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waarbinnen een nadere bestudering van details de geaccepteerde

IX. DE CONSEQUENTIES VAN DE THEORIE VOOR DE PRAKTIJK  121 waarheden enigermate kan nuanceren. Veeleer is het zo, dat de
bestaande meningen weinig harmonieren, waardoor elk nieuw

APPENDIX I. DE PRODUKTIEFUNKTIE OP DE WIJZE VAN SOLOW 130 onderzoek moet beginnen met een plaatsbepaling van de eigen
opinie in de, meestal voor dat doel zelf vervaardigde, catalogus

APPENDIX II. OPLOSSING VAN HET TWEE-SECTOREN-MODEL . 134 van inkomenstheorieen. De procedure kan echter worden vereen-
voudigd door aansluiting te zoeken bij een elders uitgesponnen
indeling van de rijkgeschakeerde stof. Het lijkt in dit opzicht aan-LITERATUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 trekkelijk de onderhavige studie, als een eerste terreinverkenning,
te toetsen aan het drie partijenstelsel, zoals dit onlangs door OORT

LIJST  VAN DE VOORNAAMSTE SYMBOLEN .    .    .    .    .    .    .    .    . . 147 naar voren is gebracht.1 Naast de aanhangers van de grenspro-
duktiviteitstheorie en naast de voorstanders van een categoriale
analyse ruimt deze auteur een plaats in voor de theoretici, die een
door sociologische en politieke faktoren gedetermineerde theorie
van de inkomensverdeling voorstaan. De schrijver komt tot een
ongetwijfeld optimistische eindconclusie, waar hij opteert voor
'een integratie van de verschillende denkrichtingen in de verde-
lingstheorie, die ieder een belangrijke bijdrage kunnen leveren
tot het inzicht in deze zo moeilijke en tegelijk zo belangrijke
materie.' 2

Van een integratie in de bedoelde zin, is in deze studie geen
sprake, al was het alleen door het feit, dat wij de verdeling als
een economisch vraagstuk opvatten en daarmede de idee, van
inkomens door machtsstrijd verkregen, abandonneren. Doch ook
1   (· J. OORT: Inkomensverdeling en verdelingspolitiek; in: Theorie  van  de  econo-
mische politiek (redactie: J. E. Andriessen en M. A. G. van Meerhaeghe),  1962.
2 C. J. OoRT, o.c. p. 208.
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aan de tweede door OORT gesignaleerde groep van auteurs zullen marginale produkten zijn echter variabele, nog te verklaren, groot-
wij slechts in beperkte mate aandacht schenken. Een nadere be- heden. In de dynamische interpretatie van de zo geheten grens-
schouwing leert, dat hier een wel zeer heterogeen gezelschap produktiviteitsleer is daarom de inkomensverdeling veeleer afhan-
onder dezelfde rubriek is gesitueerd, zodat een onderverdeling kelijk van het tempo der economische expansie alsmede van de
wenselijk wordt. Met betrekking tot de categoriale verdelings- structuur van vraag en aanbod.
theorieen kan men eveneens globaal een drietal hoofdrichtingen In wat men zou kunnen bestempelen als het tweede gedeelte
onderscheiden, waarbij wij op deze plaats moeten volstaan met van deze studie, i.c. de hoofdstukken VI t/m VIII, wordt het
een summiere aanduiding. In de lijn van het post-Keynesiaanse neo-klassieke groeimodel verder uitgewerkt. Onderscheid zal
denken, stelde KALECKI 1 €en verdelingsleer op, die een sterke worden gemaakt tussen meerdere eindprodukten, zodat de in-
conjunctuurtheoretische inslag heeft, terwijl daarentegen KALI)OR 2 vloed van vraagveranderingen op de inkomensverdeling kan worden
het vraagstuk van de inkomensvorming meer in het licht van de onderzocht. Daarnaast zal het probleem van de beperkte arbeids-
ontwikkeling op lange termijn bezag, waarbij zijn analyse duidelijke mobiliteit en de bedrijfstaksgewijze loondifferentiatie worden
raakvlakken met de klassieke gedachtegang heeft. Een eigen besproken. Tenslotte zullen wij het vraagstuk van de internatio-
plaats moet ook worden toegekend aan de, zo moeilijk te kwanti- nale handel met de groeitheorie in verband brengen en daarbij de
fiCeren, Op SCHUMPETER 3 gebaseerde visie,  die de verdeling als regionale loondifferentiatie bestuderen.
het resultaat van een gecompliceerd samenspel van de schoks- Enkele fundamentele veronderstellingen, die de grenzen aan-
gewijze optredende technische vooruitgang, de schaarste aan duiden, waarbinnen onze theoretische analyse zich zal bewegen,
ondernemerscapaciteit en de oligopolistische concurrentie be- verdienen op deze plaats een vermelding en toelichting. In alle
schouwt. In de jongste literatuur is aan deze theorie door WITTE- voorkomende gevallen zullen wij als marktvorm de uottedige mede-
VEEN 4 een meer concrete inhoud gegeven. dinging kiezen. Verder veronderstellen wij in deze studie, dat

Na een bespreking van de theorie op de wijze van RIcARDO- de monetaire faktoren geen inutoed hebben op  de reile grootheden, hetgeen
KALI)OR en de verschillende opvattingen ten aanzien van het Wij met BATENBURG kunnen aanduiden   als:    'het geld heeft   zich
begrip technische ontwikkeling, zullen wij ons concentreren op in de uitoefening van haar specifieke functies neutraal gedra-
het onderzoek naar de determinanten van de inkomensverdeling in gen: 1 Tenslotte moet worden vermeld, dat de produktiefaktor
het kader van het neo-klassieke model der economische expansie. kapitaal door ons als een volledig homogeen goed wordt opgeuat.
De hoofdstukken II t/m V dragen een macro-economisch karakter, Er is weinig fantasie voor nodig om deze veronderstellingen als
hetgeen wil zeggen, dat daarbij slechts 66n eindprodukt wordt ver- onrealistisch te brandmerken. Dit neemt niet weg, dat de ont-
ondersteld. Zoals zal blijken, heeft het verdelingsmechanisme wikkelde theorie toch een zekere realiteitswaarde heeft, al zal zij
van RICARDO ook in het gegeneraliseerde neo-klassieke model een uiteraard niet de volle waarheid kunnen omvatten. In het slot-
zekere funktie, zodat wellicht in dit opzicht een synthese wordt hoofdstuk IX zullen wij daarom trachten de praktische conse-
geboden. Desondanks zou onze studie volgens de door OoRT voor- quenties,  'if any', van de gevonden stellingen nader te formuleren.
gestelde driedeling ongetwijfeld bij de grensproduktiviteitstheorie Het elimineren van de monopolistische concurrentie moet als
moeten worden gerangschikt. De vlag dekt hierbij echter nau- een noodzakelijk kwaad worden beschouwd. Het neo-klassieke
welijks de lading. De grensproduktiviteitstheorie berust op het groeimodel zou ongetwijfeld gediend zijn met het incorporeren
primaire economische beginsel van de kostenminimalisatie. De van de monopolistische winstmarges. Bovendien zou hierdoor wel-
1   M.  KALECKI:  Essays  in  the  Theory €f Economic Fluctuations, 1939. licht een synthese met de bovengenoemde verdelingstheorie van
- Theory of Economic Dynamics. An Essay on Cyclical and Long-run Changes in WITrEvEEN kunnen worden gerealiseerd.2 De problemen, die door
Capitalist Economy, 1954. het introduceren van monopoloYde situaties worden opgeroepen,
2 N. KALDOR : A Model of Economic Growth; The Economic journal, 1957.
- Capital Accumulation and Economic Growth; in: Re Theog of Capital 1  A. BATENBURG: Inteiding tot de monetaire politiek,  1956, p. 8.
(redactie: F. A. Lutz en D. C. Hague), 1961. 2 Vgl. D. B. J· ScHOUTEN: Een algemene evenwichtstheorie van de monopo-
s  J.  SCHUMPETER:   Theorie  der wirtichafttichm Entwicktung, 1935. listische concurrentie en van de nationale winstquote?; Maandschrft Economie,
.H.  J.   WrrrEvEEN:   Winstaanded  m  economische  groei, 1960. november 1961.
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zijn echter zo veelomvattend, dat wij ons gedwongen zien deze
buiten de opzet van de geentameerde studie te houdan. kwantiteitsformule gehanteerd. Zo kan bijvoorbeeld worden ver-

