen jaren ook in Neder-
land actueel geweest. We denken hierbij tevens aan de variant
van het verschijnsel van "near-banking", waarbij in tijden
van een restrictief kredietbeleid de ondernemingen onderling
kredieten gaan verstrekken en zo in wezen de bankiersfunctie
gaan overnemen. Dit betekent dat een deel van de kredietver-
lening zich voltrekt buiten de traditionele financiële kring-
lopen om.

Uit de bovenstaande beschouwing menen wij te mogen conclu-
deren, dat de beleidsinstanties, in het kader van de te voeren
monetaire politiek, een goed inzicht dienen te hebben in de
ontwikkeling van de meer of minder liquide schuldtitels van
de diverse financiële instellingen, welke weliswaar geen deel
uitmaken van de maatschappelijke geldhoeveelheid maar door
de economische subjecten als zeer liquide worden aangemerkt.
Ook het Radcliffe-rapport (1959) heeft duidelijk deze ont-
wikkeling onderkend en er op gewezen dat de bestedingen van
de economische subjecten niet alleen afhankelijk zijn van
de omvang van de bestaande kasvoorraden maar wezenlijk worden
bepaald door de hoeveelheid en de structuur van de liquide
vermogenstitels in de volkshuishoudinq. De consequentie voor
de monetaire politiek die uit deze visie voortvloeit kan
dan als volgt worden geformuleerd. De monetaire autoriteiten
dienen niet langer uit een kwantiteits-theoretisch ooqount
de geldhoeveelheid in enge zin (chartaal en giraal geld) als
een strategische grootheid op te nemen in de monetaire poli-
tiek,maar veeleer het totale liQUiditeitspotentieel in de
volkshuishouding. Dit temeer daar het volume van de macro-
bestedingen in toenemende mate afhankelijk is geworden van
gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de omvang van
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veranderingen in de maatschappelijke geldhoeveelheid (in enge
zin).

De kritische vraag komt nu naar voren hoe ruim moet het
geldbegrip worden gedefinieerd. Immers er bestaan in de volks-
huishouding enerzijds liquiditeitsvormen, waarvan de creatie
aanleiding geeft tot een wijziging in de geldhoeveelheid,
anderzijds liquiditeitsvormen, waarvan de creatie in de mees-
te gevallen aanleiding geeft tot een verandering in de om-
loopsnelheid van de bestaande geldhoeveelheid. Auteurs, zoals
Gurley en Shaw, die opteren voor de liquiditeitsgedachte,
dus inclusief de rentedragende geldsubstituten van de para-
monetaire instellingen, trekken daaruit de aonclusie dat het
traditionele onderscheid tussen de monetaire- of geldschep-
pende- en de niet-geldscheppende financiële instellingen
niet die betekenis heeft die men daar altijd aan heeft toe-
geken3.

De vraag naar speculatieve kasvoorraden in het geld-obli-
gatie-model van Keynes is door Tobin in 1958 verder theore-
tisch onderbouwd door op expliciete wijze rekening te houden
met risico- en onzekerheidsfactoren bij de samenstelling
van de beleggingsportefeuille. Hij gaat er van uit dat de
beleggers een compensatie wensen voor het risico dat is verbon-
den aan het aanhouden van de obligaties, waarbij een afwe-
ging naar voren komt tussen het risico en de opbrengstvoet van
de betreffende vermcgenstitel. Tobin, en met hem een aantal
economisten van de universiteit van Yale, hebben met deze
"portfolio-balance" theorie de basis gelegd voor een vermo-
genstheoretische aanpak in de geldtheorie. De traditionele
Keynesiaanse verondersteliingen, dat de economische subjecten
hun vermogen kunnen aanhouden, hetzij in een niet-rentedra-
gende, maar volkomen liquide vorm (geld), hetzij in de ren-
tedragende obligaties, wordt in de theorie van de "portfolio-
balance" door een meer realistische hypothese vervangen. Deze
houdt in dat in de moderne, financiëel hoog ontwikkelde,
volkshuishoudinqen de belegger kan kiezen uit een spectrum
van niet qeheel substitueerbare vermogensactiva, die, zoals we
hiervoor hebben aangegeven, voor een deel een geldkarakter
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dragen. De school van Yale heeft als het ware een synthese
tot stand gebracht tussen enerzíjds de traditionele Keynesi-
aanse benadering van de vraag naar geld (geld versus obliga-
ties) en anderzijds de gedachten van de vroegere Cambridge-
school), welke het enige alternatief voor het aanhouden van
kasvoorraden zag gelegen in een belegqing in fysieke kapi-
taalgoederen, dus in een aanwending in de investeringssfeer.
We willen er hier uitdrukkelijk op wijzen dat Friedman, en
met hem de monetaristen van de universiteit van Chicago en
van de research-afdeling van de Federal Reserve Bank van St.
Louis, weliswaar uitgaan van een herformulering van de
klassieke kwantiteitstheorie, maar, evenals Tobin c.s., de
functie van het geld als vermogensactivum centraal stellen.
Zij nemen het oude leerstuk niet zonder kritiek over, maar
integreren dit tot een alqemene vermogenstheorie van de
vraag naar geld. We zien dus dat zowel de post-Keynesianen
(Tobin c.s.) als de neo-kwantiteitstheoretici (Friedman
c.s.) de betekenis van het geld als een vermogensactivum
hebben benadrukt in hun theoretische uiteenzettingen omtrent
de invloed van het geld op de afloop van het reëel economisch
proces. De neo-kwantiteitstheorie van de Chicago-school
en de portefeuille-theorie van de school van Yale hebben
een principieel gemeenschappelijk kenmerk, hetwelk zich ma-
nifesteert in de opvatting da: de geldtheorie is geëvolu-
eerd tot een algemene theorie van het aanhouden van vermo-
gensobjecten.

Het onderscheid tussen de beide denkrichtingen komt tot
uitdrukking in de aard en de beschrijving van het transmis-
sieproces, via welk de monetaire impuls uiteindelijk de econo-
mische activiteit zal gaan beinvloeden. De centrale verbin-
dingsschakel tussen de monetaire impuls en de economische
activiteit is volgens de gedachten van de neo-Keynesiaanse
portefeuille-theorie gelegen in de aanbodprijs van kapitaal- '
goederen. De redenering die hieraan ten grondslag liqt luidt
als volgt. Wanneer een expansieve monetaire impuls het even-
wicht in de beleggingsportefeuille verstoort zal een aan-
passingsproces gaan optreden. Voorzover dit proces aanleiáing
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geeft tot een stijging van de prijs van bestaande kapitaal-
goederen (lees: aandelen) ten opzichte van de prijs van
nieuw te produceren eenheden zal de investeringsactiviteit
worden vergroot. Via de multiplier- en acceleratorwerking
zal deze investeringsimpuls vervolgens aanleiding geven
tot een vergroting van de economische activiteit. Met andere
woorden, in de portefeuille-theorie wordt de traditionele
Keynesiaanse rentevoet, in de zin van een kostenfactor,
vervangen door de aanbodprijs van kapitaalgoederen als ver-
bindinqsschakel tussen de monetaire- en de reële sfeer van
de volkshuishouding.

De neo-kwantiteitstheoretici, ook wel aangeduid als de
monetaristen, stellen in hun gedachten centraal dat de
veranderingen in de geldhoeveelheid de voornaamste deter-
minant zijn van de veranderingen in het nationaal inkomen.
Deze opvatting is in sterke mate gebaseerd op hun empirische
onderzoekingen. De monetaire impulsen werken in op de reële
sfeer via een vrij gecompliceerd portefeuille-aanpassings-
proces, waarbij de relatieve opbrengstvoeten van de verschil-
lende vermogensactiva, de vermogenseffecten en de onderlinqe
substitutierelaties een strategische rol spelen. De moneta-
risten , in het bijzonder Brunner en Meltzer, kunnen zich
in wezen nog wel accoord verklaren met de aard van het neo-
Keynesiaanse transmissieproces, maar breiden het aantal
relevante vermogensactiva in de belegqingsportefeuille uit
met duurzame consumptiegoederen. Deze laatste categorie ver-
mogensobjecten wordt door de monetaristen ook beschouwd als
kapitaalgoederen, welke dan door de gezinshuishoudingen
worden aangehouden. Dit betekent dat er in beginsel slechts
sprake is van een gradueel verschil met betrekking tot het

-~-transmissieproces tussen de neo-Keynesianen en de monetaris-
ten.

, In de jaren vijftig was het orthodoxe Keynesianisme het-
welk, zoals reeds is gezegd, in de na-oorlogse periode een
grote invloed heeft gehad, rijp geworden voor een tegenaanval.
Deze werd ingezet door Friedman met behulp van zijn herfor-
mulering van de kwantiteitstheorie. Friedman is van mening
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dat het Keynesiaanse denkmodel niet in staat is het inflatie-
probleem op te lossen. Immers de goedkoop-geldpolitiek die
wordt gevoerd teneinde de bestedingen op een voldoende hoog
niveau te handhaven, gezien de centrale doelstelling van
volledige werkgelegenheid, zal aanleiding geven tot een in-
flatoire ontwikkeling die op den duur niet met bestedings-
politieke maatregelen in de hand kan worden gehouden. Hij
ziet de inflatie zuiver als een monetair verschijnsel, ver-
oorzaakt door een excessieve geldreactie. Excessief in die
zin, dat gegeven de liquiditeitsvoorkeur van de economische
subjecten de geldhoeveelheid sneller groeit dan de reële
productie. Deze interpretatie van het inflatieverschijnsel
hangt samen met het feit dat Friedman c.s. het accent leggen
op de financieringswijze van de bestedingen, terwijl de neo-
Keynesianen enkel belenagstelling hebben voor het inkomen-
en werkgelegenheid genererend effect van de bestedingen.
De controverse omtrent de effectiviteit van de monetaire- en
bestedingspolitiek bestaat tegenwoordig nog in volle omvang,
hoewel de laatste jaren de neo-Keynesianen in toenemende
mate aandacht zijn gaan schenken aan de betekenis van de
monetaire politiek als instrument van conjunctuurpolitiek.Wij
zijn van mening dat de relatieve betekenis van de monetaire-
en de bestedingspolitiek in wezen veeleer een empirische-
dan een zuiver theoretische kwestie is.De oplossing van de
controverse dient dan ook gezocht te worden in een verdere
ontwikkeling van het econometrisch onderzoek op monetair
gebied.

Uit de voorgaande beschouwingen moge duidelijk zijn ge-
worden dat het geld in de loop van de tijd is geëvolueerd
van een in wezen voor de reële economische ontwikkeling
weinig interessant ruilmiddel in het klassieke tijdperk, via
de gedachte van de liquiditeitsvoorkeur in het Keynesiaanse
denkmodel, tot een betekenisvol vermogensactivum, naast de
andere, zowel reële als financiële,vermogensactiva in de
volkshuishouding. Het geld heeft op deze wijze een nieuwe
dimensie gekregen, welke de basis heeft gevormd voor de
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monetaire groeitheorie, die in het afgelopen decennium tot
ontwikkeling is gebracht. Zoals in het begin van dit hoofd-
stuk reeds is opqemerkt,is de betekenis van het geld, zowel
in zijn functie van ruilmiddel als in die van vermogensac-
tivum, tot voor kort enkel geanalyseerd in een comparatief-
statisch kader. De conclusie komt dan steeds naar voren,
dat op korte termijn de mutaties in de omvang van de geld-
hoeveelheid wel een zekere betekenis hebben voor de reële
sfeer vía de invloed van de rentevoet en van het reële kas-
voorraadeffect op de bestedingen, maar dat op de lange ter-
míjn de afloop van het reëel economisch proces geenszins op
fundamentele wijze door de monetaire factor zal worden be-
invloed. Met andere woorden op lange termijn beschouwd is
het geld neutraal.

3. KRITISCHE BESCHOUWING TEN AANZIEN VAN DE BESTAANDE MONE-
TAIRE GROEITHEORIE

Alvorens met een samenvattend overzicht en een evaluatie
van de bestaande monetaire groeitheorie te beginnen lijkt
het ons gewenst de stand van zaken met betrekking tot de
ontwlkkeling van de reële groeitheorie na de oorlog zeer in
het kort aan te geven. We willen in dit verband onmerken
dat in de hoofdstukken ZII tot en met VII de reële groei-
theorie bekend is verondersteld. Zoals bekend zijn Harrod
en Domar in de na-oorlogse periode de píoniers geweest op
het gebied van de moderne groeitheorie. Zij zijn geinspireerd
door de gedachten van Keynes omtrent de betekenís van de
vraagfactoren en van het evenwicht tussen besparingen en
investeringen voor de ontwikkeling van het nationaal inkomen,
waardoor Keynes als het ware een opening heeft gemaakt naar
een analyse van de dynamische problemen in de economische
theorie. Harrod en Domar hebben in het bijzonder de aan-
dacht gevestigd op het capaciteitsvergrotend effect van de
investeringen als bestedingscomponent, nadat al te lange
tijd vrij eenzijdig de nadruk was qelegd op het vraagstimu-
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lerend effect van de investeringsactiviteit. Domar wijst
er op, dat de investeríngen weliswaar aanleiding zullen
geven tot vergrote produktiemogelijkheden, maar van wezenlijk
belang is, dat ook de effectieve vraag zich dienovereenkom-
stig zal gaan uitbreiden. We zien hierin de Keynesiaanse
invloed naar voren komen namelijk dat de effectieve vraag
van een voldoende omvang moet zijn teneinde een bestedings-
evenwicht tot stand te brengen. Hij concludeert dan ook tot
een labiliteit van het economisch systeem daar het maar zeer-
toevallig is dat de toename van de effectieve vraag in over-
eenstemming zal zijn met de toename van de produktie. De con-
sequentie daarvan voor de economische politiek luidt, ge-
heel conform de orthodoxe Keynesiaanse opvattingen, dat de
overheid zal moeten zorgdragen voor een juiste bestedings-
politiek, teneinde een volledige inschakeling van de beschik-
bare produktiekrachten te realiseren. Harrod die uitgaat van
een complementariteit van productiefactoren komt eveneens op
basis van zijn theoretische analyse tot een pessimistische
visie met betrekking tot de structurele ontwikkeling van de
volkshuishouding. In zijn denkmodel is het ook maar zeer toe-
vallig dat de groeivoet van de bevolking, eventueel de groei-
voet van het arbeidspotentieel,zich zal ontwikkelen conform
de door de ondernemers gegarandeerde groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad. Ook hij pleit voor een interventie
van de overheid teneinde een evenwichtige economische ont-
wikkeling op lange termijn te realiseren.