Verondersteld wordt, dat de situatie van relatieve kapitaal- ondersteld, dat de monetaire autoriteiten in een groeiende econo-
mie voor een zodanige geldvoorziening zorgen, dat het gemiddeldeschaarste actueel is, zodat er voor de economische subjecten geen

reden is om het verdiende inkomen op te potten.1 De besparingen prijsniveau constant blijft. Een alternatieve mogelijkheid, die niet
zullen worden geinvesteerd, omdat er voldoende rendabele moge-

steeds op hetzelfde neerkomt, zou daarentegen kunnen zijn, dat
lijkheden hiertoe bestaan. Kortheidshalve kan worden gezegd,

het nominale niveau wordt bepaald door de stijging van de geld-
loonvoet overeenkomstig de macro-economische produktiviteits-dat de wet van Say opgaat. De relatieve kapitaalschaarste im-

pliceert echter ook, dat alle produktiefaktoren volledig worden ontwikkeling. Met de num6raire is uiteraard het nominale peil van
alle overige prijzen en beloningsvoeten gedetermineerd.benut. Handelen de economische subjecten efficient,   m.a.w.: Het is in dit verband interessant de visie van MEADE te releveren,minimaliseren zij hun kosten, dan zal dus in elke periode de maxi-

male produktie worden gerealiseerd. Onder deze omstandigheden waar hij de door hem veronderstelde kwantiteitsformule nader
toelicht.1 De auteur laat de staatsfinancien buiten beschouwing

zullen de besparingen niet alleen de investeringen moeten voeden, en stelt de regulering van de geldhoeveelheid afhankelijk van demaar deze ook moeten beperken. Dit wil zeggen, dat de rentevoet
kredietverlening door het bankwezen aan particulieren. Prijs-in overeenstemming zal moeten zijn met het kapitaalrendement. stabilisatie van consumptiegoederen wordt door de schrijver exEen discrepantie tussen verwacht rendement (afhankelijk van

het feitelijk rendement) en gewenst rendement (d.i. de rentevoet) hypothesi als de centrale doelstelling van de monetaire politiek
leidt tot distorsies. Een te lage rentevoet, dit wil bijvoorbeeld gezien. De instrumenten, waarover het bankwezen (of meer in het

bijzonder de centrale bank) beschikt, worden met uitzondering
zeggen:  een te gTote kredietwilligheid van het bankwezen, impli- van de rente niet met name genoemd, maar meer algemeen om-ceert, dat de investeringen de ex-ante besparingen zullen over- schreven als de voorwaarden, waarop de kredietverlening plaats-treffen, zodat overbesteding en prijsstijging onvermijdelijk worden. vindt. Men spreekt in dit verband wel van de 'availability of cre-De prijsinflatie zal bij een in het vervolg euenwichtige kredietwillig- dit'.2 Zou er nu een tendentie tot prijsdaling van consumptie-heid van het bankwezen een liquiditeitsverkrapping veroorzaken, goederen zijn, zo zegt MEADE, dan moet het bankwezen de krediet-waardoor de rente tot zijn evenwichtsniveau zal stijgen. Het uit-

verlening door soepelere voorwaarden stimuleren, waardoor deeindelijk efTect van een tijdelijke discrepantie is dus een vergroting vraag naar investeringsgoederen zal toenemen. Hierdoor stijgen
van de actieve geldhoeveelheid en een dienovereenkomstige prijs- de inkomens in de kapitaalgoederenindustrie en door de multipli-stijging. Het monetaire systeem kan derhalve, zoals ook PATINKIN

catorwerking nemen ook de inkomens in de consumptiegoederen-met behulp van het Keynesiaanse begrippenapparaat heeft aan- industrie toe. Een en ander impliceert dus een grotere besteding aan
getoond, door een kwantiteitsfunktie afdoende worden beschre-

consumptiegoederen dan voorheen, hetgeen bij volledige bezettingven.2 Een noodzakelijke voorwaarde is hierbij evenwel, dat de van de produktiefaktoren alleen kan betekenen, dat de prijssituatie van relatieve kapitaalschaarste vigeert, terwijl zowel van
het verschijnsel geldillusie als van de inkomensherverdeling onder van deze produkten gestegen is. De essentie van de veronderstelde

kwantiteitsfunktie brengt de auteur tenslotte als volgt onder woor-invloed van een optredende infiatie moet worden geabstraheerd. den: 'This easing (or tightening) of monetary conditions must beMen kan dan stellen, dat de geldhoeveelheid uitsluitend bepalend imagined to be carried out with such foresight and precision thatis voor het nominale prijsniveau, doch verder geen invloed op de there is never in effect any appreciable fall (or rise) in the money
gang van zaken in de volkshuishouding heeft. price offered for a consumption good: 3

In onze theoretische modellen hebben wij niet steeds dezelfde
De veronderstelling, dat het nominale prijsniveau gegeven is,

1 ZiC D. B. J. SCHOUTEN: De verantwoordelijkheid voor de loon- en prijsver- betekent dus in feite, dat van conjuncturele schommelingen wordt
ming, de budgetpolitiek en de geldpolitiek; Maandschrift Economic, november geabstraheerd. Wij zullen in deze studie het vraagstuk van de
1959. 1 J. E. MEADE: A Neo-Classical Theory of Economic Growth, 1961.i   D.    PATINKIN:     Keynesian    Economics    and    the    Quantity    Theory; in: Post

Ko,nesian Economics (redactie: K. K. KURIHARA), 1954. 3 J. E. MEADE, O.C. p. 3.
2   Zie  bijv.  H.  W. J.  BosMAN:  De   M/et  Toezicht Kredietwezen,   1958: p.   100.
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inkomensverdeling uitsluitend structuurtheoretisch analyseren, Book: 1 Door deze te simpele hypothese wordt het aggregatie-
zodat een bespreking van de meer conjunctuurtheoretisch ge- vraagstuk, niet alleen met betrekking tot heterogene goederen-
orienteerde verdelingstheorieen, waarvan wij in het bovenstaande soorten, maar ook in de tijd, geelimineerd. Een meer genuanceerde
KALECKI alS een exponent hebben aangeduid, hier weinig zin veronderstelling ten aanzien van het kapitaalbegrip is uiteraard
heeft. Overigens impliceert dit geenszins, dat wij bij de beoordeling mogelijk, de wenselijkheid hiervan is echter niet zonder meer
van de praktische betekenis der ontwikkelde groeitheorie het evident: 'Between the two extremes lies an ascending scale of
conjunctuurverschijnsel als zodanig zullen verwaarlozen. nth-order dynamic systems, in which capital like everything else

Over het kapitaalbegrip zijn in de economische literatuur is more and more finely subdivided and dated, with ascending
breedvoerige discussies gevoerd 1, zodat wij op deze plaats slechts degrees of (potential) realism and (actual) complexity. In fact,
globaal de belangrijkste problemen kunnen aanstippen. De aan- most of us are left at ground-level, on ground that moves under
hangers van de arbeidswaardeleer benadrukken de eigenschap, our feet.' 2 Dit neemt echter naar onze mening niet weg, dat ook
dat kapitaal als een geproduceerd produktiemiddel eigenlijk een met het abstracte, homogene kapitaalbegrip, dat wij hier zullen
kwantum gecumuleerde arbeid voorstelt.2 Men moet hiertegen hanteren, wel enige kennis der werkelijkheid kan worden verkregen.
opwerpen, dat de produktiefaktor kapitaal bezwaarlijk als een Over de door ons gebezigde metho(le moge tenslotte het volgende
zelfstandige grootheid genegeerd kan worden, tenzij men in ge- worden opgemerkt. In deze studie zal worden onderzocht welke
dachten teruggaat tot de tijden, 'when primitive man first picked relaties er in een expanderende volkshuishouding bestaan tussen
up a stone to use it as a tool: 3 de relatieve veranderingen (groeipercentages) van de diverse

De zorgen van MRS. ROBINSON betrefien vooral 'this enormous economische variabelen. Hoewel een dergelijke analyse meer
who's who of individual goods' 4 en de betekenis van het tijdselement inzicht verschaft dan de methode van de comparatieve statica, kan
met betrekking tot de accumulatie van kapitaalgoederen.5 volgens het door FRISCH opgestelde criterium toch niet worden

De schrijfster huldigt een extreem standpunt door aan kapitaal gesproken van dynamica, omdat de variabelen alle betrekking
als produktiefaktor iedere operationele betekenis te ontzeggen. hebben op dezelfde punten van de tijdsdimensie.3 De gebezigde
De tegengestelde opinie, dat de faktor kapitaal op elk gewenst methode zal daarom in overeenstemming met SAMUELSON moeten
tijdstip als een homogene, in alle richtingen aanwendbare, sub- worden aangeduid als: 'pseudo-dynamic   in the sense that formal
stantie kan worden opgevat, is eveneens onrealistisch. Duidelijk manipulation of it permits us to reduce it to statical form: 4
komt het heroisch karakter van deze veronderstelling naar voren 1 T. W. SwAN: Economic Growth and Capital Accumulation; The Economic
in de vermaarde formulering van SWAN: 'Capital is made up of Record, november  1956,  p.  344.
a large number of identical meccano sets, which never wear out 2 T. W. SwAN, o.c. p. 345.
and     can     be     put     together, taken apart,     and     reassembled    with                                                              8   R.    Fuscic:   On   the   Notion   of   Equilibrium   and   Disequilibrium;   Review   of
negligible cost or delay in a great variety of models so as to work  

Economic Studies, 1935-1936.
4 P. A. SAMUELSON: Foundations    of   Economic Analysis, 1953, p. 314.with various products, and to incorporate the latest technical

innovations illustrated in successive issues of the Instruction

1  Zie bijv. The Theory of Capital. Proceedings of a Con rence heW by the International
Economic Association (redactie:  F. A. Lutz en D. C. Hague), 1961.
2 Een heldere weergave van de opvatting inzake de produktiefaktor kapitaal
met    betrekking    tot de arbeidswaardeleer vindt    men    bij    P. A. SAMUELSON:
Wages and Interest; Re American Economic Review, 1957.

3 Ontleend aan: A. LowE: A Structural Model of Production; Social Research,
1952, p. 148.

4 J. RoBINsoN: The Production Function and the Theory of Capital; Review
of Economic Studies 1953-1954, p. 83.
5  J.   ROBINsoN:   The  Accumulation of Capital,   1956.
- Equilibrium Growth Models; The American Economic Review, juni 1961.
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ENKELE MACRO-ECONOMISCHE De theorie van KALIOR is daarentegen van een meer modern
VERDELINGSTHEORIEEN origine, wat zich onder andere uit in de afwezigheid van de typisch

klassieke bevolkingstheorie. In overeenstemming met de heden-
daagse realiteit veronderstelt de auteur de bevolkingsuitbreiding
als een voor de economische wetenschap autonoom gegeven. Het
model van KALI)OR neemt in de literatuur een bijzondere plaats

§1. INLEIDING in. Men kan verschillende bouwstenen onderscheiden en classi-

De determinanten van de economische expansie op lange termijn ficeren. Essentieel voor de verklaring van het inkomensevenwicht
laten zich gemakkelijk opsommen. Bevolkingsaanwas, kapitaal- is het verschil in spaarintensiteit tussen de beide groepen van in-
accumulatie en technische ontwikkeling bevorderen de groei. komenstrekkers, dat ook in de Ricardiaanse analyse van centrale
Omtrent de wijze waarop het een en ander plaatsvindt, kunnen betekenis is. Niettemin zou men hierin ook een element uit de
evenzo gemakkelijk een groot aantal alternatieve veronderstellingen post-Keynesiaanse verdelingstheorie kunnen zien, te meer waar
worden aangewezen. Is de bevolkingsgroei afhankelijk van de andere invloeden van deze leer merkbaar zijn. Zo werkt de schrijver
welvaart,   van het reele   loon ? Hoe beinvloedt de technische ont- met een investeringsfunktie, die moet garanderen dat de kapitaal-
wikkeling, die autonoom of geinduceerd kan zijn, de inkomens? coefficient op den duur constant wordt, en een liquiditeitspreferen-
Welke faktoren bepalen de toeneming van de kapitaalgoederen- tiecurve, die via het rentemechanisme de uiteindelijke waarde van
voorraad ? deze coefficient bepaalt. De technische ontwikkeling wordt door

Een aantal verdelingstheorieen van de lange termijn biedt een middel van een 'technical progress function' geintroduceerd.
verklaring voor dezelfde verschijnselen, te weten een constante Deze laatste relatie lijkt enigszins op de dynamische produktie-
categoriale inkomensverdeling en een vaste kapitaalcoefficient funktie, die de auteur evenwel zorgvuldig vermijdt. KALDOR
(kapitaal-produktieverhouding), hetgeen dan uiteraard een stabiel noemt zijn theorie Keynesiaans. In feite heeft zijn analyse ons inziens
rendement impliceert. De groei van de kapitaalgoederenvoorraad iets van een synthese tussen de Ricardiaanse en de post-Keyne-
heeft zich onder de gegeven omstandigheden aangepast en wordt siaanse inkomenstheorieen, al kan niet worden gesproken van
aldus in het desbetreffende gedachtenschema als een economische een integratie der conjuncturele en structurele aspecten van het
variabele verklaard. Naargelang echter andere hypothesen aan deze verdelingsvraagstuk.
modellen ten grondslag liggen, zal de inkomensverdeling op even- Als derde in de rij komt de op Cobb-Douglas gebaseerde neo-
zoveel verschillende wijzen worden gedetermineerd. De theorie uan klassieke theorie aan de orde, waaraan wij hier de naam van
de evenwichtige groei omvat daardoor een aantal varianten,  waarvan                '                 MEADE  zullen verbinden.  Aangenomen  wordt,  dat  de  technische
wij er thans enkele zullen behandelen. ontwikkeling neutraal   is,   d.w.z.: geen invloed heeft   op   de   ex-

Op de eerste plaats de klassieke theorie, die wij gemakshalve ponenten van de lineair homogene produktiefunktie. De cate-
op het konto van RICARDO boeken. De technische structuur is een- goriale inkomensverdeling wordt dus uitsluitend door de stand
voudig. De beide produktiefaktoren arbeid en kapitaal zijn comple- van de techniek bepaald en ondergaat derhalve geen verandering.
mentair. De besparingen, die in hun geheel van de kapitaaleige- Ongeacht een verschil in spaarneiging van de diverse groepen van
naren afkomstig zijn, bepalen de investeringen, terwijl de bevol- inkomenstrekkers, heeft de nationale spaarquote daardoor een
kingsgroei een funktie is van het reele loon.  Er is geen technische vaste waarde en mag dus eveneens als gegeven worden beschouwd.
ontwikkeling. Verder wordt verondersteld, dat er volledige mede- Een en ander impliceert, dat de aanpassing van de kapitaalgoede-
dinging heerst, zodat markt- en kostprijs samenvallen. Formeel renvoorraad aan de autonome bevolkingsaanwas en technische
gezien worden de beide produktiefaktoren volkomen analoog vooruitgang niet via het spaarmechanisme, maar door middel van
opgevat, waardoor het weinig moeite zal kosten om aan te tonen,           · een adequaat substitutie-proces in de technische sfeer wordt ge-
dat het systeem naar een evenwichtige expansie tendeert, waarbij realiseerd. De kapitaalcoefficient is in principe fiexibel, maar
zowel de functionele als de categoriale inkomensverdeling con- zal op den duur naar een evenwichtswaarde tenderen. In de
stant is. neo-klassieke analyse is de grensproduktiviteitstheorie van impor-
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tantie en gaat men doorgaans uit van volledige mededinging. §2. DE INKOMENSVERDELING NAAR RICARDO

Zoals uit de bovenstaande summiere weergave blijkt, is het Zoals opgemerkt, bestaat er in de Ricardiaanse visie een vaste
wenselijk een duidelijk onderscheid tussen de verschillende analyses verhouding tussen het produktievolume enerzijds en de benodigde
te maken. Bij een bespreking in detail zullen wij daarom de ge- faktorhoeveelheden anderzijds. Dit impliceert in dynamische ter-
memoreerde theorieen elk in een afzonderlijke paragraaf onder- men, dat de gevraagde volumina van arbeid en kapitaal evenredig
brengen. met het produktiekwantum zullen toenemen. Als technisch be-

De drie modellen kunnen worden gekarakteriseerd als macro- paalde vergelijkingen van het klassieke groeimodel kunnen der-
economisch. Dit houdt in, dat impliciet met betrekking tot iedere halve worden geschreven:
bedrijfstak een gelijke produktiestructuur en technische ontwik-
keling zijn verondersteld. De prijstheorie is op deze wijze geelimi- x=l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (1)
neerd, hetgeen voor een globale interpretatie van de evenwichtige x=K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (2)
expansie geen bezwaren oplevert. Desgewenst zou men de groei
op lange termijn ook aan de hand van een meer-sectoren-analyse De reele faktorbeloningen zijn gelijk aan de nominale belonings-
kunnen expliceren. In de samenvatting komen wij hierop nog terug. voeten van arbeid (Pt) en kapitaal (ph gedeeld door het algemene

Bij de nadere uitwerking der verschillende systemen zal het prijspeil    (P). Wij veronderstellen laatstgenoemde grootheid   con-begrip groeivoet of groeipercentage ter sprake komen. Het betreft stant en gegeven, zodat het nominale niveau der prijzen bepaald is.hier de veranderingen van de economische variabelen in een be- In de klassieke bevolkingstheorie is de aangeboden hoeveelheid
paald tijdsinterval gerelateerd aan de waarde van deze variabelen arbeid een funktie van het reele loon. Een grotere welvaart voor
in de uitgangssituatie. Met behulp van de differentiaalrekening                    de all)eidende bevolking leidt tot een dienovereenkomstig grotere
kunnen de statische relaties worden getransformeerd in mathema-

bevolkingsaanwas. Eenvoudshalve zullen wij dit verband in een
tische betrekkingen tussen de verschillende relatieve mutaties. lineaire vorm gieten, waarna de relatie expliciet kan worden uit-
Strikt genomen kan men deze procedure slechts toepassen voor gedrukt:
oneindig kleine variaties van de variabelen. Aangenomen wordt
echter dat de groeivoeten betrekking hebben op een bepaalde                       Pt
periode, bijvoorbeeld een jaar.1 Met behulp van symbolen kunnen                                                          pl=0= .......... . . . . . . . . . (3)

de procentuele veranderingen van de reele grootheden arbeid,
kapitaal en produktie respectievelijk als volgt worden geschreven: De bevolkingscoefficient D is als institutioneel gegeven op te vatten.

dL 1 dK 1 dX 1 De uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad is in de klas-

- --ldT L- '27 X=k,27.x=x sieke visie uitsluitend afhankelijk van de aangeboden besparingen.
Anders gezegd: de wet van Say is van kracht; alle inkomens worden
besteed en daar blijft het bij. De besparingen van loontrekkers zijn

Hoofdletters duiden absolute grootheden aan, kleine letters de relatieve nihil, de kapitaaleigenaren reserveren een bepaald gedeelte van
veranderingen daarvan. (De hoofdletter T geeft de tijdsdimensie hun reele inkomen (er), zodat het totale reele spaarvolume gelijk is
weer, terwijl de kleine letter t betrekking heeft op de procentuele aan:
produktiestijging als gevolg van de autonoom technische ont-
wikkeling in de loop der tijd.) Structurele verhoudingsgetallen S=a r- -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 a)KPr

worden met behulp van griekse letters geschreven, terwijl de fun- P .

damentele gegevens zijn voorzien van een horizontale streep. De besparingen bepalen de investeringen. Met het reele volume

1 In het Centraal Economisch Plan 1961 (publicatie van het Centraal Planbureau) aan investeringsgoederen wordt de kapitaalgoederenvoorraad uit-
worden eveneens de procentuele verschillen in de loop van een jaar bestudeerd. gebreid. Per definitie geldt  dus:
De toepassing van de differentiaalformules op eindige grootheden impliceert
echter een verwaarlozing van de secundaire orde-effecten. S=I -dr..................    (4b)
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Een combinatie van de relaties (4a) en (4b) geeft tenslotte als van arbeid &x en voor die van kapitaal Rx, dan is de kostprijs van de

eindvergelijking: produktie (die bij de veronderstelde vrije concurrentie overeen-