De groeitheoretische denkbeelden van deze post-Keynesiaanse
auteurs zijn aan sterke kritiek onderhevig geweest, die zich
in het bijzonder heeft gericht op de cruciale veronderstel-
lingen van een star prijssysteem à la Keynes en van een
complementariteit van productiefactoren. In de jaren vijftiq
en vooral in de zestiger jaren hebben een grOOt aantal au-
teurs, waaronder Solow, Swan en Meade in de angelsaksische
wereld en Schouten en de Roos in Nederland, een reële groei-
theorie ontwikkeld, waarbij de centrale betekenis van de
autonome aanbodfactoren (productiefunctie) in het groeipro-
ces naar voren is gebracht. Zij gaan uit van een substitutie
van productiefactoren in de technische sfeer, op gang
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gebracht door een op basis van schaarste-verhoudinqen geïn-
duceerde wijziging in de relatieve beloningsvoeten van de pro-
ductiefactoren. Volgens deze neo-klassieke gedachtengang
komt men dan, door een beroep te doen op de werking van
het marktmechanisme, tot een meer optimistische visie met
betrekking tot de structurele ontwikkeling van de volkshuis-
houding dan de post-Keynesiaanse auteurs Harrod en Domar.
Harrod en Domar gaan van het standpunt uit dat de structure-
le economische ontwikkeling in wezen labiel is en de overheid
derhalve ordenend zal moeten optreden. Volgens de neo-klas-
sieke auteurs daarentegen zijn er in de maatschappij krachten
werkzaam die voor een stabiliteit van genoemde economische
ontwikkeling en voor een automatische ordening zorg dragen.
Wij willen hier niet onvermeld laten da t Kaldor als post-
Keynesiaan, ofschoon hij zich baseert op de complementari-
teitsgedachte maar wel de werking van het prijssysteem ver-
onderstelt, toch tot een stabiele economische ontwikkeling
op lange termijn concludeert. Dit vloeit voort uit de stabi-
liserende werking die uitgaat van de invloed van de verschil-
lende spaarquoten van de onderscheiden groepen inkomentrek-
kers. Zoals we in het derde hoofdstuk hebben opgemerkt zijn
deze reële groeimodellen vervolqens steeds meer verfijnd
door o.a. rekening te houden met meer sector.en in de volks-
huishouding, met de invloed van de technologische ontwikke-
ling op de beloningsstructuur en de werkgelegenheid etc.

Naast de hier in het kort geschetste ontwikkeling van de
reële groeitheorie in de na-oorlogse periode is, zoals we in
de voorafgaande paragraaf hebben uiteenqezet, een vrij ge-
avanceerde geldtheorie tot ontwikkeling gekomen. De vraaq
komt nu naar voren of het mogelijk en zinvol is deze mo-
derne geldtheoretische concepties in de reële groeitheorie
op te nemen en te integreren tot een monetaire qroeitheorie.
Wij willen er hier uitdrukkelijk op wijzen dat in de reële
groeitheorie wel degelijk een qeldverkeershuishouding is
verondersteld, maar dat de monetaire factor niet op expliciete
wijze in de beschouwingen wordt betrokken. In de reële groei-
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theorie wordt er, overeenkomstig de denkbeelden van het
hiervoor genoemde "Banking Principle", steeds van uitgegaan
dat de monetaire autoriteiten zullen zorgen voor de benodig-
de geldhoeveelheid ter financiering van de reëel economische
ontwikkeling op lange termijn. Voorzover dit niet het geval
is, wordt aangenomen dat het financiële systeem een zodanige
flexibiliteit bezit (omloopsnelheid van het geld),dat een
beperking van de reëel economische groei vanuit de finan-
cieringszijde niet zal worden veroorzaakt. In het uiterste
geval waarin een liquiditeitscrisis voor de deur staat
zullen de monetaire autoriteiten de doelstelling van volle-
dige werkgelegenheid laten prevaleren boven het handhaven
van de koopkracht van het geld en zullen de vereiste finan-
cieringsmiddelen worden verschaft.

Het is Tobin geweest, de pionier van de portefeuille-theo-
rie, die zich in 1955 en later in 1965 voor het eerst heeft
beziqgehouden met een onderzoek omtrent de invloed van het
geld als een vermogensactivum in de groeitheorie. De vraag
komt dan naar voren of het geld ook in comparatief-dynamische
zin als neutraal kan worden aangemerkt. Hiermee wordt dan
bedoeld de kwestie of alternatieve groeivoeten van de geld-
hoeveelheid al of niet een invloed zullen uitoefenen op de
structurele evenwichtswaarden van de reële grootheden in
vergelijking met een groeipad met een andere monetaire groei-
voet. De Tobiniaanse analyse, zoals deze in het vierde hoofd-
stuk naar voren is gebracht, heeft de basis gelegd voor de
in de tweede helft van de jaren zestig ontwikkelde monetaire
groeitheorie. De Tobiniaanse monetaire groeitheorie wordt
gekenmerkt door zowel Keynesiaanse als neo-klassieke elemen-
ten. Het Keynesiaanse element komt tot uitdrukking enerzijds
in de consumptie-spaarbeslissing anderzijds in de beslissing
omtrent de aanwending van deze gevormde besparingen, waarbij
in dit laatste geval gebruik wordt gemaakt van de gedachten
ontwikkeld in de portefeuille-theorie. Voor de rest is de
analyse in alle opzichten neo-klassiek hetgeen o.a. naar
voren komt in het feit dat de productiefunctie centraal staat
en dat de werking van het marktmechanisme er voor zal zorgen
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dat er steeds een volledige inschakeling zal plaatsvinden
van alle beschikbare productieve krachten in de volkshuis-
houding. Tobin gaat uit van een twee activa-model, geld of-
wel reële kasvoorraden enerzijds en fysieke kapitaalgoederen
anderzijds, waarbij dit geld moet concurreren met de kapi-
taalgoederen teneinde als het ware een plaats te bemachtiqen
in de beleqgingsportefeuille van de economische subjecten.
Hij introduceert nu het geld als een vermogensactivum waarbij
dan steeds sprake is van het zg. externe geld. Hieronder
wordt verstaan een niet-rentedragende schuldtitel van de
monetaire overheid aan de particuliere sector, waartegen-
over geen schuld staat van de particuliere economische sub-
jecten aan de emittent i.c. de overheid. Dit betekent dat
mutaties in deze geldhoeveelheid aanleiding zullen geven
tot een mutatie in het netto-vermogen van de economische
subjecten. Op basis van deze gedachtengang introduceert
Tobin een nieuw inkomensbegrip te weten het beschikbare in-
komen, hetwelk gelijk is aan de som van het traditionele
inkomen uit de lopende productie en de mutatie in de aange-
houden reële kasvoorraden (vermogensmutatie). Hij wil hier-
mee naar onze mening aangeven dat de bestedingen afhankelijk
zijn van de totaal beschikbare middelen van de economische
subjecten, dus inclusief de verandering in het bezit van de
reële kasvoorraden als een monetaíre vermogenscomponent.
Uitgaande van een zeer speciale aggregatiemethode waarbij de
gezinshuishoudingen en productiehuishoudingen niet als af-
zonderlijke beslissingseenheden worden beschouwd, komt hij
tot de volgende gedachtengang. De spaarquote over het be-
schikbare inkomen genomen is constant, waardoor een grotere
omvang van de besparingen resulteert dan in de reële groei-
theorie. De economische subjecten zijn in zijn denkmodel als
het ware onderhevig aan een vermogensillusie in die zin, dat
ze in hun beleggingsportefeuille het bezit van de reële kas-
voorraden als een volkomen substituut aanmerken voor fysieke
kapitaalqoederen. Tobin gaat er nu vanuit dat de gevormde
besparingen uit het beschikbare inkomen niet volledig zullen
worden getransformeerd in kaoitaalgoederen (fysiek vermogen)
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zoals in het traditionele reële neo-klassieke groeimodel,
aangezien een deel zal worden gericht op een vergroting
van de reële kasvoorraden (monetair vermogen). Deze verde-
ling (portfolio-balance) is kritisch afhankelijk van de
reële opbrengstvoet van de beide vermogensobjecten. Dit be-
tekent dat de pure introductie van het geld als een vermo-
gensactivum aanleiding zal geven tot een laqere materiële
spaarquote dan in het zuivere reële model met alle gevolgen voor
de groeivoet van de kapitaalgoederenvoorraad en voor de an-
dere reële grootheden. Dit is de in de literatuur welbekende
"Tobin-paradox". Vervolgens komt de vraag naar voren, wat
er zal gebeuren indien de groeivoet van de door Tobin gede-
finieerde geldhoeveelheid zal veranderen. Een hogere monetaire
groeivoet, welke gepaard zal gaan met een hogere evenwichts-
waarde van de inflatiegraad, zal op basis van het veronder-
stelde portefeuille-gedrag de reële kasvoorraden als vermo-
genscomponent reduceren. In de Tobiniaanse gedachten zal het
ontstane écart tussen de reële opbrengstvoeten van de beide
vermogensactiva vervolgens tot uitdrukking komen in een uit-
breiding van de materiële kapitaalgoederenvoorraad. Dit sub-
stitutieproces binnen de vermogenssfeer is door ons aangeduid
als het portefeuille-effect van Tobin. We zien dus dat in deze
analyse de monetaire autoriteiten via een regulering van de
groeivoet van de geldhoeveelheid (lees: evenwichtswaarde van
de inflatiegraad) de materiële spaarquote kunnen beinvloeden.
Een bovengrens wordt gevormd in het geval een zodanige in-
flatiegraad optreedt, dat het geld als vermogensactivum uit
de volkshuishouding verdwijnt. Het beschikbare inkomen is dan
weer gelijk geworden aan het traditionele inkomen uit de
lopende productie, zodat er ook geen verschil meer bestaat tus-
sen de spaarquote in Tobiniaanse zin en de materiële spaarwote
uit de reële groeitheorie. De omvang van de materiële bespa-
ringen, welke zullen worden gericht op een uitbreidinq van
de kapitaalgoederenvoorraad, komen dan overeen met die in
het reële qroeimodel. Samenvattend kan gesteld worden dat in
de Tobiniaanse monetaire economie de besparingen uit het
beschikbare inkomen uiteindelijk tot uitdrukking kunnen komen
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hetzij in fysieke kapitaalgoederen, hetzij in zuiver mone-
taire besparingen, dus in een uitbreiding van de reële
kasvoorraden.
Johnson gaat nog een stap verder waar hij er van uitgaat

dat het bezit van het externe geld de houder een niet-fysieke
opbrengst oplevert in de vorm van gemak, zekerheid, liqui-
diteit etc. Het nut dat aan de reële kasvoorraden wordt ont-
leend kan dan beschouwd worden als een soort toegerekend
inkomen, te vergelijken met het eiqen-woningbezit, hetwelk
ten volle wordt geconsumeerd. In navolging van Tobin doet
ook Johnson een beroep op de kunstgreep van een vermogens-
illusie aan de kant van de economische subjecten. De laatst-
genoemde auteur echter introduceert nog een nieuw element
te weten het immateriële consumptie-effect. Hij gaat er
namelijk van uit dat het bedoelde toegerekende inkomen volle-
dig wordt geconsumeerd, een soort immateriële consumptie,
waardoor de economische subjecten de consumptie van materiële
goederen en diensten dienovereenkomstig zullen wijzigen. Op
basis van deze gedachten-constructie zal, naast het Tobini-
aanse portefeuille-éffect, de materiële spaarcruote eveneens
kunnen worden beinvloed. Zoals in het vierde hoofdstuk is
aangetoond zal een wijziging in de monetaire groeivoet,
in de analyse van Johnson, géén eenduidige invloed hebben
op de materiële besparingen en zo op de evenwichtswaarden
van de reële grootheden. Dit vloeit voort uit het feit dat
het portefeuille-effect van Tobin en het immateriële con-
sumptie-effect een tegengestelde invloed hebben op de mate-
riële besparingen.

De auteurs Patinkin en Levhari hebben zich kritisch opge-
steld ten aanzien van de genoemde "Tobin-paradox" en hebben
naast de functie van het geld als vermogensactivum, mede de
ruilmiddelfunctie in hun analyse betrokken. Zij sluiten in
methodologisch opzicht aan bij de monetaire gedachten van
de Chicago-school (Friedman c.s.) en presenteren een tweetal
denkmodellen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
het geld als consumptiegoed en als productiegoed.

Zij gaan in hun eerste analyse, waarbij het geld als

358



consumptiegoed centraal staat uit van een meer realistische
spaarhypothese, in die zin, dat de spaarquote over het
beschikbare inkomen genomen (inclusief de vermogenscomponent
à la Tobin en de toegerekende inkomenscomponent à la John-
son)variabel is en afhankelijk van de respectievelijke re-
ële opbrengstvoeten van de beide vermogensobjecten. Even-
als Johnson komen zij tot de conclusie dat er géén eendui-
dige uitspraak kan worden gedaan over de invloed van een
wijziging in de monetaire expansiegraad op de evenwichts-
waarden van de reële grootheden i.c. de kapitaalintensiteit.
Dit moet worden toegeschreven aan het feit dat er een groot
aantal, vaak tegengestelde, effecten werkzaam zijn, waardoor
ook de verbale interpretatie sterk wordt bemoeilijkt. De
bedoelde invloed blijkt uiteindelijk kritisch afhankelijk
te zijn van de betekenis van een mutatie in de inflatie-
graad voor de ontwikkeling van de materiële spaarauote.
Wel kan gesteld worden dat voorzover de constante spaarquote
à la Tobin actueel is, een vergroting van de monetaire ex-
pansiegraad een positieve invloed zal uitoefenen op de even-
wichtswaarde van de kapitaalintensiteit in vergelijking met
het groeipad met de lagere monetaire groeivoet. Immers voor-
zover de spaarquote constant is zal een hogere monetaire
groeivoet (lees: evenwichtswaarde van de inflatiegraad) de
gewenste kasbesparingen reduceren en zal een qroter deel der
besparingen worden gericht on een uitbreiding van de fysieke
kapitaalqoederenvoorraad. Deze zelfde conclusie kan gehand-
haafd blijven in het geval dat er een positief verband be-
staat tussen een wijziging in de inflatiegraad en een wijzi-
ging in de spaarquote over het beschikbare inkomen genomen.
Dit laatste zal zich voordoen indien de economische subjec-
ten de daling van het monetair vermogen (reële kasvoorraden)
als gevolg van een hogere inflatiegraad niet accepteren.
Men zou zich dan kunnen voorstellen dat de economische sub-
jecten deze vermogensdaling wensen te compenseren ten laste
van de consumptieve bestedingen, waardoor juist meer materië-
le besparingen zullen worden gerealiseerd.