Pr
komt met de marktprijs) gelijk aan:

k=a r p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) P-&x·Pt + R: (P r· · · · · · · · · · · · · · · ·   (5)

De groeivoet van kapitaal is dus een lineaire funktie van het ren- Na enige herleiding kan de relatie (5) ook als volgt worden ge-
dement. Sparen de kapitaaleigenaren 100 % van hun inkomen schreven:

dan vallen de beide grootheden zelfs samen.                                                 ptl     RxP
De analoge behandeling van de beide produktiefaktoren arbeid . . . . . . (5b)1=4-i p  . . . . . . . . . .

en kapitaal, waarover in de vorige paragraaf werd gesproken,  komt
duidelijk in de vergelijkingen (1) t/m (4) naar voren. Impliciet is
daarbij aangenomen, dat de gevraagde en aangeboden faktor- Zoals uit de vergelijkingen (5a) en (5b) blijkt, is het verdelings-
hoeveelheden aan elkaar gelijk zijn. Dit moet nog worden waar- vraagstuk in het Ricardiaanse groeimodel, ondanks het feit dat de

gemaakt. Stel, dat de gevraagde hoeveelheid arbeid kleiner is grensproduktiviteitstheorie niet opgaat, volledig oplosbaar. De
dan het aangeboden arbeidsvolume. De produktiefaktor arbeid is grafische voorstelling van de evenwichtsoplossing is weergegeven
in deze situatie absoluut overvloedig en krijgt als zodanig geen in Jiguur  1.
meerwaarde-beloning.1 Indien wij met een verticaal geintegreerde
produktiefunktie werken, hetgeen wil zeggen, dat de onderhouds-
pakketten van de faktoren tot de technische produktiekosten ge- PIA

rekend worden, dan is het reele loon gelijk aan nul. Overeenkom-P                            (5 d)
stig (3) zal de bevolkingsgroei stagneren en dit zal zo lang doorgaan
tot aan de faktor arbeid weer een reeel inkomen hoger dan het
bestaansminimum toevalt. Het mes snijdt aan twee kanten. Daar
de produktiefaktor kapitaal het gehele meerwaarde-inkomen krijgt,
zal de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad conform (4) (5a

(5c)

kwantitatief belangrijk zijn. Na verloop van tijd zal er dus een A <  .1
evenwicht ontstaan, waarbij beide faktoren volledig zijn inge- X*U

schakeld en alle reele grootheden met hetzelfde percentage stijgen.
Nagenoeg dezelfde redenering kan worden gevolgd bij een ab-                                      1       (51,1
solute kapitaalovervloed. Er wordt dan niet geaccumuleerd, het                                                1 1
gehele meerwaarde-inkomen wordt geconsumeerd. De bevolkings- 41e             A                    .\           >groei zal aanzienlijk zijn, zodat er een sterke tendens naar het . 3-  4 A
evenwicht toe is. 0,                     v

Het gereleveerde mechanisme leidt tot een bepaalde functionele                                                      -                                 P
inkomensverdeling; in symbolen: Figuur 1. Verdelingstheorie op de wijze van Ricardo

pt    ar
-=- . . . . (5a)
Pr D Het rendement is gelijk aan het lijnstuk OA, terwijl het reele loon

De beloningsvoeten zijn echter evenzeer afhankelijk van de tech- door middel van het lijnstuk OB wordt weergegeven. Een alge-
nische structuur. Schrijven wij voor de gecumuleerde faktorquote braische uitdrukking voor de genoemde evenwichtsbeloningen kan

eveneens gemakkelijk worden gevonden:1 Vgl. D. B. J. ScHouTEN: Exacte economic, 1957, de hoofdstukken III en IV.
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pia De groeivoet van kapitaal is per definitie gelijk aan de nationale
--

P - *Ex + D ox
. . . . . . (6) spaarquote gedeeld door de kapitaalcoefficient, hetgeen door ver-

menigvuldiging van teller en noemer uit het rechterlid van (9)
pr            5 met  X, en rekening houdend  met de relatie   (4b), kan worden  ge-

en     - -                . . . . . . . . . . . . . . (7) verifieerd. Vergelijking (5a) is niet meer van kracht en zal moetenP- arax to ix                                                                          worden gesubstitueerd door:
Geconctudeerd kan worden, dat de reELe beloningsuoeten van de produktie- PL     8

faktoren   afhankelijk   zijn   van   de   stand   van   de   techniek    (Ex   en   RJ,   de
pnferenties  van de sociale groepen  (0 - O en ar)  en  het  instimtioneel                                     1 -

ix' . (5d)

Een oplossing is ook hierbij niet in alle gevallen gegarandeerdbepaalde  aanbod  van  arbeidskrachten   to). (zie jiguur  I).   Met name kunnen de besparingen  uit het nationale

Het groeimodel van RICARDO, bestaande uit de vergelijkingen inkomen naar verhouding zo groot zijn, dat een situatie van
absolute kapitaatoveruloed actueel  wordt.   Als  nevenconditie  geldt  nu:(1)   t/m   (5),  geeft een oplossing  voor de volgende vijf variabelen:

x, 4 k, Pt en Pr. Met betrekking tot het verdelingsvraagstuk zijn 8 <- O.XX

daarbij n6ch de bevolkingstheorie n6ch de flexibiliteit van de na-                                   x
tionale spaarquote onder invloed van een inkomensherverdeling
ieder op zich genomen van essentieel belang. Wel zullen bepaalde neven- § 3. DE THEORIE VAN KALDORl

voorwaarden moeten worden gesteld, indien alternatieve veronder- De verdelingstheorie van KALI)OR lijkt erg veel op de bovenge-

stellingen worden gemaakt. Dit kan als volgt worden aangetoond. noemde variant van de Ricardiaanse analyse, waarbij de bevol-

Stelt men in plaats van (3) de bevolkingsgroei autonoom: kingsgroei als een autonoom gegeven wordt gezien. Wij zullen

l=Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (8) trachten dit aan te tonen.
De auteur heeft evenwel ernstige bezwaren tegen de neo-klas-

dan dient de relatie (5a) te worden vervangen door: sieke analyse en de daarmede eng verbonden grensproduktivi-
Pr _ Z                                                         teitstheorie. Als voornaamste argumenten worden aangevoerd,

P. -a T . . . . . . . . . (5c) dat bewegingen langs en verschuivingen van de produktiefunktie
niet kwantitatief van elkaar kunnen worden onderscheiden, en

Hoe groter derhalve de bevolkingsaanwas is hoe hoger het rende- dat de realisering van de technische ontwikkeling voor het grootste
ment zal worden, terwijl met dit hogere rendement grotere be-            gedeelte afhankelijk is van de kapitaalaccumulatie. Op het eerste
sparingen zullen corresponderen. Een evenwichtsoplossing is echter bezwaar past een dubbel antwoord. De marginale analyse 'which
niet  onder alle omstandigheden mogelijk (zie jiguur  I). De bevol- KALDOR virtually banishes to Saturn', zoals ROBERTSON het plas-

kingsgroei kan zo groot zijn, dat de uitbreiding van de kapitaal- tisch uitdrukt 2, maakt het mogelijk enig inzicht in de samenhang
goederenvoorraad dit tempo niet kan volgen. Dit betekent een der verschijnselen te verkrijgen, ook zonder dat de mogelijkheid
situatie van absolute kapitaalschaarste, waarbij het reele (meerwaarde-) tot meting en empirisch toetsen van de verkregen resultaten voor-
loon tot nul daalt. De arbeiders verdienen dus dan alleen hun handen is. Vervolgens kan de vraag worden gesteld waarom
kosten van levensonderhoud. De voor het evenwicht noodzakelijke KALDOR bij zijn argumentatie de vermaarde statistische studie

Er                                                                van SOLOW, waarin op basis van de marginale methodiek een on-
nevenvoorwaarde:    I   <. kan gemakkelijk   uit de figuur worden

xx                                                                    derzoek naar de aard van de technische vooruitgang wordt uitge-
afgelezen. voerd, buiten beschouwing laat.3 Het tweede door de auteur

Zou men daarentegen van een gegeven nationale spaarquote
uitgaan, dan komt in plaats van (4) de vergelijking: 1 N. KALI)OR, O.C.

2 D. RoBERTSON: Growth. Wages. Money; The Marshall Lecturesjor 1960, p. 28.

k = -  . . . . (9) ' R. M. SOLOW: Technical Change and the Aggregate Production Function;
Ex                                                                                                                                            Ilze Review of Economics and Statistics, augustus  1957.
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aangevoerde argument zal in een volgend hoofdstuk nog nader waarbij de kapitaalcoefficient een vaste waarde bereikt. Als even-
worden besproken. Reeds thans kan echter opgemerkt worden, wichtsrelatie geldt dus:
dat het geinduceerde karakter van de technische ontwikkeling x=k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (11)
op zich geen verwerping van de produktiefunktie behoeft te im-
pliceren. Het resultaat is duidelijk. De 'technical progress function' houdt iets

Geen produktievergelijking dus in het model van KALI)OR, maar soortgelijks als afnemende meeropbrengsten ten aanzien van de
wel een zgn. 'technical progress function', waarvan de lineaire faktor kapitaal in, en tesamen met de evenwichtsvergelijking (11)  is
vorm, die ook door de auteur wordt gehanteerd, als volgt luidt: het groeistelsel dan gedetermineerd. De weg waarlangs de auteur ons

voert om dit doel te bereiken heeft echter wel enkele onoverzich-x-l -t' +B' (k-0    ............    (10) telijke punten. KALI)OR verwerpt de klassieke these, dat de bespa-
ringen de investeringen begrenzen en bepalen. Het spaarvolumeIn de literatuur is er meerdere malen op gewezen, dat de integratie

van deze vergelijking een Cobb-Douglas funktie oplevert, waarbij
is immers afhankelijk van de categoriale inkomensverdeling, zo

de technische ontwikkeling door middel van een exponentiele trend stelt hij terecht. Dit kwam ook reeds in het Ricardomodel tot
uiting, i.c. vergelijking    (4a). De categoriale inkomensverdelingwordt voorgesteld. 1 De Kaldoriaanse verdelingstheorie zou daar- zou echter uitsluitend door het investeringsvolume bepaald worden.

mede in feite zijn gereduceerd tot de nog te behandelen neo-
Nemen wij aan, dat zowel de loon- als de kapitaalinkomens-klassieke versie conform MEADE. De discussie is in dit opzicht enigs-

zins etherisch. In ieder geval lijkt het aantrekkelijk de theorie  van recipienten een vaste spaarintensiteit hebben, dan is de nationale
spaarquote per definitie gelijk aan:KALI)OR Wat nader te exploreren, te meer daar zij nog enkele

verrassingen belooft. a=eatt  Bar  ·   ·   •   p   ·   ·   , (12)

Zo blijkt, dat het constant zijn van de kapitaalcoefficient uit De griekse letters ok en B hebben betrekking op de inkomensquoteneen veronderstelde investeringsfunktie kan worden ontwikkeld. De
gevolgde redenering is daarbij moeilijk toegankelijk, zodat wij hier van achtereenvolgens arbeid en kapitaal.1 Daar de opbrengst

moeten volstaan met een ruwe schets.2 De eerste term van deze in- uitputtend tussen deze beide inkomenscategorieen wordt verdeeld,

vesteringsfunktie wordt uit vergelijking (10) afgeleid en houdt, in moet als balansvergelijking de volgende relatie aan het model

overeenstemming met het acceleratie-principe, een zodanig investe- worden toegevoegd:

ringsniveau in, dat de bestaande groei van de produktie per hoofd at#-1 (13)

van de beroepsbevolking ook in de toekomst kan worden gehand-
De  verwerping van  de  wet  van Say berust  dus  op de relatie  (12).haafd. Daarnaast zijn de investeringen afhankelijk van verande-
Overtreffen de investeringen de ex-ante besparingen, dan stijgenringen in de kapitaal-produktieverhouding. Wordt de kapitaal-

coefficient kleiner, dan neemt, zo zegt KALI)oR, 'the prospectiue rate de winsten, dus ook B, en omdat in het algemeen geldt: ar > 0

of profit in the minds of entrepreneurs' toe, wat tot gevolg heeft zullen de nationale besparingen eveneens toenemen, totdat uit-
dat de investeringen omvangrijker worden en dus de expansie eindelijk een nieuw evenwicht wordt gerealiseerd. Deze redenering
versnellen. Het omgekeerde gebeurt natuurlijk bij een toeneming zou men post-Keynesiaans kunnen noemen. Dit wil echter niet
van de kapitaalcoefficient. De ligging en helling van de 'technical zeggen,  dat de neo-klassieke theorie het gesignaleerde verschijnsel

progress function'    is nu zodanig    (t'  >0;0<B' <  1),   dat de uitsluit, zij ziet hierin echter veel meer een aspect van de con-
versnelde of vertraagde groei naar een evenwicht convergeert, junctuurbeweging, dat duidelijk van de structuurtrend kan worden

onderscheiden. Dat een integratie van conjunctuurtheorie en
1  Zie bijv. J. E. MEADE, O.C. p.  128.
2 De investeringsfunktie is door KALDoR in tweede instantie herzien, Onze 1 Definieert men de desbetreffende volume-eenheden zodanig dat de nominale
beschouwing heeft betrekking op de jongste variant in zijn bijdrage tot The beloningsvoeten gelijk zijn aan de prijs van eindprodukten, dan zijn de genoemde
Theory  of Capital.  Met de correctie zijn echter de eerder geopponeerde bezwaren inkomensaandelen gelijk aan de faktorquoten. Voor de kapitaalinkomensquote
niet weggenomen. Vergelijk de bespreking van KALDOR's 'Essays' door W. J. is het symbool B gekozen, omdat de kapitaalcoefficient   ( = kapitaalquote)
BAUMOL in The American Economic Review, juni 1961. eveneens als variabele (x zonder 316x)  in het model voorkomt.

2
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structuuranalyse gewenst en mogelijk is, ligt voor de hand. 1 heid, wordt bepaald. De rentevoet is dus in zijn model van de
Niettemin kan worden gesteld, dat het aan twijfel onderhevig is of de economische groei een gegeven grootheid   (f). Het verschil tussen
theorie van KALDOR een dergelijke synthese biedt. Teveelis daarbij feitelijk en gewenst rendement stelt de auteur gelijk aan de ver-
ons  inziens  afhankelijk van enkele zeer specifieke en weinig inzichte- krijgbare risico-premie  op  investeringen:
lijke veronderstellingen ten aanzien van het ondernemersgedrag.                            p
Wat is precies de betekenis van de 'prospective rate of profit', en is u = y-f....... (14)

deze niet te veel afhankelijk van uitspraken omtrent weinig stabiele
toekomstverwachtingen? Waarom zou de investeringsfunktie van De gewenste risico-premie (u*), zo zegt hij verder, is een positieve
KALI)OR te verkiezen zijn boven alternatieven als bijvoorbeeld funktie van de kapitaalcoefficient. Naarmate de kapitaal-produktie-
'the principle of increasing risk' van KALECKI? 2 verhouding groter is, neemt het aandeel van het vaste ten op-

Zoals in het voorgaande hoofdstuk werd gezegd, kan de rente- zichte van het circulerende kapitaal toe, en omdat de risico's in-
voet tengevolge van vertragingen in de reacties van de monetaire haerent aan een investering in 'fixed assets' nu eenmaal groter zijn,
autoriteiten tijdelijk afwijken van het verwacht rendement. Struc- is het genoemde verband verklaard. Gegeven de risico-premie vol-
tureel gezien zullen gewenst en verwacht rendement echter moeten gens (14), wordt de kapitaalcoefficient dan bepaald door:
overeenstemmen, waarbij de laatstgenoemde grootheid ingeval U = U* =* -f(x) ;f' >0. . . . . . . . . . . . .   (15)
van een evenwichtige en doorzichtige economische expansie gelijk
zal zijn aan het feitelijk rendement. Een versnelde bevolkingsaanwas zal dus in het model van KALI)OR

Nemen wij eenvoudshalve aan, dat de besparingen uit het loon leiden tot een hoger rendement, en volgens de vergelijkingen (14)
nihil zijn, dan is vergelijking (4) actueel. Daarnaast volgt uit de en (15) tot een toeneming van de kapitaalcoWici#nt.

relaties (8), (10) en (11): De auteur heeft hier kennelijk de conjuncturele diepte-investeringen
t'

op het oog, die in een hausse worden doorgevoerd, doch bij het
x-I= omslaan van de conjunctuur onrendabel blijken te zijn. Bij een

1-B' structurele stijging van de rentevoet overeenkomstig een structurele
t'                                                                                                                             toeneming   van het rendement zullen echter   de meer kapitaal-

voor welke uitdrukking het symbool p gebruikt zal worden,  dus: intensieve technieken op den duur moeten worden vervangen door

t'
meer arbeidsintensieve produktiewijzen. Het neo-klassieke gedach-

x=It-i.................. (10a) tenschema leert dan ook, dat een versnelde bevolkingsgroei wel zal
0,                                                                    leiden tot een stijging van het rendement, maar op den duur tot

een dating van de kapitaalco liciEnt.
Met behulp van (4), (11) en (10a) kan daarna voor het feitelijk
rendement de volgende formule worden afgeleid:

De besproken vergelijkingen (14) en (15) vormen naar onze
mening een nadere illustratie van de onvoldoende integratie van

t,                                                                                                                                                         conjunctuur- en structuurtheorie  in het model van KALI)OR,  Waar-

Pr             0·
Z+ -7 van in het bovenstaande reeds sprake was. In aansluiting op het

  -  r

. . . . . (1Ob) daar gestelde moet worden geconstateerd, dat de gereleveerde
visie ten aanzien van de kapitaalcoefficient geen verduidelijking
van het door de schrijver veronderstelde ondernemersgedrag be-

KALI)OR veronderstelt nu echter, dat de rentevoet, onafhankelijk tekent. Wij moeten dus concluderen, dat het verwerpen van de
van de ontwikkeling der reele grootheden, uitsluitend door mone- neo-klassieke leerstellingen in het besproken model van KALDOR
taire faktoren, te weten de liquiditeitsvoorkeur en de geldhoeveel- tot minder doeltreffende alternatieven leidt.