In de analyse van het geld als een productiegoed, staat de
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gedachte centraal dat het geld productieve diensten ver-
schaft in die zin, dat de informatie- en transactiekosten
welke in een zuivere ruileconomie in natura zijn verbonden
aan het ruilproces, worden verminderd. De introductie van
het geld als een algemeen aanvaard ruilmiddel maakt het mo-
gelijk de ruil van goederen en diensten beter te organise-
ren en leidt tot een meer efficiënte allocatie van de pro-
ductiefactoren. Patinkin en Levhari nemen de reële kasvoor-
raden nu op als argument in de productiefunctie en grijpen
weer terug op de Tobiniaanse inkomensdefinitie, dus inclu-
sief de monetaire vermogenscomponent, daar de productieve
diensten van de kasvoorraden nu tot uitdrukking komen in
de lopende productie. Na een beroep te hebben gedaan op het
grensproductiviteitsbeginsel met betrekking tot de vraag
naar reële kasvoorraden als een productiegoed, komen de
auteurs wederom tot de conclusie, dat de invloed van een
wijziging in de monetaire groeivoet op de evenwichtswaarden
van de reële grootheden onbepaald is. Zoals in het vierde
hoofdstuk naar voren is gekomen kan er in de betreffende
analyse weer van alles en nog wat gebeuren. Met dit laatste
wordt dan bedoeld dat bij een uitbreiding van de geldfunc-
ties, in vergelijking met die in de analyse van Tobin, een
wijziging in de monetaire groeivoet een aantal, vaak tegen-
gestelde, effecten teweegbrengt, waarvan het uiteindelijke
resultaat op verbale wijze moeilijk kan worden qeinterpre-
teerd. Wel moet worden opgemerkt, dat voorzover de grens-
productiviteit van de reële kasvoorraden als productiegoed
van een te verwaarlozen betekenis is, hetgeen in onze in
monetair en financiëel opzicht hoog ontwikkelde volkshuis-
houdingen geen onrealistische veronderstelling is, de To-
biniaanse conclusie met betrekking tot de invloed van een
wijziging in de monetaire groeivoet gehandhaafd kan blijven.

Bij een beantwoording van de vraag in hoeverre de neo-klas-
sieke analyse van het geld in een groeitheoretisch kader voor
de concrete monetaire politiek relevant is, komt men al gauw
terecht bij een kritische doorlichting van de veronderstel-
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lingen, waarvan wordt uitgegaan.
Op de eerste plaats willen we opmerken dat Tobin zich in

zijn theoretische beschouwingen beperkt tot het zg. externe
(chartale)geld, hetgeen betekent dat hij juist het belang-
rijke aspect van een geldeconomie, zijnde de functie van
het geld het ruilverkeer te vergemakkelijken en de trans-
actie- en informatiekosten verbonden aan het ruilproces te
verminderen, geheel onder tafel werkt. Een en ander kan als
volgt worden toegelicht. De hiervoor bedoelde functies wor-
den in onze volkshuishouding in toenemende mate overgenomen
door het interne (girale) geld, waartegenover wel een schuld
staat van de particuliere economische subjecten aan de
emittent i.c. de monetaire- of geldscheppende instellingen.
Dit interne geld genereert volgens de gangbare opvattingen
in de literatuur echter niet het vermoqenseffect, hetwelk
in de Tobiniaanse analyse een kritische verbindingsschakel
vormt tussen de wijzigingen in de monetaire groeivoet en
de veranderingen in de evenwichtswaarden van de reële groot-
heden. Vanuit dit oogpunt beschouwd, zal naar onze mening
een theorie, welke zich ten doel stelt de geldtheorie en de
groeitheorie te integreren en welke zich beperkt tot een in
kwantitatief opzicht geringe component van de maatschappe-
lijke geldhoeveelheid (chartaal geld), voor de practische
monetaire politiek weinig relevant zijn.

Het theoretisch onderscheid tussen extern en intern geld
en de daarmee samenhangende kwestie in hoeverre deze geld-
componenten een onderdeel vormen van het netto-vermogen van
de particuliere economische subjecten zijn in de literatuur
reeds vaak ter discussie gesteld. De verschillende auteurs
(uitgezonderd Pesek en Saving) hebben deze kwestie in het
kader van hun theorie niet nader uitgewerkt. Wij willen bij
deze kwestie stilstaan daar in onze beschouwingen de func-
tie van het geld als een vermogensactivum centraal is ge-
steld. Het externe geld kunnen we zeer algemeen definiëren
als die geldcomponent, welke voor de economische subjecten
(exclusief de overheid en de geldschepoende financiële in-
stellingen) een vorm van netto-vermogen inhoudt. Daarmee wordt

361



dan bedoeld een volkomen liquide schuldtitel van de emit-
tent (overheid en monetaire instellingen), waartegenover
géén schuld staat van de bedoelde economische subjecten aan
de emittent. Deze omschrijving betekent dat het door Tobin
bedoelde niet-rentedragende externe geld, hetwelk via een-
zijdige overheidstransfers in omloop wordt gebracht, voor
de economische subjecten een netto-vermogensmutatie betekent.
De vraag komt nu naar voren in hoeverre de rentedragende

overheidsobligaties in handen van de particuliere economische
subjecten misschien evenzeer als een netto-vermogensbestand-
deel kunnen worden aangemerkt. Ook ten aanzien hiervan be-
staat er geen eenduidigheid in de literatuur. Sommige au-
teurs, in het bijzonder de monetaristen, gaan er vanuit
dat de financiering van het begrotingstekort met behulp
van obligaties wel bijdraagt tot een vergroting van het
netto-vermogen van de particuliere sector. Andere auteurs
stellen daartegenover dat de economische subjecten de toe-
komstige belastingverplichtingen ten behoeve van de rente
en aflossing geheel of gedeeltelijk kapitaliseren, waardoor
er geen of slechts voor een deel netto-vermogen wordt ge-
creëerd. Met andere woorden volqens deze laatste opvatting
betekent het bezit van overheidsobligaties zowel een acti-
vum als een passivum voor de particuliere economische sub-
jecten waardoor geen of slechts een gedeeltelijk netto-
vermogenseffect wordt gegenereerd. Toch heeft deze kwes-
tie ingrijpender consequenties dan men wellicht op het eer-
ste gezicht zou denken. Zoals bekend zal een openmarkttrans-
actie tussen de Centrale Bank en de particuliere sector,
welke tot uitdrukking komt in een aankoop door de Bank van
overheidsobligaties, aanleiding geven tot een geldcreatie.
Indien de particuliere economische subjecten de toekomsti-
ge belastingsverplichtingen niet kapitaliseren zal deze
operatie geen aanleiding geven tot een daling, noch tot een
stijging, van het netto-vermogen van de particuliere econo-
mische subjecten met alle gevolgen voor de consumptieve be-
stedingen etc. Zmmers de oorspronkelijke houder van de over-
heidsobligaties krijgt nu, voorzover de transactie giraal
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wordt afgewikkeld, een hoger banktegoed, waartegenover geen
schuld staat van hem aan de emittent i.c. de algemene bank.
Zijn netto-vermogenspositie is dientengevolge niet gewij-
zigd. Indien er wel sprake is van een kapitalisatie van de
toekomstige belastingverplichtingen zal de bedoelde open-
marktaankoop door de Centrale Bank eveneens aanleiding
geven tot een geldcreatie, maar tevens een positieve bij-
drage leveren aan de netto-vermogenspositie van de particu-
liere economische subjecten. Immers de oorspronkelijke
houder van de overheidsobligatie vervangt nu een schuldti-
tel van de overheid, welke niet als een netto-vermogenscom-
ponent werd beschouwd, door een volkomen liquide schuld-
titel van de monetaire instellingen, waartegenover geen
schuld staat van hem aan de emittent.
We zouden nog verder willen gaan en stellen dat elke mone-
tisatie van schuldtitels van de overheid, dus inclusief de
schuld titels met het karakter van secundaire liquiditeit,
weliswaar zal leiden tot een chartale en~of girale geld-
creatie, maar dat de nettovermogenspositie hierdoor niet
muteert. Een en ander uiteraard binnen de veronderstelling
dat er geen kapitalisatie optreedt van de toekomstige
belastingverplichtingen. wij kunnen onze kritiek op de iden-
tificatie van extern geld met chartaal geld met de volgende
opmerking uitbreiden. Een aankoop van qoederen en diensten
door de overheid, gefinancierd met niet uit belastinggelden
of ten laste van de kapitaalmerkt verkregen middelen, zal
eveneens aanleiding geven tot een creatie van extern geld
en tevens tot een mutatie in het netto-vermogen van de par-
ticuliere economische subjecten. Deze geldcreatie kan immers
zeer wel tot uitdrukking komen in een vergroting van de
girale tegoeden bij de handelsbanken. We kunnen ons dan ook
goed voorstellen dat een overheid die zijn ambtenaren betaalt
ten laste van haar tegoed bij de Centrale Bank wel bijdraagt
tot een vergroting van het netto-vermogen van de particuliere
economische subjecten. Voorzover de overheid een krediet heeft
opgenomen bij de Centrale Bank, teneinde zich de voor betaling
benodigde middelen te verschaffen,zal dit de geschetste con-
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clusie ten aanzien van de mutaties in het netto-vermogen
niet beïnvloeden. Een en ander is kritisch afhankelijk van
de wijze van consolideren van activa- en passiva-posities
bij de bepaling van de netto-vermogensmutaties. Wij hebben de
overheid en de monetaire instellingen tesamen genomen ten
opzichte van de particuliere economische subjecten, temeer
daar de overheid zich in zijn bestedingen niet laat leiden
door de omvang van de bestaande overheidsschuld, hetgeen wel
opgaat voor de particuliere economische subjecten.

De bovenstaande uiteenzetting houdt in dat een identificatie
van het externe geld met het chartale qeld, zoals in de lite-
ratuur vaak naar voren komt, door ons niet kan worden onder-
steund.

Het voorgaande brengt ons dan tevens tot de stelling dat een
financiering van het begrotingstekort met langlopende obli-
gaties niet langer meer als neutraal kan worden beschouwd
zoals meestal wordt verondersteld. Hanteerde men voorheen
bij de beoordeling van de monetaire conseauenties van het
overheidstekort het financieringscriterium waarbij er van werd
uitgegaan dat deze financiering voortvloeit uit lopende
besparingen, waardoor dus de bestedingen van de particuliere
sector dienovereenkomstig zouden worden verminderd, vanuit
het criterium van de netto-vermogensmutatie hoeft die neu-
traliteit geenszins het geval te zijn. Financiering met be-
hulp van schatkistpapier blijft in het kader van onze gedach-
tengang zijn inflatoir karakter behouden, daar deze finan-
cieringswijze bovendien een secundaire liquiditeitscreatie
inhoudt.

Rekening houdende met de bovenstaande opvattingen wordt
nu het interne geld gereserveerd voor die geldcomponent, welke
voor de particuliere economische subjecten géén netto-ver-
mogen inhoudt. Dit vanwege het feit dat tegenover de volkomen
liquide schuldtitel van de emittent een zelfde schuld staat
van de particuliere sector aan deze emittent. We denken dan
in het bijzonder aan het girale en het chartale geld dat
ontstaat bij kredietverlening door de monetaire instellingen
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aan de particuliere sector en bij het aankopen van particu-
liere schuldtitels. Volgens onze opvatting betekent dan de
monetisatie van een overheidsobligatie, onder de veronder-
stelling van een niet-kapitaliseren van de toekomstige be-
lastingverplichtingen, een creatie van extern geld, terwijl
een monetisatie van particuliere schuldtitels een creatie
van intern geld inhoudt. Openmarkttransacties tussen de
Centrale Bank en de particuliere sector, door middel van
aankoop van particuliere schuldtitels door de Bank, beteke-
nen derhalve een creatie van intern geld en geen netto-
vermogensmutatie; het aankopen van overheidsoapier daaren-
tegen betekent een creatie van extern geld en eveneens geen
netto-vermogensmutatie. Transacties tussen de overheid en
de monetaire instellingen hebben vanweqe onze opvatting ten
aanzien van de consolidatie geen effect voor het netto-ver-
mogen van de particuliere economische subjecten.

Op basis van de voorgaande beschouwingen zijn we van mening
dat de in de literatuur vaak gehanteerde beperking van het
externe geld tot het niet-rentedragende chartale overheidsgeld
onjuist is. Een en ander heeft uiteraard belangrijke conse-
quenties voor de werkinq van de geschetste monetaire groei-
modellen. Immers naarmate de overheid een groter beslag gaat
leggen op de productiecapaciteit en de financiering geschiedt
met overheidsobligatie zal de netto-vermogenspositie van de
particuliere economische subjecten toenemen. Deze verster-
king van de netto-vermogenspositie van de particuliere eco-
nomische subjecten zal optreden, voorzover de laatstgenoemde
categorie de met de schuldfinanciering samenhangende toekom-
stige belastingverplichtingen niet kapitaliseert.Voorzover
nu deze overheidsobligaties als perfecte substituten kunnen
worden aangemerkt voor fysieke kapitaalgoederen in de beleg-
gingsportefeuille van de economische subjecten zal de boven-
staande intrepretatie van de begrippen intern en extern geld,
in de Tobiniaanse gedachtengang leiden tot een voortdurende
vermindering van de materiële kapitaalgoederenvoorraad en een
daling van de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit.
Vervolgens wordt in de neo-klassieke analyse gebruik gemaakt
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van een heroische veronderstelling, volgens welke de ge-
zins- en productiehuishoudingen als één beslissingseenheid
ten tonele worden gevoerd. Hierdoor wordt de werking van
de financiële markten en de centrale betekenis van de finan-
ciële schuldtitels in het proces van sparen en investeren
buitenspel gezet. We zien juist in de moderne geíndustria-
liseerde volkshuishouding een proliferatie van financiële
instellingen, die via emissie van schuldtitels met een ver-
schillende liquiditeitsgraad de besparingen kanaliseren van
sectoren met overschotten naar sectoren met tekorten. Deze
schuldtitels kunnen naar onze mening, net zo goed als het
door Tobin veronderstelde externe geld, als een substituut
voor kapitaalgoederen in de belegqinqsportefeuille worden
aangemerkt. Dit achterwege laten van een markt voor finan-
ciële schuldtitels dwingt Tobin tot de weinig realistische
veronderstelling dat bij de evenwichtige samenstelling van
de beleggingsportefeuille het grensproduct van kapitaal een
strategische rol speelt. In de realiteit is het echter zo
gesteld dat de spaarder, belegger, zich laat leiden door het
rendement op aandelen (claíms op de fysieke kapitaalgoederen)
in plaats van door het fysieke grensproduct van kapitaal. De
investeerder daarentegen let meer op de te behalen verwachte
rentabiliteit van het geinvesteerde vermogen. Door nu de be-
leggingsportefeuille met een groter aantal financiële schuld-
titels uit te breiden wordt het mogelijk rekening te houden
met de institutionele ontwikkelingen op financiëel gebied,
waardoor de analyse aan realiteitsgehalte wint.