1 Vgl. A. W. PHILLIPS: A Simple Model of Employment, Money and Prices in Het vergelijkingenstelsel dient nu als volgt te worden gecomple-
a Growing Economy; Economica, november 1961.
2  M. KALECKI: The Principle of Increasing Risk; Economica, 1937. menteerd. Rekening houdend met het feit, dat ook de loontrekkers



20 ENKELE MACRO-ECONOMISCHE VERDELINGSTHEORIEIgN DE MULTIPLICATOR-ANALYSE VAN MEADE      21

sparen, mag de relatie (4) niet worden toegepast. In plaats daar- Cobb-Douglas vergelijking bestudeerd, waarbij de technische
van komt de definitievergelijking: vooruitgang als een exponentiele trend wordt opgevat. De tech-

pr nische ontwikkeling heeft dus geen invloed op de produktie-

B=%1...........
. . (16) elasticiteiten, die bij de aangenomen lineaire homogeniteit en vrije

concurrentie gelijk zijn aan de desbetreffende inkomensquoten.1

Dit kan worden geverifieerd door een confrontatie van de relaties Anders gezegd: de categoriale inkomensverdeling  is a priori   door

(16) en (9), welke laatste vergelijking uiteraard ook in het onder- de stand van de techniek bepaald en wordt niet door het groei-

havige gedachtenschema van toepassing is, (maar zonder strepen proces beinvloed.  In zijn dynamische vorm luidt deze produktie-

op de nationale spaarquote en kapitaalcoefficient, omdat deze funktie:
variabel  zijn).   Met de vergelijkingen   (8)   t/m   (16)   is het model x=altB-k ti   .   .   ... . ........ . .   (18)

gesloten en kan een oplossing worden gegeven voor de volgende
negen variabelen: x, l, k, a, x, 9, B, u en Pr. De uitwerking leidt Het model van de stabiele expansie is betrekkelijk eenvoudig. Bij
echter, ook indien (15) nader wordt gespecificeerd, tot enigszins

een constante categoriale inkomensverdeling zal, ondanks een ver-

ingewikkelde formules, zodat wij zullen volstaan met de opmerking, schil in spaarneiging tussen de onderscheiden groepen, de nationale
dat de categoriale inkomensuerdeling en het Tendement simultaan door het

spaarquote een vaste waarde hebben. Uiteraard zijn de beide
expansie-tempo, de structuur van de preferenties, de specifieke inuesterings- definitievergelijkingen (9) en (16) van toepassing (zonder streep
risico' s  en  de  geuoerde  monetaire  politiek  worden  bepaald. Bij een constante

op de variabele kapitaalcoefficient, maar met dit merkteken op
loonquote en een optredende technische ontwikkeling zal het de gegeven kapitaalinkomensquote). De bevolkingsgroei,  dus  ook
reele loon in verhouding met de gemiddelde arbeidsproduktiviteit het aanbod van arbeidskrachten, wordt weer autonoom gegeven
kunnen stijgen: verondersteld, hetgeen in vergelijking (8) tot uitdrukking gebracht

t'                                                                                                                                                     is. Mag verder worden aangenomen,  dat de evenwichtsrelatie  (11)
pl=X-I=- . .   (17)

o  van kracht is, dan is het model van MEADE gesloten. De vijf ver-
gelijkingen: (8), (9), (11), (16) en (18) geven een adequate op-

Dat de verdelingstheorie van KALDOR een grote mate van over- lossing voor het gelijke aantal variabelen: x, 4 k, x en Pr. De geld-

eenkomst met die van RICARDO vertoont, zal na de gegeven be- zijde kan buiten beschouwing blijven, indien wordt verondersteld,

schouwing wellicht verduidelijkt zijn. Aangenomen, dat alleen de dat de monetaire politiek met precisie op de gewenste manier

kapitaalinkomensrecipienten sparen, verkrijgen wij voor het ren- wordt gevoerd. 2  Dat de vereiste toekomstvisie en beschikbare

dement dezelfde uitdrukking  ( 1Ob)   als  bij de Ricardiaanse variant instrumenten daarvoor in concreto wellicht ontoereikend zijn, zal
met een autonome bevolkingsgroei   (5c), mits hierbij tevens  reke- ons thans niet bezig houden.
ning wordt gehouden met een uitsluitend arbeidbesparende tech- In het bovenstaande werd zonder meer van een evenwichtige

/ t'                  doox)
nische vooruitgang <67 - - -/1. Verder is de kapitaalcoefficient groei uitgegaan. Zoals door diverse auteurs is aangetoond, zal een

dergelijke stabiele ontwikkeling, ingeval de Cobb-Douglas funktie
CCX

in het klassieke schema een technisch gegeven, bij KALI)OR daar- actueel is, in ieder geval op lange termijn kunnen worden gereali-

entegen afnankelijk van monetaire faktoren en ondernemers- seerd.3 Wij zullen op deze plaats slechts toelichten hoe dit even-

decisies. wichtsmechanisme functioneert.

§ 4. DE MULTIPLICATOR-ANALYSE VAN MEADE 1 1 Vgl. H. BANER]I: Technical  Progress and  the  Process  of Economic  Development,
1956.

MEADE vertegenwoordigt de neo-klassieke richting en veronderstelt 5 Dat wil zeggen: zodanig, dat het consumptieprijspeil volkomen constant ge-

als zodanig, dat de produktiefaktoren substitueerbaar zijn. De houden wordt.

evenwichtige groei wordt door de auteur met behulp van de 3  Zie  bijv.  R. M. SOLOW: A Contribution to the Theory of Economic Growth;
The Quartery Journal of Economics, februari  1956; T. W.  SwAN, o.c.; en J. E.

1 J. E. MEADE, o.c. hoofdstuk 4. MEADE, O.C. appendix II.
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Stel, dat er sprake is van een evenwichtige expansie, en 66n van x=k-It. .....'... . .  .  .  .  .  .   (19)
i

de autonome groeideterminanten, i.c. de bevolkingsaanwas of de                                                    0
technische vooruitgang, neemt extra toe, dan zal de uitbreiding
van de kapitaalgoederenvoorraad in eerste instantie bij de pro- MEADE illustreert het gereleveerde evenwicht met behulp van een
duktiestijging ten achter blijven. Een en ander impliceert een grafische voorstelling, die wij met enkele onbeduidende wijzigingen
daling van de kapitaalcoefficient en een stijging van het rende- hier overnernen (jiguur  2).
ment, daar immers de kapitaalinkomensquote een vaste waarde
heeft. Dit leidt vervolgens tot een toeneming van de groeivoet van

X /\

kapitaal, omdat de nationale spaarquote niet overeenkomstig de
kapitaalcoefficient gedaald is, waardoor de besparingen   ( =   in-
vesteringen) ten opzichte van de kapitaalgoederenvoorraad groter
worden. x - Fk + (ai +  )

Indien de autonome groeifaktoren gelijk aan nul zouden zijn,
dan is het zonder meer duidelijk, dat de groei van de kapitaal-                                               1
goederenvoorraad onder invloed van de wet van de afnemende meer-                                                         1
opbrengsten op den duur eveneens nihil zou worden. Naar analogie                                                             I
hiervan kan ook omgekeerd worden gesteld, dat bij een versnelde ------A-1-- -

T+J<
bevolkingsaanwas of technische vooruitgang de uitbreiding van de                                                «                                     |

kapitaalgoederenvoorraad uiteindelijk tendeert naar een nieuwe                                        I

evenwichtswaarde, of zoals MEADE dit uitdrukt: 'the rate of                                    -, 1
accumulation of machinery will in fact be so high relatively to the 450 v i      Dk
rate of technical progress and the rate of population growth that                                                0' .

'diminishing returns' to the accumulation of machinery will be                                         T + 
evident'.1

Het beschreven groeiproces kan nog verder worden verduide- Figuu, 2. De evenwichtige groei met behulp van

lijkt met behulp van het begrip produktiemultiplicator, dat for- de Cobb-Douglas funktie

meel gelijk is aan de bekende Keynesiaanse notie van de inko-
mensvermenigvuldiger. Zoals uit vergelijking (18) blijkt, is de De categoriale inkomensverdeling wordt uitsluitend door technische faktoren
autonome produktiestijging gelijk aan: at + i. Deze toeneming van

bepaald, hetgeen zijn oorzaak vindt in de eenzijdigheid van de
het reele inkomen induceert een verhoging van het groeipercen- Cobb-Douglas funktie. Daarentegen volgt uit de vergelijkingen
tage van de kapitaalgoederenvoorraad, waarvan een gedeelte B (9), (16) en (19), dat de reele kapitaalbeloning gelijk is aan:
tot een nog grotere procentuele vermeerdering van de produktie-
hoeveelheid leidt. Het evenwicht zal eerst zijn bereikt, waar het
nationale produkt en het kapitaalgoederenvolume evenredig stij- pr    " C 09  . . . . . . . . . . . . . . (20)

A tz + 1
gen. Substitutie van de relatie (11) in de produktiefunktie (18) geeft: p= a

(1 - B) x = ar + I.