Ook de uitbouw van de Tobiniaanse gedachtenconstructie door
Johnson door op expliciete wijze rekening te houden met
de immateriële consumptie welke zou kunnen worden toegekend
aan het bezit van reële kasvoorraden kan niet van kritiek
verschoond blijven. We menen hier te mogen stellen dat ook
het bezit van het girale geld de houder eenzelfde immateriële
consumptie kan verschaffen in de zin die daar door de auteurs
aan wordt toegekend. Wij willen zelfs nog verder gaan, en op
basis van de liquiditeitsgedachte overeenkomstig de visie van
de Radcliffe-commissie,ook de geldsubstituten in de beschouwing
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betrekken. Immers het bezit van deze rentedragende liquide
schuldtitels (spaar- en termijndeposito's, schatkistpapier
etc.) levert de houder daarvan eenzelfde genot in de
vorm van liquiditeit, gemak, zekerheid als het door de au-
teurs genoemde externe geld. Wel is het zo dat het interne
geld, zoals door ons gedefinieerd, en de genoemde geldsub-
stituten niet of slechts ten dele een netto-vermogenseffect
à la Tobin genereren, maar we zijn van mening dat voor een
zinvolle integratie van de geldtheorie en de groeitheorie
aan de betekenis van het interne geld en de geldsubstituten
niet kan worden voorbijgegaan. Indien we de analyse van
Johnson met dit liquiditeitsconcept uitbreiden zal de con-
clusie luiden, dat de immateriële consumptie, ontleend aan
het bezit van liquide schuldtitels (geld plus geldsubstitu-
ten), toeneemt waardoor de materiële besparingen in positie-
ve zin worden beïnvloed. Deze opvatting sluit aan bij de
visie van Gurley en Shaw, dat de na-oorlogse ontwikkeling
van de financiële structuur van de volkshuishouding, in het
bijzonder de groei van de liquiditeitsscheppende instellin-
gen, een stimulerende invloed heeft gehad op de reële econo-
mische ontwikkeling.
Vervolgens willen we opmerken dat het niet onrealistisch is

te veronderstellen dat de introductie van het geld als ruil-
middel aanleiding geeft tot een meer efficient gebruik van
de beschikbare reële productiekrachten. Men kan zich echter
wel afvragen of het een geoorloofde werkhypothese is, het
geld expliciet als een factor-inzet te beschouwen in de
productiefunctie op eenzelfde wijze als dit voor arbeid en
kapitaal het geval is. De introductie van het geld in de
economie zou naar onze mening veeleer beschouwd kunnen worden
als een soort financiëel-economische vindinq, zowel voor de
ondernemer als voor de volkshuishouding in zijn geheel, die
kan worden vergeleken met de technologische ontwikkeling in
de reële sfeer. Bovendien is de kwestie van de invloed van
het geld op de efficiency en de organisatie van de productie
van empirische aard.

Tenslotte hebben we aangegeven, wat de consequenties zijn
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van de veronderstelling van een voortdurend evenwicht tussen
de vraag naar en het aanbod van reële kasvoorraden (porte-
feuille-evenwicht) voor de stabiliteit van het neo-klassieke
monetaire groeimodel. Gebleken is, dat wanneer men uitgaat
van de theorie van de adaptieve verwachtingen, waarbij de
economische subjecten hun verwachtingen ten aanzien van de
inflatiegraad telkens weer herzien, de stabilíteit groter
is naarmate de herziening van de verwachte inflatiegraad met
een grotere vertraging zal plaatsvinden. Indien echter de
economische subjecten bemerken dat er een verschil bestaat
tussen de feitelijke- en de door hen verwachte inflatiegraad,
en hun verwachtingen sneller gaan aanpassen, zal een zichzelf
versterkend inflatieproces tot de mogelijkheden gaan behoren.
Er zullen zich dan calculatorische moeilijkheden gaan voor-
doen waarbij het geld zijn functie van rekeneenheid niet
goed meer kan vervullen. Dit verschijnsel, waarbij de econo-
mische subjecten in toenemende mate vluchten uit het geld in
de goederen, is tegenwoordig in de Westerse volkshuishoudin-
gen met een nagenoeg permanente inflatie uitermate actueel.

In het vijfde hoofdstuk is vervolgens een denkschema aan
de orde gesteld, dat in de economische literatuur wordt aan-
geduid als het Keynes-Wickselliaanse monetaire groeimodel.
Men zou verwachten dat in deze analyse de vraagzijde centraal
staat, maar dit is geenszins het geval. Ook hier wordt immers
uitgegaan van een neo-klassieke productiefunctie en van de
veronderstelling van een voortdurend evenwicht op de arbeids-
markt. De verschilpunten met de bovengeschetste neo-klassieke
monetaire qroeitheorie komen op het volgende neer.
Een eerste verschil is van methodologische aard en is gelegen
in het feit dat in de neo-klassieke analyse de evenwichts-
dynamica centraal wordt gesteld, waarbij er van wordt uitge-
gaan dat er een voortdurend evenwicht bestaat op alle markten.
In het Keynes-Wicksell model daarentegen wordt meer de nadruk
gelegd op de niet-evenwichtssituaties, welke dan in het bij-
zonder tot uitdrukking komen in de onevenwichtigheden op de
goederenmarkten, maar niet op de arbeidsmarkt en de markt voor

368



financiële schuldtitels (obligaties). Zoals bekend, wordt
in de neo-klassieke analyse uitgegaan van een voortdurende
gelijkheid van de feitelijke- en de evenwichtswaarde van de
inflatiegraad, welke bepaald wordt door de monetaire groei-
voet, in de Keynes-Wickselliaanse gedachtengang echter is
de feitelijke of actuele inflatiegraad een weerspiegeling
van een bestaande onevenwichtigheid op de goederenmarkt.
Het Keynesiaanse element in de analyse komt naar voren in
de introductie van een afzonderlijke spaar- en investerings-
functie en in een markt voor financiële schuldtitels. (obli-
gaties). Hierdoor wordt een deel van onze kritiek op de Tobi-
niaanse gedachtengang weggenomen. Immers er komt op deze
wijze ruimte voor afzonderlijke beslissingseenheden,waardoor
het mogelijk wordt een expliciete verdeling van de volks-
huishouding in gezins- en productiehuishoudingen in de
analyse op te nemen. Het Wickselliaanse element ligt opge-
sloten in de investeringsrelatie. Er wordt namelijk ver-
ondersteld dat de exante-investeringsvraag in een positief
verband staat met het verschil tussen het reële kapitaal-
rendement en de reële rentevoet (- nominale rente op obli-
gaties minus de verwachte inflatiegraad). In tegenstelling
tot de neo-klassieke analyse bestaat er nu geen markt voor
de bestaande homogene kapitaalgoederen, die gekocht en ver-
kocht worden en of waarvan de diensten gehuurd en verhuurd
kunnen worden. De onafhankelijke investeringsrelatie in de
Keynes-Wicksell analyse geeft aan, dat een eventueel verschil
tussen de gewenste- en de feitelijke kapitaalgoederenvoor-
raad via een verandering in de investeringsactiviteit zal
worden weggewerkt.
Anders geformuleerd, in het Keynes-Wicksell model wordt het
hiervoor bedoelde verschil geëlimineerd via een verandering
in de investeringsactiviteit als stroomqrootheid, terwijl
in het neo-klassieke model dit verschil wordt geëlimineerd
via een mutatíe in de bestaande kapitaalgoederenvoorraad als
voorraadgrootheid. Een expansieve monetaire impuls zal zich
in het Keynes-Wicksell model in eerste instantie manifes-
teren in een vraagsurplus naar obligaties. De nominale rente-
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voet zal vervolgens dalen, totdat het voortdurend veronder-
stelde evenwicht op de obligatiemarkt weer is hersteld.
De opwaartse beweging van het prijsniveau zal nu op een meer
indirecte wijze, namelijk via de geinduceerde goederenmarkt-
onevenwichtigheden, tot uitdrukking komen. Enerzijds als
gevolg van de door de rentedaling geinduceerde investerings-
vraag, anderzijds als gevolg van de werking van het vermogens-
effect met betrekking tot de consumptieve bestedingen.

In het Keynes-Wickselliaanse model wordt, in tegenstelling
tot in het neo-klassieke twee-activa model, uitgegaan van
drie vermogensactiva te weten, geld, particuliere obligaties
en kapitaalgoederen. Van kritische betekenis voor de werking
van het model is de veronderstelling, dat indien bij een
overbesteding de wensen van consument en producent, ofwel
van spaarder en investeerder, niet ten volle kunnen worden
gehonoreerd, de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederen-
voorraad een of andere lineaire combinatie is van de voorge-
nomen investeringen en besparingen.

Dit laatste is een vrij arbitraire kwestie. Immers het is
zeer wel denkbaar dat in het geval van overbesteding en een
opwaartse beweging van het prijsniveau de economische subjec-
ten niet bereíd zijn minder reëel te consumeren, waardoor de
in het vijfde hoofdstuk genoemde gedwongen besparingen
niet zullen optreden. De feitelijke groeivoet van de kapi-
taalgoederenvoorraad wordt dan bepaald door de voorgenomen
besparinqen. Vervolgens is het ook mogelijk dat de economische
subjecten de daling van de reële kasvoorraden als gevolg van
de hogere inflatiegraad niet willen accepteren en ten laste
van de consumptieve bestedingen de besparingen gaan vergro-
ten. In dit geval zullen de wensen van de investeerders in
sterkere mate worden gehonoreerd. Zoals in het vijfde hoofd-
stuk naar voren komt blijkt deze verdeling van wezenlijk be-
lang te zijn voor de bepaling van de uiteindelijke invloed
van een wijziging in de monetaite groeivoet op de evenwichts-
waarden van de reële grootheden.
In de korte termijn analyse van het Keynes-Wickselliaanse
model kunnen een IS-curve en een ~S-curve worden geconstrueerd,
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welke in formeel opzicht analoog zijn met de traditionele
IS-LM curven uit het bekende Hicks-Hansen diagram. De IS-
curve geeft nu weer de combinaties van de nominale rentevoet
en van de reële kasvoorraden, waarvoor geldt dat het vraag-
of aanbodsurplus van goederen constant is. Vervolgens repre-
senteert de FM-curve combinaties van de nominale rentevoet
en van de reële kasvoorraden waarvoor geldt dat de som van
het vraagsurplus naar goederen en naar reële kasvoorraden
gelijk is aan nul, gegeven het evenwicht op de obligatiemarkt
en op de arbeidsmarkt. Teneinde nu een goed inzicht te ver-
krijgen in de factoren en de mechanismen welke een rol spelen
bij de invloed van een wijziging in de monetaire expansie-
graad op de evenwichtswaarden van de reële grootheden op
lange termijn, hebben we in het vijfde hoofdstuk de infla-
tiegraad en de nominale rentevoet uitgedrukt in termen van
de arbeidsintensiteit, de reële kasvoorraden oer eenheid ka-
pitaal en de verwachte inflatiegraad. Dit hangt samen met
het feit dat zowel de inflatiegraad als de nominale rente de
essentiële verbindingsschakels vormen via welke de invloed
van een verandering in de monetaire groeivoet zich zal mani-
festeren in de reële sfeer. De aanhangers van het Keynes-
Wickselliaanse denkmodel komen evenals een aantal auteurs
die de neo-klassieke denkrichting verteqenwoordigen (Patin-
kin en Levhari) tot de conclusie dat alternatieve groeivoe-
ten van de geldhoeveelheid géén eenduidige invloed hebben
op de evenwichtswaarden van de reële grootheden. Deze niet-
eenduidigheid hangt nauw samen met een ingebouwde ver-
tragingsfactor aan de kant van de goederenmarkt en tevens
met het vrij willekeurige standpunt dat men kan innemen ten
aanzien van de kwestie of de voorgenomen-investeringen dan
wel de voorgenomen-besparingen uiteindelijk bepalend zijn
voor de feitelijke groeivoet van de kapitaalgoederenvoor-
raad. De vertragingsfactor geeft een indicatie voor de snel-
heid waarmee de bestaande goederenmarktonevenwichtigheden
tot uitdrukking zullen komen in een wijziging in de infla-
tiegraad. In het neo-klassieke model wordt deze kwestie vol-
ledig weqgedefinieerd en onder tafel gewerkt, daar men uitgaat
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van de veronderstelling dat eventuele onevenwichtigheden
op de goederenmarkt direct en volledig zullen worden ge-
ëlimineerd.

We willen er hier duidelijk op wijzen dat de auteurs, die
de Keynes-Wicksell denkrichting vertegenwoordigen als tegen-
hanger van de neo-klassieke analyse, via hun veronderstel-
lingen de Keynesiaanse analyse geweld aan doen. Immers hun
visie ten aanzien van een verandering van de inflatiegraad
als gevolg van goederenmarktonevenwichtigheden heeft Keynes
nooit bedoeld. In de genoemde opvatting komt in wezen naar
voren dat het Walrasiaanse algemeen evenwichtsmodel op de
achtergrond blijft staan, zij het dat bij wijzigingen in de
vraag- en aanbodsituaties op de goederenmarkten in het Keynes-
Wicksell model niet onmiddellijk, via adequate prijsaanpas-
singen, een nieuw evenwicht tot stand zal komen . De bedoel-
de veronderstelling ten aanzien van een wijziging in de
inflatiegraad houdt ook in dat in tijden van onderbesteding,
waarin de effectieve vraag tekort schiet, het prijsniveau
zal dalen. Dit is in de traditionele Keynesiaanse analyse
geenszins het geval, daar in eerste instantie een aanpas-
sing zal gaan optreden aan de kant van de transactiehoeveel-
heden. Hiermee wordt bedoeld dat de goederenmarktonevenwich-
tigheden veeleer repercussies zullen hebben voor de werk-
gelegenheidssituatie en zo voor de andere reële grootheden.
Deze consequentie wordt in het Keynes-Wicksell model niet
geanalyseerd, aangezien wordt uitgegaan van een voortdurend
evenwicht op de arbeidsmarkt.
Met andere woorden een eventuele terugkoppeling van de goe-
derenmarktonevenwichtigheden naar de arbeidsmarkt wordt
niet in de beschouwingen betrokken, waardoor de analyse aan
realiteitsgehalte inboet. Op deze wijze wordt een stuk bij-
zonder actuele problematiek verwaarloosd.
Met het voorgaande samenhangend kan vervolgens gesteld

worden dat in de Keynes-Wickselliaanse gedachtenconstructie
alleen ruimte bestaat voor een bestedingsinflatie, waarbij de
prijzen stijgen ten gevolge van een vraagoverschot naar goe-
deren en diensten.In dit opzicht wordt wel aansluiting
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gevonden bij Keynes. Daarentegen wordt geen aandacht ge-
schonken aan bijvoorbeeld de kosteninflatie, waarbij de
prijzen veeleer worden opgestuwd vanuit de factoren aan de
aanbodzijde. We denken dan in dit verband aan de pogingen
van de verschillende sociale groepen om hun reële inkomen te
verbeteren of een bepaald reëel inkomen te handhaven. Deze
pogingen kunnen zeer wel aanleiding geven tot het optreden
van de bekende loon-prijsspiraal. Wanneer dit proces van
prijsstijgingen lange tijd voortduurt, zoals in de afgelopen
jaren in de Westerse volkshuishoudingen kan worden waarge-
nomen, zullen de economische subjecten deze prijsstijgingen
voor de toekomst verwachten en hierin een aanleiding vinden
hun disposities dienovereenkomstig aan te passen. Iedereen
tracht zijn positie veilig te stellen, hetgeen dan tot uit-
drukking komt in voortdurend hogere nominale inkomensstijgin-
gen waardoor de inflatie een autonoom en zichzelf verster-
kend karakter krijgt. Op dit punt aangekomen zal de kracht
van de monetaire autoriteit moeten blijken wanneer deze via
een doorbreking van de loonprijsspiraal een bijdraqe wenst
leveren tot het indammen van de accelererende inflatie. Onder
die omstandigheden komt steeds weer de kwestie naar voren of
de doelstelling van een volledige werkgelegenheid en de daar-
mee samenhangende bijfinanciering, dan wel de stabiliteit
van de koopkracht van het geld en het daarmee gepaard gaande
restrictieve monetaire beleid centraal moet worden gesteld.