Vermenigvuldiging van de autonome produktiestijging met de Het rendement wordt dus bepaald door het expansie-tempo, de techniek en de

pnferenties. Het reele loon zal overeenkomstig de relatieve veran-

multiplicator 1- - 
resulteert tenslotte in de eindoplossing

dering  van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit  
worden   ver-

1 J. E. MEADE, o.c. p. 125. hoogd.
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Ill de Ricardiaanse verdelingstheorie weI· 1 de aanpassing van de                   zoll men Samenvattend kunnen Stellen, dat de modellen van het
kapitaalgoederenvoorraad geeffectueerd door middel van adequate            1            Harrod-Domar type zijn, hoewel deze benaming meestal beperkt
inkomensoverdrachten, waarbij de besparingen op het gewenste wordt tot het geval van faktorcomplementariteit.1
niveau kwamen. De kapitaalcoefficient was een starre faktor. Bij Het verschil in uitgangspunten is echter omvangrijk. De klassieke

MEADE daarentegen vervult de kapitaal-produktieverhouding de theorie van RICARDO is voor de westerse volkshuishouding te een-
rol van strategisch variabele en is de nationale spaarintensiteit voudig van opzet. De technische structuur daarvan wordt met
gegeven. De vereiste relatieve wijzigingen van de kapitaalaccumu- behulp van 66n techniek te simpel en te abstract weergegeven.
latie staan onder invloed van substitutie-processen tussen de produktie- Bovendien is de bevolkingsgroei eerder autonoom dan door econo-

faktoren.1 Een versnelling van het groeitempo tengevolge van de mische faktoren te verklaren. Een laatste bezwaar tenslotte vormt de
autonome faktoren, i.c. de bevolkingsaanwas en de technische afwezigheid van de technische vooruitgang  in het Ricardomodel.
vooruitgang, leidt tot een stijging van het evenwichtsrendement. Met de bespreking van enkele varianten op het klassieke thema
Dit verband is algemeen, het kan ook in de theorieen van RICARDO werd de beschouwing van KALDOR ingeleid. Het verdelings-
en KALDOR worden geconstateerd. Het is logisch, omdat een mechanisme bij deze auteur heeft veel met de Ricardiaanse analyse
faktor, die relatief schaarser wordt een hogere reele beloning zal gemeen. In beide visies laat de grensproduktiviteitstheorie verstek
kunnen verkrijgen. Een toeneming van het rendement betekent gaan en vervult het verschil in spaarintensiteit der onderscheiden
echter volgens de neo-klassieke visie, dat de ondernemer, die naar groepen van inkomensrecipienten een belangrijke funktie. Het
minimalisatie van zijn produktiekosten streeft, geleidelijk op minder groeitheoretisch denken van KALDoR werkt ongetwijfeld zeer
kapitaalintensieve technieken zal overschakelen. Hierdoor daalt stimulerend. De schrijver betrekt een aantal belangrijke facetten

de kapitaalcoefficient en neemt dus, bij de gegeven spaarquote, het in zijn redenering, die wij onder de titel conjunctuurtheorie zouden
groeipercentage van de kapitaalgoederenvoorraad toe. Het streven willen rangschikken. Op welke wijze conjunctuur en structuur
naar winstmaximalisatie of kostenminimalisatie impliceert dus, moeten worden gesynthetiseerd tot een groot super-model van de
onder de veronderstelling van volledige mededinging, dat de economische ontwikkeling in de tijd, moeten wij hier echter onbe-

produktiefaktoren overeenkomstig hun marginale produktiviteit sproken laten. Naar onze mening biedt het gedachtenstramien
worden gehonoreerd. Naast de groeidata en preferenties zijn van KALI)OR hiertoe enige aanknopingspunten, maar kan niet van
derhalve de technische mogelijkheden van groot belang ter op- een adequate integratie van beide aspecten worden gesproken.
lossing van het verdelingsvraagstuk. Men kan echter niet stellen,          '          In ieder geval is het onderscheid tussen conjunctuurleer en struc-
dat de inkomenstheorie in de neo-klassieke zienswijze louter een          I tuuranalyse theoretisch hanteerbaar.
kwestie van technische coefficienten is.                                                        Daar wij KALDOR'S bezwaren tegen de produktiefunktie niet

kunnen delen, lijkt ons de analyse van MEADE de meest aantrek-
§5. sAMENVATTING                                                                                                                                                          kelijke   van

de gereleveerde beschouwingen. De Cobb-Douglas

Ter inleiding werd gesteld, dat de besproken modellen ieder een vergelijking is echter te specifiek en zal moeten worden vervangen
verschillende verklaring bieden voor dezelfde verschijnselen. Een door een meer algemene produktiefunktie. Alvorens het neo-
toeneming van de natuurlijke groeivoet 2 betekent een stijging van klassieke model op de aangegeven wijze te kunnen generaliseren, is

de reele kapitaalbeloning en pari passu een versnelling van de ka- echter een nadere analyse van de technische ontwikkeling nood-
pitaalaccumulatie. Er komt op den duur een evenwicht tot stand, zakelijk.
waarbij de procentuele toeneming van het produktievolume en de Tot slot nog een opmerking over het macro-economisch karakter

kapitaalgoederenvoorraad beide bepaald worden door de ver- van de theorieen. De versie van MEADE kan gemakkelijk tot een

houding van een dan constante nationale spaarquote en een dan meer-sectoren-analyse worden uitgebreid.2 Aangetoond kan wor-
eveneens stabiele kapitaalcoefficient. Gelet op deze overeenkomsten                          den, dat ingeval van een constante spaarquote en Cobb-Douglas

funkties met betrekking tot de investeringsgoederensector en de
1  Vgl.  F.  DE Roos en D. B. J. ScHouTEN: Groeitheorie, 1960, hoofdstuk VIII, § 5.
:  Dat wil zeggen:  de  som  van de groeivoeten  van de beroepsbevolking  en  van                          1                          1  Zie bijv.  L. J.  ZIMMERMAN:  Arme en TUke tanden, 1959, hoofdstuk  IV.

2 J. E. MEADE, O.C. appendix II.
de autonome arbeidsproduktiviteit.
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rest van de volkshuishouding de economische expansie geen reallo- HET BEGRIP TECHNISCHE VOORUITGANG
catie van produktiefaktoren tussen de beide genoemde sectoren

noodzakelijk maakt. Onder deze omstandigheden kan er een
evenwichtige groei worden gerealiseerd, waarbij de uitbreiding
van de kapitaalgoederenvoorraad wordt bepaald door de autonome
bevolkingsaanwas en de produktiecondities in de investerings-       5       § 1. INLEIDING

goederensector   C    en   4).  Dit  is ook verklaarbaar. Meer gespeci- De techniek is voor de economist een datum, dat slechts met
ficeerd betekent een stabiele groei, dat de groeivoet van kapitaal zeer veel moeite, m.a.w.: abstract denken,    in zijn theoretisch

gelijk is aan de relatieve produktiestijging van de laatstgenoemde stramien kan worden ingebouwd. Het behoeft dan ook weinig
bedrijfstak. Hoewel de prijzen onderling kunnen veranderen, zal verwondering te wekken, dat in de literatuur geen eenstemmig-

(prJ heid bestaat, waar het vraagstuk van de technische ontwikkeling
het rendement 1-l i n d e evenwichtssituatie toch een vaste waarde

\Pi/ en de invloed hiervan op de faktorbeloningen aan de orde wordt
hebben. gesteld.

Een volledige inventarisatie van de verschillende veronderstel-
lingen en werkwijzen is een taak, die wij zeker in het kader van
deze studie niet kunnen volbrengen. Het zou echter onjuist zijn dit
feit als een verontschuldiging aan te voeren. Daar wij de tech-
nische ontwikkeling nader willen analyseren, is een bespreking
van enkele bestaande opvattingen zeker op zijn plaats.

Mede dank zij een tweetal voortreffelijke studies over de theorie
van de economische groei van de hand van MEADE 1 en OTT 2
zijn wij in staat de implicaties van de belangrijkste theorieen te
releveren. Op de eerste plaats zullen wij aandacht schenken aan
de opvatting van HICKS, die de aard van de technische vooruit-
gang afleidt uit de onderlinge veranderingen van de marginale
produkten.3 In een volgende paragraaf zal dan het begrippensche-
ma van HARROD aan de orde worden gesteld. 4 De definities van
deze auteur zijn gebaseerd op de veranderingen van de kapitaal-
coefficient bij een constante rentevoet.

Op deze wijze vormt de geentameerde literatuurstudie een goede
inleiding op onze analyse van de technische vooruitgang met be-
hulp van het begrip faktorpotentieel. De doelmatigheid van dit

 

begrip bij de bestudering van de technische ontwikkeling is reeds
in het werk van DE Roos en SCHOUTEN naar voren gebracht.5

Het is voor het onderhavige doel wenselijk de vraagtheorie te
elimineren en uit te gaan van 66n geaggregeerd nationaal produkt.

1 J. E. MEADE, O.C.
2 A. E. Orr: Produktionsfunktion, technischer Fortschritt und Wirtschafts-
wachstum; in: Einkommensverteitung und technischer Forischritt, 1959.
3 J. R. HIcKs: The neog of Wages, 1935.
4 R. F. HARROD: Towards a Dynamic Economics, 1949.
5  F. DE Roos en D. B. J· SCHOUTEN, O.C.
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geinterpreteerd. Als critiek hierop verdient de stelling van KALDOR,Het aantal prijzen, dat dan kan worden onderscheiden bedraagt dat technische vooruitgang en kapitaalaccumulatie hand in hand
drie. Naast de prijs van eindprodukten spelen de prijzen of, zo gaan, een korte beschouwing.1 Men kan deze opvatting immers
men dat liever hoort, de beloningsvoeten van de beide produktie- niet zonder meer als onrealistisch aanmerken, ofschoon onge-faktoren kapitaal en arbeid een rol. twijfeld althans een gedeelte van de technische verbeteringen van