We zien dus dat in het Keynes-Wicksell model geen plaats
is ingeruimd noch voor de inkomensinflatie noch voor het
simultaan optreden van inflatie en werkloosheid, een situa-
tie waarmee de Westerse volkshuishoudinqen de laatste jaren
in toenemende mate worden geconfronteerd. Vanwege het achter-
wege laten van de consequenties van de goederenmarktoneven-
wichtigheden voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is
naar onze meninq het Keynes-Wicksell denkmodel slechts in
staat een klein gedeelte van de uiterst gecompliceerde econo-
mische werkelijkheid te verklaren. Het mag derhalve ook geen
verwondering wekken, dat bij vele auteurs, die zich met de
monetaire groeitheorie bezighouden, de opmerking naar voren
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komt, dat men op basis van deze theoretische denkconstruc-
ties geen voor de praktijk direct toepasbare aanbevelingen
mag verwachten.

Teneinde de werking van de arbeidsmarkt in het model op te
nemen zou men zich als eerste aanzet de volgende eenvoudige
gedachtenconstructie kunnen voorstellen. De groeivoet van de
nominale loonvoet is afhankelijk van het vraagsurplus naar
arbeid (effectieve vraag naar arbeid minus het arbeidsaanbod)
en van de verwachte inflatiegraad. Op deze wijze kan de
gedachte die aan de Phillipscurve ten grondslag ligt in de
beschouwingen worden betrokken. We kunnen dan tevens voor
elke gegeven waarde van de verwachte inflatiegraad een
Phillipscurve construeren. Deze kwestie is tegenwoordig
bijzonder actueel, nu we worden geconfronteerd met voortdu-
rend hogere nominale loonstijgingspercentages bij een gelijk-
blijvend en~of een toenemend werkloosheidspercentage. Deze
situatie wordt ook wel aangeduid met de term stagflatie,
een teruggang in de economische activiteit, welke gepaard
gaat met een aantasting van de koopkracht van het geld. Voor-
zover nu bij de loononderhandelingen de partijen niet onder-
hevig zijn aan geldillusie, hetgeen inhoudt dat zij zich
zuiver laten leiden door reële grootheden, zal elke vergroting
van de verwachte inflatiegraad aanleiding kunnen geven tot een
onmiddellijke en een volledige dienovereenkomstige verhoging
van het nominale loonstijgingspercentage. We spreken hier
van kunnen, daar de honorering van de wensen afhankelijk is
van de macht van de verschillende sociale partners bij het
loonoverleg.
Dit laatste kan als volgt nader worden toegelicht. Het sim-
pele verband tussen de procentuele mutatie in de nominale
loonvoet en de procentuele mutatie in de werkloosheid, het-
welk in de traditionele Phillipscurve tot uitdrukking wordt
gebracht, heeft sinds de zestiger jaren op ingrijvende wijze
aan realiteitsgehalte verloren. De werking van het vrije
markt- en prijsmechanisme op het gebied van de loonvorming
die aan de gedachte van de Phillips-curve ten grondslag ligt
is in de praktijk ver te zoeken.
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Machtsfactoren en politieke factoren spelen in toenemende
mate een strategische rol bij het loonoverleg. We denken
daarbij tevens aan de toegenomen invloed van alle mogelijke
pressiegroepen. Bovendien is het zo dat de Phillioscurve,
zoals in de praktijk kan worden geconstateerd, gedefinieerd
wordt in reële termen, waarmee dan wordt bedoeld dat door
de sociale partners via de prijsindexering wordt gestreefd
naar een handhav en of verbeteren van de reële inkomens-
positie. Naarmate nu de elasticiteit van de nominale loon-
voet ten opzichte van het algemeen prijsniveau groter is,
zullen een afwentelingsproces en de welbekende loon-
prijsspiYaal gaan optreden. De automatische prijsindexering
in de lonen fungeert dan als drijfanker voor de loon-orijs-
spiraal. In een periode met een voortdurende en zelfs een
accelererende inflatie zal het genoemde afwentelingsproces
de verantwoordelijke autoriteiten dwingen tot een keuze
tussen een verlaging van de werkloosheid op korte termijn
en een voortdurend hogere inflatiegraad voor de toekomst.
Tenslotte willen we nog een kritische oomerking maken die

verband houdt met het gebruik van het geld in de volkshuis-
houding. Het gebruik van geld in een economie is in wezen
gebaseerd enerzijds op het bestaan van onzekerheidsfactoren
en transactiekosten verbonden aan het ruilproces en ander-
zijds op het ontbreken van een volledige informatie bij de
verscheidene marktpartijen met betrekking tot de vraag- en
aanbodsituaties op de verschillende markten. Deze kwesties
worden in geen der bestaande monetaire groeitheorieën in
de beschouwingen betrokken. In de neo-klassieke gedachten-
gang, waar het Walrasiaanse "tátonnement-proces" steeds op
de achtergrond staat, zou deze omissie nog wel gerechtvaar-
digd zijn. Immers volgens genoemde evenwichtsconceptie en
het idee van de "veilingmeester" zal alleen tegen evenwichts-
prijzen worden gehandeld en soelen de bovengenoemde factoren
per definitie geen rol. Dit zou tevens een verklaring kunnen
zijn voor het feit dat Tobin in zijn analyse de functie
van het geld in een groeitheoretisch kader zuiver beperkt tot
die van een vermogensactivum.Zoals bekend schenkt Tobin niet
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op expliciete wijze aandacht aan de functie van het geld als
ruilmiddel, welke veeleer verband houdt met de bovengenoemde
informatie- en transactiekosten en de onzekerheid bij het
ruilproces. De betekenis van de hiervoorbedoelde omissie
komt echter pregnant naar voren in het Keynes-Wickselliaan-
se denkmodel waar juist de onevenwichtigheden op de goederen-
markten centraal worden gesteld en derhalve teqen niet-even-
wichtsprijzen kan worden gehandeld. In het bedoelde model
wordt de interactie tussen de participanten op de verschil-
lende markten niet gereguleerd via een Walrasiaanse "veiling-
meester" met als gevolg dat niet alle markten steeds in even-
wicht zijn. De onevenwichtigheid wordt dan bepaald door of
is kritisch afhankelijk van de waarde van de verschillende
aanpassingscoëfficiënten. De introductie van het geld in
een dergelijk model is zeer goed verdedigbaar, daar het geld
als een uniek ruilmiddel het Walrasiaanse paradigma van het
"tátonnement-proces" vervangt.

Vervolgens zijn in het zesde hoofdstuk het neo-klassieke
en het Keynes-Wickselliaanse denkachema in één model samen-
gebracht. Dit komt tot uitdrukking in de veronderstelling dat
de actuele of feitelijke inflatiegraad nu op twee wijzen door
de verwachte inflatiegraad, welke zelf afhankelijk is van de
monetaire groeivoet, kan worden beinvloed. Enerzijds op een
directe wijze (direct prijsverwachtingseffect) in die zin,
dat de economische subjecten bij de prijsvaststelling rekening
houden met de verwachte prijsstijging, anderzijds oo een
meer indirecte wijze via de door de verwachte inflatiegraad
geïnduceerde onevenwichtigheden op de goederenmarkt.
Het bovenstaande houdt in dat in dit synthese-model de
actuele inflatiegraad toch kan muteren, ook al bestaat er een
evenwicht op de goederenmarkt, namelijk voorzover de ver-
wachte inflatiegraad niet gelijk is aan nul. In het onder-
havige denkmodel zal wanneer de feitelijke en de verwachte
inflatiegraad aan elkaar gelijk zijn, tevens een evenwicht
op de goederenmarkt bestaan, in die zin, dat de voorgenomen
besparingen gelijk zijn aan de voorgenomen investeringen.
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We kunnen nu een IS-curve construeren voor de lange termijn,
welke weergeeft de verschillende combinaties van de arbeids-
intensiteit e~n de reële kasvoorraden, waarvoor geldt dat de
besparingen (- investeringen) per eenheid kaoitaal gelijk
zijn aan de gegeven groeivoet van de bevolking. Deze curve
sluit meer aan bij de Hicksiaanse interpretatie van de IS-
curve, daar het ook hier een evenwicht betreft in de reële
sfeer. Dit laatste in tegenstelling tot het in het vijfde
hoofdstuk besproken Keynes-Wicksell model waar juist de oneven-
wichtigheden in de reële sfeer centraal staan. Ook de FM-curve
sluit meer aan bij de gedachte welke ten grondslag ligt aan de
traditionele LM-curve, daar het hier combinaties betreft van
de arbeidsintensiteit en de reële kasvoorraden, waarvoor geldt
dat de vraag naar en het aanbod van reële kasvoorraden met
elkaar in overeenstemming zijn (evenwicht in de monetaire
sfeer). Een hogere monetaire groeivoet zal nu on een-
duidige wijze de evenwichtswaarde van de kapitaalintensiteit
verhogen en die van de reële kasvoorraden verminderen, in ver-
gelijking met het evenwichtige groeipad met de laqere monetaire
groeivoet. Deze conclusie komt overeen met die van Tobin in
zijn neo-klassieke twee activa-model.

In de korte-termijn analyse, waarbij de arbeidsintensiteit
constant wordt verondersteld, en er zich onevenwichtigheden
op de verschillende markten kunnen voordoen, blijkt de Keynes-
Wicksell analyse uit het vijfde hoofdstuk meer in aanmerking
te komen voor een beschrijving van het monetaire groeiproces
in de volkshuishouding. De geintroduceerde veronderstelling
van een directe en een indirecte invloed van de verwachte
inflatiegraad op de feitelijke inflatiegraad blijkt echter
aanzienlijke consequenties te hebben voor de stabiliteit van
het model. Uitgaande van de theorie van de adaptieve ver-
wachtingen zal een vergroting van de monetaire groeivoet aan-
leiding kunnen geven tot een, cumulatief, zichzelf verster-
kend inflatieproces, tenzij de aanpassing van de verwachte
inflatiegraad met een voldoende vertraging zal olaatsvinden.
Deze stabiliteitsvoorwaarde is eveneens in de neo-klassieke
analyse naar voren gekomen. Bovendien wordt de stabiliteit
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vergroot naarmate de werking van het vermogenseffect sterker
is, waardoor de bestedingen en zo de stijging van de feite-
lijke inflatiegraad enigszins worden ingedamd.

Tenslotte is in dit hoofdstuk een kwestie aan de orde ge-
steld welke sinds de tweede helft van de jaren zestiq sterk
de aandacht heeft getrokken. Het betreft hier de simultane
opwaartse beweging van de inflatiegraad en de nominale ren-
tevoet welke in de praktijk kan worden waargenomen en die
in de literatuur wordt aangeduid als de "Gibson-naradox".
We menen te mogen stellen dat in een economisch klimaat met
een nagenoeg permanente inflatie de verwachtingen van de
economische subjecten ten aanzien van de geldontwaarding
op een zeker moment ongetwijfeld een rol zullen gaan spelen.
Zij zullen immers in genoemde omstandigheden in toenemende
mate ingespeeld raken op het inflatieverschijnsel en hun
economisch gedrag op een dienovereenkomstige wijze aannassen.
Een en ander heeft ook consequenties voor de nominale rente-
ontwikkeling, hetgeen in het kort als volgt kan worden aan-
gegeven. Zoals in het tweede hoofdstuk naar voren is qebracht
zal een expansieve monetaire impuls volgens de orthodoxe
Keynesiaanse visie in eerste instantie tot uitdrukking komen
in een ruimere liquiditeitsvoorziening, hetgeen aanleiding
geeft tot een lagere nomínale rentevoet. Zoals uit emoirische
onderzoekingen is gebleken, is dit rentedalend effect van be-
trekkelijk kortstondige duur. Immers de door de rentedaling
geinduceerde vergroting van de investeringsactiviteit en de
daarmee samenhangende inkomensstijging en grotere vraag naar
de transactiekassen, zal vervolgens aanleiding geven tot een
liquiditeitsverkrapping, waardoor de rentevoet weer zal qaan
stijgen. De rente blijft echter beneden het initiële niveau.
Dit is de traditionele redenering. De laatste jaren wordt
echter een andere redenering gevolgd. Indien we er van uit-
gaan dat de economische subjecten rekeninq houden met de
inflatieverwachtingen ~ la Fisher zullen de kredietgevers
zích in de leningcontracten trachten in te dekken door het
eisen van een inflatiecorrectie, welke tot uitdrukking komt
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in een voldoende hoqere nominale rentevoet, teneinde het
vermogensverlies op de rente en aflossing te compenseren.
Van de andere kant verwachten de kredietnemers een stijging
van de nominale waarde van de reële activa welke met het
geleende geld worden aangekocht. Deze laatste categorie
zal dientengevolge, vaak gestimuleerd door de fiscale
voordelen verbonden aan de leningfinanciering, best bereid
zijn een hogere nominale rentevoet te betalen. Door de wer-
king van dit klassieke Fisher-effect zal de rente tot boven
het initiële niveau kunnen stijgen. Bovendien is het zo dat
tijdens het proces van inkomensexpansie, op gang gebracht
door de initiële daling van de nominale rentevoet, er een
terugkoppelingseffect van de reële op de financiële sfeer
optreedt. Dit effect manifesteert zich in een grotere vraag
naar krediet, hetgeen wederom bijdraagt tot een stijging
van de nominale rentevoet. In de betreffende paragraaf van
het zesde hoofdstuk is naar voren gekomen dat een relatief
sterke werking van het vermogenseffect in de consumptiefunc-
tie er toe zal leiden dat de nominale rentevoet minder stijgt
dan de inflatiegraad, waardoor per saldo de reële rentevoet
daalt. Immers de hogere inflatiegraad, als gevolg van de
hogere monetaire groeivoet, zal de omvang van de reële kas-
voorraden verminderen. Hierdoor zal als gevolg van de rela-
tieve daling van de bestedingen weer enige tegendruk ont-
staan, waardoor de nominale rentevoet minder snel hoeft te
stijgen teneinde het evenwicht tussen de voorgenomen bespa-
ringen en -investeringen te herstellen.

Tenslotte is in het zevende hoofdstuk aandacht geschonken
aan de zuiver theoretische kwesties welke verband houden met
de optimale omvang en groeivoet van de geldhoeveelheid.
In dit verband is in eerste instantie de optimale geldhoeveel-
heidsregel, zoals deze door Friedman is ontwikkeld in het
kader van de welvaartstheorie, aan de orde gesteld. Hiermee
wordt dan bedoeld een zodanige omvang van de geldhoeveelheid
dat de maatschappelijke voordelen, verbonden aan het aanhouden
van geld als consumptie- en als productiegoed, worden qemaxi-

379



maliseerd. Deze situatie zal worden bereikt, indien de geld-
hoeveelheid een zodanig omvang heeft dat de marginale op-
brengstvoet van de reële kasvoorraden als consumptie- en als
productiegoed gelijk wordt aan nul. Friedman spreekt in dit
verband van een zg. verzadigingsniveau van reële kasvoorra-
den. De visie die aan bedoelde optimale geldhoeveelheidsregel
ten grondslag ligt komt in het kort op het volgende neer.
Voorzover er kosten zijn verbonden aan het aanhouden van
reële kasvoorraden zullen de economiscne subjecten er bij de

effectuering van de goederen- en dienstentransacties toe over-
gaan deze kasvoorraden intensiever te benutten. Dit zal ge-
paard gaan met reële omzettingskosten hetgeen overeenkomstig
de optimumregels uit de welvaartstheorie als een maatschap-
pelijke verspilling moet worden aangemerkt. Indien deze ge-
dachte in een groeitheoretisch kader wordt genlaatst en
wordt uitgegaan van de portefeuille-analyse, waarbij er naast
het niet-rentedraqende geld rentedragende vermogensactiva
bestaan, kan de volgende optimale geldhoeveelheidsregel
voor een twee-activa model worden afgeleid. De alternatieve
kosten van het aanhouden van reële kasvoorraden kunnen op
twee manieren tot nul worden teruggebracht. De eerste moge-
lijkheid betreft een zodanige ontwikkeling van de groeivoet
van de geidhoeveelheid dat een deflatiegraad (- reële op-
brengstvoet van het niet-rentedragende geld) resulteert welke
gelijk is aan de reële opbrengstvoet van de fysieke kapitaal-
goederen. De andere mogelijkheid heeft betrekking op een
expliciete rentevergoeding op geld welke gelijk is aan de
reële opbrengstvoet van kapitaalgoederen, waarbij de nomina-
le geldhoeveelheid zich ontwikkelt conform de groeivoet
van de reële productie en het prijsniveau constant blijft.

De praktische relevantie van deze theoretische conceoties
is naar onze mening op grond van de volgende overwegingen
zeer gering. Op de eerste plaats willen we er op wijzen dat
de praktische moeilijkheid zich voordoet hoe een rentever-
goeding op chartaal geld in handen van het publiek georgani-
seerd zal moeten worden. Bovendien is het zo dat als gevolg
van de grotere giralisering van het betalingsverkeer het
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chartale geld in toenemende mate een minder belangrijk be-
standdeel is geworden van de totale geldhoeveelheid. Indien
men deze praktische moeilijkheden tracht te omzeilen door
een achterwege laten van de rentevergoeding op het chartale
geld, maar niet op het girale geld, zal een en ander aan-
leiding kunnen geven tot een verzwakking van de effectiviteit
van de bestaande instrumenten van monetair beleid. Immers er
zullen voortdurend substituties ontreden binnen de primaire
liquiditeitenmassa, in die zin dat het chartale geld wordt
vervangen door het girale geld, zodat het percentage char-
taal geld geleidelijk afneemt. De algemene banken zijn dan
in staat een grotere hoeveelheid basisgeld aan te trekken,
waardoor via de bekende geldmultiplicator zekere invloeden
kunnen uitgaan op de ontwikkeling van de maatschaoDelijke
geldhoeveelheid, die door de monetaire autoriteiten al naar
gelang de conjuncturele situatie, als ongunstig kunnen
worden beoordeeld. Door de omzettingen van chartaal geld
in giraal geld zu 11en bij de monetaire instellingen overschot-
reserves ontstaan, welke zij vervolgens via kredietverlening
en~of belegging zullen omzetten in door het publiek ge-
ëmitteerde schuldtitels.
Een ander punt van kritiek op Friedman's denkbeelden be-
treft het volgende. De door Friedman voorgestelde deflatie-
politiek, teneinde de optimale omvang van de reële kasvoor-
raden te realiseren kan bij een benedenwaartse starheid van
lonen en prijzen zeer wel aanleiding geven tot een aanzien-
lijke werkloosheid. Immers een ombuiging van het actuele be-
leid in een tamelijk sterk, zichzelf versterkend, inflatoir
klimaat naar een deflatoire situatie zal met belangrijke
reële kosten gepaard gaan in de vorm van productieverlies
en werkloosheid.
Vervolgens willen we hier opmerken dat het voor de prak-

tische monetaire politiek veel interessanter is de in dit
hoofdstuk behandelde kwestie te formuleren in termen van de
optimale omvang en groeivoet van de maatschappelijke lí-
quiditeitenmassa dan in termen van het enge traditionele geld-
begrip, zoals in de literatuur gebeurt. Deze opvatting sluit
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in sterke mate aan bij de visie van de Nederlandsche Bank
waarbij er in de monetaire analyse van wordt uitgegaan dat
er enerzijds vermogenstitels bestaan die primair oo grond van
liquiditeitsoverwegingen worden aangehouden, anderzijds ver-
mogenstitels waarbij primair het beleggingsmotief voorop staat.
Tot de eerste categorie zouden we dan willen rekenen de se-
cundaire liquiditeiten, zoals deze door de Bank worden gede-
finieerd, plus de geldsubstituten uitgegeven door de zg.
para-monetaire instellingen (spaarbanken). Naar onze mening
is het van cruciale betekenis welke vermogensactiva een
potentieel geldkarakter dragen, met andere woorden welke
vermogensactiva in staat zijn om binnen een vrij korte tijds-
periode, zonder kosten en koersverlies, te kunnen worden in-
gezet als middel om een bepaalde betalingsverplichting te
voldoen. Deze gedachte vindt men niet terug in de theoreti-
sche uiteenzettingen in het kader van de monetaire groeithe-
orie, waardoor het zeer moeilijk is op basis van de betref-
fende denkmodellen praktische aanbevelingen te doen voor de
monetaire politiek.

Onze visie ten aanzien van de bovenstaande kwestie kan ook
als volgt worden geformuleerd. In de bestaande theorie om-
trent de invloed van de monetaire factoren op de ontwikke-
ling van de reële grootheden op lange termijn wordt uitge-
gaan van een gegeven financiële structuur of, anders uit-
gedrukt, van een gegeven "financiële productiefunctie".
Hierdoor kan er geen plaats worden ingeruimd voor de "finan-
ciële vindingen" welke een sterk institutioneel karakter
dragen. Deze "financiële vindingen" naar analogie met de
technische vindingen in de reële sfeer, kunnen o.a. betrek-
king hebben op de gehanteerde geld- of liquiditeitsdefini-
tie, op de omloopsnelheid van de geldhoeveelheid in trafli-
tionele zin, op de meer of minder soepele werking van de
financiële markten, op de liquiditeitsvoorkeur van de eco-
nomische subjecten en de vraag naar geld in enge zin etc.
Er is naar onze mening een behoefte aan een classificatie
van de "financiële vindingen" welke kan worden vergeleken
met de classificatie van de technologische ontwikkeling in
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de productiesfeer. Indien we daarbij uitgaan van de moderne
theorie met betrekking tot de micro-economische fundering
van het geldgebruik in een economie menen we te mogen stel-
len dat alle financiële vindingen een geïnduceerd karakter
dragen. Zoals hiervoor reeds is vermeld is de pure intro-
ductie van het geld als een ruilmiddel geïnduceerd door het
bestaan van aanzienlijke transactie- en informatiekosten in
een zuivere ruileconomie in natura. De bedoelde introductie
van het geld in de maatschappij kan in dit opzicht beschouwd
worden als een kapitaal- en arbeidsbesparende vinding,waardoor
de productiviteit van deze productiefactoren wordt vergroot.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de rentedragende geld-
substituten in de volkshuishouding, welke leiden tot een
meer intensieve benutting van de bestaande geldhoeveelheid
in enge zin, zouden we dan willen karakteriseren als zuivere
kasbesparende vindingen. Het is juist deze laatste categorie
van "financiële vindingen" welke in de bestaande monetaire
groeitheorie nagenoeg geen aandacht krijgt, waardoor er geen
binding bestaat met de monetaire werkelijkheid.
Vervolgens hebben we de hiervoor bedoelde optimale geldhoe-

veelheidsregel in verband gebracht rnet de neo-klassieke analvse
uit hoofdstuk IV. In het betreffende hoofdstuk is naar vo-
ren gekomen dat voor zover de reële kasvoorraden en de fy-
sieke kapitaalgoederen goede substituten zijn voor elkaar
in de beleggingsportefeuille van de economische subjecten,
alternatieve groeivoeten van de geldhoeveelheid de even-
wichtswaarden van de reële grootheden kunnen beinvloeden.
Dit betekent dat binnen de veronderstellingen van het be-
treffende denkmodel de groeivoet van de geldhoeveelheid
zo kan worden vastgesteld, dat een evenwichtswaarde van de
kapitaalintensiteit resulteert, welke de fysieke consumptie
per hoofd maximaliseert. Dit zou dan betekenen dat het in
theorie mogelijk is via een regulering van de groeivoet
van de geldhoeveelheid de optimale (materiële) spaarauote,
zoals deze in de reële groeitheorie naar voren komt, te
realiseren. In het betreffende hoofdstuk is uitvoerig geana-
lyseerd hoe er een conflictsituatie kan ontstaan tussen
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het zg. optimum-theorema uit de reële groeitheorie (consump-
tie-maximalisatie) en het optimum theorema uit de oure mone-
taire theorie (maximalisatie van de maatschappelijke voor-
delen verbonden aan het bezit van kasvoorraden). De optimale
monetaire politiek heeft in dit opzicht dan betrekking op
zowel een reële- als een monetaire component. Gebleken is
dat voorzover de autoriteiten enkel de groeivoet van de
geldhoeveelheid als instrument-variabele ter beschikking
hebben, het niet mogelijk is simultaan de maximalisatie van
de consumptie per hoofd (lees: ootimale spaarquote) en de
maximalisatie van de voordelen van reële kasvoorraden te re-
aliseren. Dit is wel mogelijk in het unieke geval dat de
volkshuishouding zich op het zg. "golden rule"-pad bevindt.
Dit pad kan als volgt worden gekarakteriseerd. Het is een
evenwichtig groeipad waarbij het consumptie-offer als gevolg
van de besparingen en investeringen nrecies opweegt tegen de
consumptie-winst, welke samenhangt met de door de investeringer
ontstane vergroting van de productie. Indien echter de auto-
riteiten in staat zijn via andere beleidsmaatregelen de
spaarquote te beïnvloeden, zal het ook in situaties waarin
initieel niet aan de "golden-rule" voorwaarde is voldaan, in
theorie mogelijk zijn zowel het oAtimale niveau van de geld-
hoeveelheid als de optimale spaarquote te realiseren.

4. SUGGESTIES V OOR EEN UITBOUW VAN DE BESTAANDE MONETAIRE
GROEITHEORIE

Met betrekking tot onze centrale probleemstelling, die in
wezen neerkomt op de vraag in hoeverre monetaire factoren
in een groeiende economie invloed kunnen uitoefenen op de
structurele evenwichtswaarden van de reële grootheden, menen
wij, mede aan de hand van de bestaande opvattingen hierom-
trent in de literatuur; de onderstaande slotconclusie te
kunnen formuleren.

Zn de neo-klassieke analyse van Tobin komt een eenduidige
invloed naar voren van een mutatie in de groeivoet van de
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geldhoeveelheid op de structurele evenwichtswaarden van
de reële grootheden. Deze theorie staat echter naar onze
mening te ver van de werkelijkheid om conclusies te kunnen
trekken voor de te voeren monetaire oolitiek. Hetzelfde
geldt voor de even abstracte variant van de bedoelde ana-
lyse, welke door de auteurs Levhari, Patinkin en Johnson
naar voren is gebracht. De Keynes-Wickselliaanse gedachten-
gang spreekt ons meer aan op grond van de volgende overwe-
gingen. Allereerst wordt in dit denkmodel ruimte gegeven
voor de werking van de financiële markten in de relatie
tussen de monetaire en de reële sfeer. Hierdoor kan de be-
tekenis van de financiële vermogensactiva naast de fysieke
vermogensactiva duidelijk naar voren komen. Vervolgens wordt
het realiteitsgehalte van de monetaire groeitheorie verhoogd
door rekening te houden met de onevenwichtigheden op de mark-
ten, hoewel deze in het bedoelde Keynes-Wicksell model nog
beperkt blijven tot de goederenmarkt en de geldmarkt.

Ofschoon moet worden toegegeven dat de huidige monetaire
groeitheorie zich op een tamelijk abstract niveau beweegt en
voor de concrete monetaire politiek wellicht minder rele-
vant is, zijn we toch van mening dat deze nieuwe tak van
theorievorming moet worden uitgebouwd. Wij zijn er ons daarbij
wel van bewust dat de bestaande theorie een ombuiging behoeft
teneinde de practische betekenis en het operationele karak-
ter ervan te verqroten. In dit verband zouden we de volgende
suggesties in overweging willen geven.
Allereerst is het noodzakelijk, dat de te hanteren geld-

en liquiditeitsbegrippen beter aansluiten bij die welke in de
praktijk relevant kunnen worden geacht. We denken hierbij in
het bijzonder aan een verruiming van de traditionele geldde-
finitie, gezien de monetaire betekenis die kan worden toege-
kend aan de geldsubstituten, zoals deze door de overheid, de
algemene banken en de para-monetaire instellingen kunnen
worden gecreëerd.Immers deze vrij liquide vermogensbestand-
delen kunnen in beqinsel een aantal functies vervullen die
traditioneel aan het geld zijn toegekend. Op deze wijze is
het mogelijk de institutionele ontwikkelingen, welke zich op
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financiëel terrein hebben voltrokken en zich eventueel nog
zullen gaan voltrekken, in de analyse op te nemen. Deze
suggestie is vooral van betekenis, daar sinds de jaren vijf-
tig duidelijk is geworden dat niet alleen de qeldhoeveelheid,
en zeker niet alleen het externe geld à la Tobin, maar ook
de liquide vermogensactiva, gecreëerd door de para-monetaire
instellingen, een strateqische rol zijn gaan spelen bij het
te voeren monetaire beleid.
Vervolgens zijn we van mening, dat de begrip~en intern en

extern geld wel gehanteerd kunnen worden, maar dat dan bij het
onderscheid duidelijk het criterium van de eventuele netto-
vermogensvorming, welke bij mutaties in de omvang van bedoel-
de geldcomponenten zal optreden, centraal moet worden ge-
steld. Als gevolg hiervan zal de identificatie van het externe
geld met het chartale geld, zoals in de literatuur veelvul-
dig naar voren komt, tot het verleden gaan behoren. Op basis
van het door ons bedoelde criterium van de netto-vermogens-
vorming is dan tevens de mogelijkheid aanwezig de betekenis
van althans een groot gedeelte van het girale geld in de
moderne volkshuishoudingen tot uitdrukking te brengen.

Dit laatste brengt ons dan op een derde suggestie, welke
verband houdt met de invloed van de overheidsactiviteiten en
met de monetaire consequenties die voortvloeien uit de finan-
ciering van het overheidsbudget. Zoals in onze studie naar
voren is gekomen wordt in de bestaande monetaire groeitheorie
de overheid ten tonele gevoerd slechts voorzover deze oo-
treedt als een monetaire instantie, die zorg draagt voor de
voorziening van de maatschappij met (extern) geld. Ook deze
veronderstelling betreft een aanzienlijke abstractie van de
economische werkelijkheid. Immers in de tegenwoordige samen-
leving krijgt de overheid allerlei taken opgedragen teneinde
welvaart en welzijn van de burgers te verhogen. Dit gaat ge-
paard met een in toenemende mate beslag leggen op de produc-
tiecapaciteit, hetgeen betekent dat de activiteiten van de
overheid van groot belang zijn voor de reële economische
ontwikkeling. De introductie van deze overheidsactiviteiten
heeft echter niet alleen bestedingseffecten tot gevolg. Ook
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de monetaire consequenties van de overheidsfinanciering
zullen in de beschouwingen moeten worden betrokken, temeer
daar de wijze van financiering gevolgen heeft voor de netto-
vermogensvorming en of het liquiditeitsbezit van de oarticu-
liere economische subjecten. Deze kwesties zijn hiervoor, bij
onze kritiek op de Tobiniaanse analyse, reeds naar voren ge-
bracht. Wij zijn er ons van bewust, dat hoewel door de intro-
ductie van de overheidsactiviteitn de analyse aan realiteits-
gehalte wint, de verbindingsschakels tussen de monetaire- en
de reële sfeer meer ingewikkeld worden. Naar alle waarschijn-
lijkheid zullen dan de voorlopige conclusies uit de in deze
studie geschetste monetaire groeitheorie moeten worden aange-
past dan wel fundamenteel moeten worden gewijzigd.

Een vierde suggestie heeft betrekking op de introductie
van de werking van het arbeidsmarktmechanisme. Hieraan wordt
in de bestaande monetaire groeitheorie slechts summier aan-
dacht geschonken. Het realiteitskarakter van de theorie kan
ook nu worden vergroot indien bijvoorbeeld, uitgaande van het
Keynes-Wicksell denkschema, de mogelijke onevenwichtigheden
op de goederenmarkten een volledige of gedeeltelijke weer-
spiegeling zullen vinden in onevenwichtigheden op de arbeids-
markt. We denken hierbij aan een tweetal mechanismen. Zo
zullen situaties van overbesteding in eerste instantie tot
uitdrukkíng kunnen komen in een voorraadintering en pas in
een later stadium in een spanning op de arbeidsmarkt met
de daaraan verbonden consequenties voor lonen en prijzen.
Daarentegen is het echter ook mogelijk dat de bedoelde overbe-
steding niet aanleiding zal geven tot dienovereenkomstige
mutaties in de voorraden, maar zich direct volledig zal mani-
festeren op de arbeidsmarkt. De mogelijke aanpassing via voor-
raadmutaties zal er toe leiden dat de onevenwíchtigheden op
de goederenmarkt niet direct voor de volle omvang op de
arbeidsmarkt hoeven te worden afgewenteld. Het ligt voor de
hand dat op de korte termijn het voorraadmechanisme meer
relevant is, terwijl op de lange termijn de goederenmarkt-
onevenwíchtigheden zich veeleer zullen vertalen in oneven-
wichtigheden op de arbeidsmarkt. Eenzelfde redenering kan
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worden opgezet voor situaties van onderbesteding en terug-
gang in de economische activiteit. Indien met de bovenstaande
gedachtengang rekening wordt gehouden zal het naar onze
mening tevens mogelijk zijn verschijnselen zoals inkomens-
inflatie en stagflatie in de beschouwingen te betrekken,
terwijl daarvoor in de Keynes-Wicksell analyse van hoofdstuk
V geen aanknopingspunten bestaan.

Vervolgens kan de bestaande monetaire groeitheorie worden
uitgebouwd door rekening te houden met de invloed van de
economische betrekkingen met het buitenland. Het is duide-
lijk dat deze kwestie van meer betekenis is voor een land
met een sterke open economie, zoals Nederland, dan voor
een land, als de Verenigde Staten, waar de economie een ta-
melijk gesloten karakter draagt. We denken in dit verband
aan de invloed van de betalingsbalanspositie op de binnen-
landse liquiditeitenmassa bij een systeem van vaste wissel-
koersen en vandaar op de renteontwikkeling, aan de monetaire
invloed van de kortlopende kapitaalbewegingen etc. Door deze
uitbouw zal de analyse enerzijds aan realiteitsgehalte win-
nen, anderzijds duidelijk meer gecompliceerd worden.
Een laatste suggestie betreft het inbouwen van een theorie

van het geldaanbod in de bestaande monetaire groeitheorie.
Temeer daar in de geschetste monetaire groeitheorie, vanwege
het centraal stellen van de portefeuille-gedachte in het
transmissieproces, nogal eenzijdig de nadruk wordt gelegd
op de vraagtheorie naar geld. Door de introductie van een
theorie welke het geldaanbodproces weergeeft, wordt het
tevens mogelijk aandacht te schenken aan de diverse instru-
menten van monetaire politiek, waarmee een invloed kan wor-
den uitgeoefend op de maatschappelijke geldhoeveelheid via
regulering van het basisgeld en de factoren welke in de
geldmultiplicator zijn opgenomen. Wij zouden hierbij nog
een stap verder willen gaan en zelfs willen spreken van
een theorie van het liquiditeitsaanbod. In dat geval immers
is tevens de mogelijkheid aanwezig rekening te houden met
de zg. "near-banking" activiteiten van de para-monetaire
instellingen. Op deze wijze kunnen eveneens de monetaire
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consequenties van de in de praktijk moeilijk beheersbare
fluctuaties in de omloopsnelheid van het geld in enge zin
in de analyse worden betrokken. We doelen hier duidelijk
op de aantasting van de effectiviteit van een bepaald mo-
netair beleid, welke kan worden veroorzaakt door de nagenoeg
niet beheersbare fluctuaties in de omloopsnelheid van het
geld. De bovenstaande gedachten zullen uiteraard conseQUen-
ties hebben voor de werkingssfeer van het bestaande monetair
politieke instrumentarium van de Centrale Bank, hetwelk
zich tot nu toe in het bijzonder heeft gericht op de mone-
taire instellingen en niet of slechts in geringe mate op
de para-monetaire instellingen.

Wij zijn van mening, dat indien de bestaande monetaire
groeitheorie aan de hand van de bovengenoemde sugqesties
zal worden uitgebouwd, zij beter dan nu in staat zal zijn
practische aanbevelingen te doen voor het monetaire beleid
in een groeiende volkshuishouding. Zij is dan niet meer
zoals Stein het uitdrukt, een "Uncertain Trumoet: it cannot
be used as a guide to policy".
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SUMMARY

This study is primarily concerned with the present state
of monetary growth theory. Monetary growth theory is a new
area of economic research and deals with the integration
of monetary factors into the exolanation of the growth
process. The last decade witnessed an ever increasing
interest in the field of monetary growth theory and many
theoretical economists attempted to investigate the problems
related to this field.
The first two chapters of this study are concerned with
the functions of money in a comparative-static context in
the classical and the Keynesian theory. We have analyzed
the influence of an increase in the money supply on the
real variables of the economic system. In chapter one we
have paid special attention to the theoretical questions
concerning the classical-dichotomization of the pricing
process, Say's identity and the well-known homogeneity-pos-
tulate, Walras' Law etc. Al1 these questions are important
to understand the neutrality of money in a classical world.
In chapter two we have analyzed Keynes' attack on Say's Law
and present the Keynesian theory of income determination
where we make use of the Hicks-Hansen IS-LM framework. The
main process by which monetary factors influence the real
economy is through the cost-of-capital channel. Monetary
policy operates through changes in the interest rate, a
rate of interest usually approximated by the long-term
government bond rate, the only alternative for money in
the portfolio of economic subjects. Thus the rate of inte-
rest is viewed as the key linkage variable between the real
and financial sectors in the economy. In the last section
of chapter two we present the fundamental and basic develop-
ment in monetary theory subsequent to Keynes' liquidity
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preference theory, namely the capital theoretic formulation
of the demand for money. This analysis emphasizes monev as
an asset that can be compared wíth other real as well as
financial assets. The analysis of portfolio adjustments is
extended beyond the Keynesian two-asset (money and bonds)
model and now includes a spectrum of various financial and
real assets. In the portfolio view, the impact of an initiai
monetary disturbance on the real sector is the result of
changing relative prices among the assets mentioned above.
This modern trend in monetary theory towards the formula-
tion of this theory as a part of capital theory gives the
linkage between monetary theory and real growth theory.

In chapter three we have given a description and formula-
tion of our principal purpose in this study namely the
comparative-dynamic aspects of the growth equilibrium in a
monetary economy. The questions we have been snecifícally
concerned with have been: first, in which way can variations
in the rate of monetary expansion affect the time profiles
of the real variables and hence the equilibrium values of
real variables in comparison with a growth path with an
other rate of monetary expansion,and second the question
about an optimum growth of money.

In chapter four we start with Tobin's outside-money model
in a neo-classical framework, where monev is considered as
a store of value, and it is concluded that the equilibrium
capital intensity is lower than it would have been in the
non-monetary growth model. Tobin contends that an increase
in the rate of monetary expansion increases the equilibrium
capital intensity and lowers the equilibrium per capita
real balances, given the saving ratio, the population growth
and the pace of technological progress. Johnson takes To-
bin's conclusion as an indication of the non-neutrality of
money in the growth context and analyzes the influence of
the rate of monetary expansion and of the rate of inflation
or deflation on the utility yield of real balances. He con-
cludes that an increase in the rate of monetary expansion can
either raise or lower the equilibrium capital intensity. A
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similar, but not the same, kind of indeterminacy has been
demonstrated by Levhari and Patinkin, who use two different
approaches (money as a consumer's good and money as a
producer's good) to analyze some of the characteristícs
of the monetary growth model.

In chapter five we have presented the Keynes-Wicksell
approach in monetary growth theory. This disequilibrium
model postulates an independent investment function and
assumes that prices change only when there is an excess
demand, positive or negative, in the commodity market i.e.,
only when planned investment differs from planned savings.
The disequilibrium model does not provide us with a definite
conclusion on the comparative-dynamic features of the
growth equilibrium. This is due to the fact that the direc-
tion of the effect of a change in the rate of monetary ex-
pansion on the equilibrium values of real variables is cri-
tical dependent upon the institutional market arrangements
which determine how output is distributed between savers and
investors in periods of rising prices and also upon the
speed of market response in eliminating excess demands.

In chapter six we have presented a svnthesis model of neo-
classical and Keynes-Wicksell monetary growth theory. This
model which gives a reconciliation of the two approaches
results in the conclusion that outside the steady state the
Keynes-Wicksell view is more relevant and that in the steady
state the neo-classical analysis is more capable of explai-
ning the monetary growth process.

In chapter seven we have reviewed the literature relevant
to the topic of optimal monetary growth, a field in which
relatively little research has yet been done. We were es-
pecially concerned with the conflicting goals of the optimum
savings ratio such that consumption per head reaches a
maximum (the golden rule capital intensity) and the ootimum
quantity and rate of monetary expansion such that the econo-
my is satiated with real balances.

Finally in chapter eight we have given an evaluation of the
present state of monetary growth and summarized conclusions.
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APPENDIX behorende bij hoofdstuk III, paragraaf 5

In de onderstaande vergelijkingen 1 en 2 voor respectieve-
lijk de ontwikkeling van de kapitaalintensiteit (k) en van
de verwachte inflatiegraad (n~) hebben de functies f en L
de niet negatieve reële getallen als definitie verzameling.
Deze functies hebben bovendien de volgende differentieerbaar-
heidseigenschappen: f en L zijn twee respectievelijk één
maal continu differentieerbaar: f(k) ~ 0 k~ 0

f(0) - 0
f' (k) i 0 f" (k) c 0

Merk bovendien op dat dus geldt:f'(k)k c f(k) voor k~ 0.
Er wordt uitgegaan van de volgende differentiaalvergelij-
kingen:

(I) k dt -
QBk(kl-

(1-aB) (u-n~) k- n.

~
(z) át - s (n - n~) .

Hierin is:

m- PL - reële kasvoorraden per hoofd

u- át M- groeivoet van nominale geldhoeveelheid of
monetaire expansiegraad.

n - ~ P - actuele inflatiegraad

n- át L- groeivoet van bevolking

rr~- n~(t)- verwachte inflatiegraad
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p ~ oB ~ 1 - spaarquote over het beschikbare inkomen

0 ~ S ~ m - aanpassingscoëfficiënt van de prijsver-
wachtingen

k - k(t) - kapitaalintensiteit
t - tijd.

In dit model luidt de vraagfunctie naar reële kasvoorraden:

(3) PK - k- L(f' (k)tn~ ). L' ~ 0

Omdat per definitie m- PL , geldt:

(4) m dt -u - ,r - n.

Verder geldt volgens (3): m-m[k(t), n~(t)I.

dm 2m dk am dn~
(5) dt - 3k dt t an~ dt -

dk
- {L(f' (k)t,r~)t kL' (f' ( k)t,r~)f" (k) } át t

x
t k L'(f'(k)tn~) dt

Daarom is:

(6) 1 dm - n dk t L'(f'(k)t~~) dn~e
m dt k ~ L(f' (k) t,r~) dt '

waarbij n weergeeft de elasticiteit van de vraag naar reële
kasvoorraden m.b.t. de kapitaalintensiteit.

- 1 t kL'(f'(k)tn~) f~~(k) ~ 1.n
L(f' (k)t,r~)

Uit (4) en (6) volgt:
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(7) ,r- n~- L- (f' ( k) t,r~) dn~ t u- n.- ~c dt
L(f' (k)tn~) dt

Na substitutie van (7) in (2) gaan (1) en (2) over in
de volgende basisrelaties:

(8) át - aBf(k) - ( 1-aB)(u-n~)m-nk

(9) dn~ - B [ u - n - n~
i~e L~ (f' (k)tn~)

- n dk )
k dtdt

L(f'(k)tn~

Per definitie geldt voor een evenwicht ~ke(t),né(t)1 .

dk dn~e e - 0
dt - dt

In de evenwichtssituatie geldt derhalve né - u- n.

Zij nu (ke, né ) een dergelijk evenwicht. Om de assymptoti-
sche stabiliteit van dit evenwicht te onderzoeken, beschou-
wen we het volgende systeem:

(a) át - F(k,n~)
(10) ~

(b) at - G(k,n~)

waarbij

(11)

(a) F(k,n~)-QBf(k)-(1-aB) (u-n~)kL[f' (k)tn~l-nk

(b) G(k,,r~)- . 8 ~ [u-n-n~ - k F(k.n~)1
lt BL'(f'(k)tn )

L(f' (k)t,r~)

Dus F(ke, né )- G(ke,né) - 0.
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Uit (11) volgt:

12(a) ~(ke,né )-aBf'(ke)-(1-aB)n(LtkeL'f " )-n ~ 0, want
aBf(ke)-nke

uit (lla) volgt: (1-oB)nL- k
e

[ a f (k ) -nk ]
ak(ke'ne)- aBf'(ke)- B k e(1-aB)nkeL'f"-n

e

QB[kef'(ke)- ffke)j -
- k -(1-aB)nkeL'f" ~ 0

e
12(b) áF~ (ke,T~e )- ke(1-aB)(L- nL') ~ 0

12(c) ak (ke,~`e)-
- Sn.' ák (ke~ ne )

(lt SL )

L

12 (d) 2íGry~ (ke, né)- - s [ lt k eF~
(ke, ne ~

lt ~L~ an

L

De reële gedeelten van de eigenwaarden van de matrix:

2k (ke' ~`e ) 2x (ke' ~e )
J -

ak (ke' ne ) aG~(ke, né )
an

zijn negatief als
spoor (J) ~ 0
det. (J) ~ 0.
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Omdat het spoor (J) ~ 0 als 0 ~ S ~ L
L'

2F ~
en det. (J) --S ak (ke'~ e ) , 0, dan en alleen dan als

1tBL~

B L~~ ~-L~ , is het evenwicht (ke, nx )
e

assymptotisch stabiel als 0 ~ S ~ L
L'
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APPENDIX behorende bij hoofdstuk V

I. Appendix behorende bij paragraaf 4

De waarden van de verschillende partiële afgeleiden welke in

de hoofdtekst naar voren komen, kunnen als volgt worden afge-

leid. Er wordt uitgegaan van de volgende basisvergelijkingen:

(1) á -ntr(R)tn~-i-S(R,v)

(2) áh-v-L[f(R)t á , r(R)t,r~, i.Vl

waarbij: r'(k) ~ 0, SR ~ 0, S~ ~ 0, L1 ~ O,L2 ~ 0, L3 ~ 0,

0 ' L ~ 1, 0 ~ a ~ ~ ,B ` h ~ m .4
Beschouw nu de functies F en G gedefinieerd door

n
F(n.i,n~, R,v; u,n)--ntr(R)tn~-i-S(R.V)- á

G(n,i,n~, R,v;u,n) - v-I~[f(R)t á , r(R)t,r~,i,v]

Uit (1) en (2) volgt dat in ons model geldt:

x(la) F(n,i,n ,.J4v;u,n)-0 ( 2a) G(n,i,n ,R,v;u,n)-0

Omdat: aF aF
an ai

- 1 (L -L -11 ~ p

kunnen we n en i oplossen uit (la) en (2a) in termen van n~,
R en v, gegeven de exogene parameter s u en n,en schrijven
daarom
(3) n-n (nx,R, v;u,n)
(4) i-i (n~,R, v;u,n).

Indien rekening wordt gehouden met de relaties (3) en (4)
kunnen we voor (la) en (2a) schrijven:

~ t ~
(5) F[ n(Tf .k.V:u,n),i(Tf .R.V;v,n).7f .íC. V;u,n1 - 0

aG aG a 3 1 h
a~ ai
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( ~ x x(6) G[n n ,R,v;~,n),i(n ,e,v;v,n),,r ,R,v;u,n] - 0

Nu geldt:

I. Fn n~ t Fi i~~ t F - 0n n~

Gn nn~ f Giin~ t GR~ - 0.

II. F~ nRf FiiR t FR - 0

Gn nRf GiiR f GR - 0

III. F~n~ f Fii~ t Fv - 0

Gnn~ f Gii~ t G~ - 0

Met behulp van de bovenstaande relaties I,II,III en (la) en
(2a) kunnen de in de hoofdtekst genoemde partiële differen-
tiaalquotiënten worden afgeleid.

1
Uit I: II~ - L3}LZ

Llt h t L2

Uit II: nR -

1 .' .1 ' . - : 1 ~. -- - i

L3[ r' (2)-SR]f[ Llf' (ft) f L2r' (R)]

á L3- (h t L1 ) I

-(Llth)(r'(R)-SR)t[Llf'(R)f L2r'(R)1

L3 -(h t L1)
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Uit III: n -v

i -v

-L3Sv - (1-L4)

á~ (L3-(hL1) 1

-Sv(Llt h)-(1-L4)

L3- (h t L1)
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II. Appendix behorende bij paragraaf 5

(1) Productiefunctie Y-F(K,L),welke lineair homogeen wordt
verondersteld.

Y(2) Productie per eenheid kapitaal y- K

(3) Arbeidsintensiteit R - LK
Oit (1) volgt voor de productie per eenheid kapitaaZ
(4) y-f(R) , waarbij f' i 0 en f" ~ 0
(5) KapitaaZrendement r- áK - f(R) - 2f'(R), waarbij

r'(R) ~ 0
(6) Spaarvergelijking: K- S~[ f(R),v] - S(k,v), waarbij

SR ~ 0 en S~ ~ 0

(7) Investeringsvergelijking: K - ntr(k)tn~ - i

(8) Walrasiaanse vraagsurplushypothese:

n-a ( K- K) waarbij 0 ~ a ~~

(9) Groeivoet kapitaalgoederenvoorraad

dt K- Y K-(1-y)K , waarbij 0 ~ y ~ 1

(10)Vraagfunctie naar reéle kasvoorraden
L- L[f(R)t n ,r(R)t,r~,i,v1, waarbij- - a - -
L1 ~ 0, L2 ~ 0, L3 c 0, 0 ~ L4 ~ 1

(11)Wet van Walras

ah - v-L[ f(z)t á,r(R)t,r~, i,vl

(12)In de evenwichtssituatie geldt:
~n -n - u -n.

(13)Groeivoet arbeidsintensiteit

dR 1 dK 1
dt R -n - dt K

(14)Groeivoet reëZe kasvoorraden per eenheid kapitaal

dv 1 dK 1
dt v- u- n- dt K
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Uit (8) , (7) en (6) volgt:

(15) n-a[ntr(k) t,r~-i-S(R,v)]

Oplossing van (11) en (15), voor n en i in termen van R en v,
rekening houdend met relatie (12) en gegeven de exogene varia-
belen u en n geeft:

(16) n-n ( R.v;u,n)

(17) i-i ( R,v;u,n)

Uit (9), ( 13), (15) en (16) volgt:

(18) dt R -n- á n(R,v;u,n) -S(R,v)-F(R,v;u,n)

Uit (9),(13),(14) en (16) volgt:

(19) dt v - u-(lf á)n(R,v;v,n)-s(e,v)-G(R,v;u,n).

Aangenomen wordt dat voor gegeven waarden van u en n
er positieve evenwichtswaarden bestaan, R~ en v~, zodat:

!e :t ~e tF(R ,v ;u,n)-0 en G(R ,v ;v,n)-0
De stabiliteitsvoorwaarden voor het dynamisch systeem,
weergegeven door de relaties (18) en (19), kunnen worden
afgeleid door linearisatie van het systeem rond het even-
wichtspunt. Hieruit resulteert:

(20) F1 - 2R -- q nR - SR

(21) F2 - av -- a nv Sv

(23) G~ - áR - -(lf á )nR- SR

(24) Gz - áv - - (ltá )nv-Sv
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De reële gedeelten van de eigenwaarden van de matrix
~ ~F1 F2

J - zijn negatief als

(25) Spoor van J- F~ t G2 ~ 0

(26) Determinant van J- Fi G2 - FZG~ ~ 0

Uit de relaties (18) en (19) kunnen nu de comparatief-
dynamische eigenschappen van het evenwicht worden afgeleid.
Indien wordt uitgegaan van de functies:

(27) F(R,v;v,n); G(R,v;u,n);R -R (u,n) en v-v(u,n)
kan geschreven worden:

(28) Fu t FRRU t Fv v u - Fu t FiRU t Fz vu - 0

(29) Gu t GRRU t G~ u- Gu t G~RU t GZ vu - 0

Uit (28) en (29) volgt:

dR~ -FVG2 t F2Gu -á n~,- Sv(1-nu )
(30) du - ~ x ~ z -F1G2 - F2G1 SR~v -nR Su

dv~ -F~ Gut FuG~ á nR t SR(1- nu)
(31) - -du F~ GZ- FZG~ SR nv - nR Sv

waarbij F -u
- Y n

a u , Gu -1-(ltá ) nu en ,ru ~ 0.

403



APPENDIX behorende bij hoofdstuk VI, paragraaf 3

Differentieer de onderstaande vergelijkingen (9) en (10)
uit de hoofdtekst naar de evenwichtswaarde van de inflatie-
graad: ,re -u - n.

(9) S(~.e, ~e) - n

(10) ve-L[ f(Re).r(Re)tne~ r(~.e)t~e, Ve ]

Hieruit resulteert het volgende systeem:

Sy Sv -

-Llf'(e)t(LZtL3)r'(k);(1-L4)

0
L2tL3

Oplossing m.b.v. de Regel van Cramer geeft:

a)
dke -S~(L2tL3)

dve SR (L2tL3)
b) dn - D ~ 0

e
waarbij de determinant D- SR(1-L4)tS~[Llf'(R )t(L2tL3)r'(k )1
of anders uitgedrukt:

D-(-S~)(1-L4)[ a- S]~O,waarbij a en g de helling weergeven
van respectievelijk de IS- en de FM-curve.

a- S~ en 6- I- ( L f'(k)t(L tL )r'(R) ]
-Sv (1-L4) 1 2 3

Voor stabiliteit is vereist dat de helling van de IS-curve
groter is dan de helling van de FM-curve (a ~ g)
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Lijst van de voornaamste symbolen behorende bij de hoofd-
stukken IV tot en met VII.

m
v
W

z

productievolume
beschikbaar inkomen
kapitaalgoederenvoorraad
arbeid
kapitaalintensiteit
arbeidsintensiteit
totale besparingen uit beschikbaar inkomen
materiële besnaringen
monetaire besparingen
voorgenomen besparingen
voorgenomen investeringen
totale consumptie(materiële consumptie nlus
de immateriële consumotie)
materiële consumptie
nominale geldhoeveelheid
prijsniveau
kapitaalrendement
spaarquote over het beschikbaar inkomen
materiële spaarquote
groeivoet van de nominale geldhoeveelheid
groeivoet van de bevolking
groeivoet van het nationaal inkomen
groeivoet van het prijsniveau (de actuele in-
flatiegraad)
verwachte inflatiegraad
nominale rentevoet
verwachte reële rentevoet
reële kasvoorraden Aer hoofd ( PL)
reële kasvoorraden per eenheid kapitaal (PK)
totale reële vermogen van de particuliere
sector
reële kasvoorraadquote (PY)
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E

n

s

a
h

Y

t

totale nut
nut per hoofd
consumptie per hoofd
subjectieve tijdsvoorkeurvoet
rentegevoeligheid van de vraag naar reële
kasvoorraden
elasticiteit van de vraag naar reële kasvoorra-
den met betrekking tot de kaoitaalintensiteit
aanpassingscoëfficiënt van de verwachte in-
flatiegraad
vraag naar reële kasvoorraden
prijsaanpassingscoëfficiënt
proportionaliteitsfactor die onevenwichtigheden
op de geldmarkt verbindt met de goederenmarkt
factor die aangeeft in hoeverre de voorgenomen
investeringen dan wel de voorgenomen besparingen
bepalend zijn voor de feitelijke groeivoet van
de kapitaalgoederenvoorraad
factor die een vergelijking mogelijk maakt tus-
sen het Keynes-~7icksell model en het synthese-
model
tijd
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De omschrijving monetaire economie is een betere aanduiding voor de
monetaire aspecten verbonden aan de reële economische activiteit dan
de omschrijving geld-, krediet- en bankwezen.

VII

Het bezwaar van het werken met een herleide-vorm-vergelijking welke
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gelegen in het feit dat aldus geen inzicht wordt verkregen in de veronder-
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highest correlation ?~~ kan dan ook volledig worden onderschreven.
(S. W. Rousseas, Monetary theory, New York, 1972, voetnoot 3, pag.
185.)

VIII

Het plaatsen van flipper-automaten aan de instellingen van Wetenschap-
pelijk Onderwijs zou erop kunnen wijzen dat bij de academische
examens nog in onvoldoende mate rekening wordt gehouden met de gok-
behoefte van de student.

Stellingen, behorende bij het proefschrift
~Geld en economische groeiH, door J. J. Sijben, Katholieke Hogeschool,
Tilburg, 1974.



STELLINGEN

1

Het is gewenst ter wille van de effectiviteit van de monetaire politiek en
van een evenwichtige rentabiliteitsontwikkeling van het private bank-
wezen het officiële disconto nauwer te laten aansluiten bij de ontwik-
kelingen op de geldmarkt dan in het recente verleden het geval is ge-
weest.

II

Door .het bestaan van de Euro-valutamarkt is het gevaar van een inter-
nationale liquiditeitscrisis bij banken vergroot, vanwege het in het al-
gemeen ontbreken van liquiditeitsvoorschriften ten aanzien van het
Euro-valutabedrijf en het interbancaire- en internationale karakter van
de betreffende markt. De mogelijkheden om een eventuele liquiditeits-
crisis op te vangen zijn relatief gering omdat een internationale ~~lender
of last resort~~ ontbreekt.

III

Ter voorkoming van distorsies in de internationale bancaire concurren-
tieverhoudingen en ter realisatie van een evenwichtige internationalise-
ring van het bankwezen is het aanbevelenswaardig dat bij de op handen
zijnde harmonisatie van de Europese bankwetgevingen het beginsel van
de reciprociteit ter globale toepassing tegenover niet-E.E.G: landen wordt
opgenomen.

IV

In een economisch klimaat met een fluctuerende inflatiegraad kan de
oorspronkelijke Phillips-curve bij de beleidsvorming met betrekking tot
de afweging van inflatie en werkgelegenheid niet meer worden gehan-
teerd, daar de inflatieverwachtingen van wezenlijke invloed zijn op de
ligging van de genoemde curve.
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