De produktiestructuur zal niet volledig worden gespecificeerd. organisatorische aard zijn, waarbij een kapitaalaccumulatie minder
Dit wil zeggen, dat het wiskundig verband tussen de produktie- noodzakelijk lijkt. Het probleem is echter voor de onderhavigefaktoren enerzijds en de produktie anderzijds niet expliciet zal analyse van minder importantie. Van belang is immers op deworden uitgedrukt. De analyse wint hierdoor aan algemeenheid. eerste plaats, welke invloed de technische ontwikkeling heeft op
Niettemin blijft het noodzakelijk ook met betrekking tot de modale de beloningsvoeten van de produktiefaktoren. De beloningsvoetenproduktiefunktie enige beperkingen te maken: zijn een uitdrukking van de relatieve schaarste van deze faktoren,1. Besparingen in de kosten bij produktie op grote schaal worden die wordt bepaald door aanbodfaktoren en de stand van de
verwaarloosd. Aangenomen wordt dus, dat de produktiefunktie techniek, hoe deze laatste ook verklaard moge worden. Het is
lineair homogeen is. Er zij hierbij opgemerkt, dat 'economies of daarom gewenst om in de inkomenstheorie een duidelijk onder-
scale', zeker met betrekking tot bepaalde bedrijfstakken, realiteits- scheid te maken tussen technische vooruitgang en groei van de
waarde kunnen hebben. Het verschijnsel houdt echter nauw ver- kapitaalgoederenvoorraad. Vandaar, dat BoMBAcH tot de con-
band met vraagstukken als concentratie binnen een bepaalde clusie komt: *Fur die Distributionstheorie leistet die Isolierung
bedrijfstak en monopolistische concurrentie, die buiten de opzet etwas', terwijl hij even verder de betekenis van KALDOR's stelling
van deze studie vallen.1 als volgt omschrijft: 'Fur auf Produktivitatssteigerung gerichtete
2.  Er wordt steeds uitgegaan van een constante substitutie-elasticiteit Bestrebungen ist diese Feststellung wichtig, fur distributionstheo-
van de vraag naar produktiefaktoren, die wij zullen symboliseren retische Erarterungen dagegen nicht'.2
met de griekse letter e. Deze veronderstelling wordt eenvoudshalve Om met een woord van D. ROBERTSON te spreken, zullen wij
gemaakt, waardoor een meer systematische behandeling van de stof dus hier aannemen, dat 'technical progress is something which
mogelijk wordt. Op zich betekent de aanneming van een homo- just happens, and increases output whether capital is growing or
gene funktie van de eerste graad reeds een vereenvoudiging van whether it isn't'.3 Een en ander impliceert echter niet, dat wij de
de definitie van e.2 Voorbeelden van een produktiefunktie met opinie van KALI)OR en zoveel andere economisten terzijde willen
constante substitutie-elasticiteit zijn de Cobb-Douglas vergelijking schuiven. Het al dan niet geinduceerde karakter van de tech-
en de Solowfunktie.3 Voor het geval deze elasticiteit variabel is, nische vooruitgang is echter niet primair in het geding. Het gaat
gelden de gevonden resultaten in dit en volgende hoofdstukken bij KALDOR in de eerste plaats om het verwerpen van de produktie-
eveneens, met dien verstande, dat de relevante grootte van de funktie en het begrip marginale produktiviteit. Zoals uiteengezetelasticiteit dan bepaald wordt door de beschikbaarheidsverhouding zullen wij KALI)OR in deze niet volgen, maar uitdrukkelijk, in over-
van de faktoren in de uitgangssituatie.4 eenstemming met de neo-klassieke auteurs, het bestaan van een

produktiefunktie postuleren.
Vrije concurrentie op alle markten impliceert, dat de grenspro-
duktiviteitstheorie onverkort opgaat; de reele beloningen van de 1 N. KALDOR, o.c. Zie ook F. DE Roos en D. B. J· ScHouTEN, o.c., en de ons
faktoren zijn gelijk aan hun grensprodukten. inziens ongefundeerde critiek van J. PEN op dit laatste werk met betrekking

De technische ontwikkeling zal als een autonoom gegeven worden tot het geinduceerde karakter van de technische vooruitgang in Economisch-
Statistische Berichten   van 17 augustus   1960.
2   G.    BOMBACH: Die verschiedenen Ansatze der Verteilungstheorie;    in:    Ein-

1 Zie hoofdstuk I. 8 D· ROBERTSON, o.c. p. 15.
kommensverteitung und technischer Forirchritt, o.c. pp. 120 en 121.

2 Zie bijv. R. G. D. ALLEN: Mathematical  Analysis for  Economists,  p.  343.
' Zie R. M. SOLOW: A Contribution to the Theog of Economic Growth, o.c. p. 77, en
de toelichting in appendix I van deze studie.
4 J. E. MEADE, O.C. appendix I en appendix II, pp. 91-93.
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§2. DE ANALYSE VAN HICKS Anderung der Produktionsfunktion ist gleich der ursprunglichen Faktorpreis-

relation. Nach Einfuhrung des technischen Fortschritts wird sich aufgrund der
In de terminologie van HICKS heeft het begrip faktorbesparingen neuen Produktionsfunktion und der zur Verfugung stehenden Kapital- und
een op het eerste gezicht simpele betekenis. Arbeidbesparende Arbeitsmenge eine neue Faktorpreisrelation herausbilden, die aber zunachst

uitvindingen bijvoorbeeld impliceren, dat de produktiefaktor noch nicht interessiert. '1

arbeid meer overvloedig wordt, zodat het grensprodukt van arbeid
relatief zai dalen. De classificatie van de technische vooruitgang is De punten 1 t/m 7, waarvan hier sprake is, hebben betrekking op
dan in termen van grensprodukten een eenvoudige zaak: ' 'Labour- de onderscheiden gevallen van technische vooruitgang.  Deze  zijn:
saving' inventions increase the marginal product of capital more 1. uitsluitend arbeidbesparende vindingen;
than they increase the marginal product of labour; 'capital-saving' 2. arbeidbesparende vindingen, die tevens kapitaalverbruikend
inventions increase the marginal product of labour more than that ZUn;

of capital; 'neutral' inventions increase both in the same pro- 3. arbeid- en kapitaalbesparende vindingen, waarbij de eerste

portion: 1 prevaleren;
Bij een nadere analyse van het begrip faktorbesparingen rijzen 4. neutrale vindingen: arbeid- en kapitaalbesparend in dezelfde

echter enkele bedenkingen tegen de definities van HICKS. Als mate;
voorbeeld kiezen wij het geval van uitsluitend arbeidbesparende 5. kapitaal- en arbeidbesparende vindingen, waarbij de eerste

vindingen. De toepassing van deze uitvindingen houdt in, dat prevaleren;
een zelfde hoeveelheid produkt in urste instantie met minder 6. kapitaalbesparende vindingen, die tevens arbeidverbruikend
arbeid kan worden geproduceerd. Het gemiddeld en marginaal              zijn;
produkt van arbeid zijn dan naar rato gestegen. De bespaarde         i         7, uitsluitend kapitaalbesparende vindingen,
hoeveelheid arbeid wordt echter in tweede instantie weer in het Beoordeeld naar hun uiteindelijk effect, verdeelt HICKS de
produktieproces opgenomen. Dit geeft enerzijds aanleiding tot technische vindingen  in drie groepen:
een produktieverhoging ('resources-effect'), terwijl anderzijds een
substitutie-proces in werking treedt. Het bespaarde arbeidsvolume Tabel 1
moet worden gecombineerd met de beschikbare kapitaalgoederen-
voorraad, waarbij het grensprodukt van arbeid zal dalen ten op- aard van de technische

zichte van dat van kapitaal. vooruitgang
geval

In de definities van HICKS is kennelijk het substitutie-effect op
de voorgrond geschoven. De initiele verandering van de marginale arbeidbesparend 1 t/m 3

produkten verkrijgt geen aandacht.
De verklaring voor dit enigszins merkwaardige feit, is te vinden neutraal                                         4

in een naar onze mening minder aantrekkelijke interpretatie van
het begrip faktorbesparingen, hetgeen met behulp van een iso-
quantenstelsel kan worden gedemonstreerd. In dit verband merkt kapitaalbesparend 5 t/m 7

OTT Op:

'Wenn nun die Verschiebungen der Douglas-Cobb-Funktion unter dem Ein- In het door ons gekozen voorbeeld van een technische ontwikkeling
flusz des technischen Fortschritts analysiert werden sollen, so ist offenbar die met uitsluitend arbeidbesparingen kan de grafische voorstelling van
folgende Annahme unerlaszlich:  Es musz vorausgesetzt werden,  dasz  die vor der OTT worden gereduceerd  tot de volgende figuur:
Einfuhrung des technischen Fortschritts geltende Faktorpreisrelation zuniichst
einmal weiter gilt. Die neuen Isoquanten mussen demnach die neue Isotime
B'C' in den Punkten 1 bis 7 tangieren, d.h. die Grenzrate der Substitution von 1 A. E. Orr, o.c. p. 177. Het feit, dat schrijver met de Cobb-Douglas produktie-

funktie werkt, is niet van essentieel belang. Deze funktie vervult goede diensten
Kapital durch Arbeit nach Einfuhrung des technischen Fortschritts, d.h. nach waar de analyse van HIcKS met cijfervoorbeelden wordt toegelicht.
1 J. R. HICKS, o.c. pp. 121 en 122.
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KA (c.q. grensprodukt van arbeid) zijn gedaald ten opzichte van de

beloningsvoet van kapitaal (c.q. grensprodukt van kapitaal).1
B Het lijkt ons echter juister om, in tegenstelling tot bijvoorbeeld

HICKS en OTT, aan te nemen,  dat de faktorbesparingen voor elke
denkbare techniek procentueel gelijk zijn. Het gaat immers om

X I een beoordeling in hoeverre de technische kwaliteit van een bepaalde
B' produktiefaktor verbeterd is, ongeacht de intensiteit waarmede

8 \                                                                                                                                   het faktorpotentieet,  d.w.z.:  van de produktieve kracht per eenheid,
van deze faktor gebruik wordt gemaakt. Uit deze veranderingen in

\           /                                                          kunnen dan conclusies ten aanzien van de beloningen gedistilleerd
-- '  /4.-    A worden.

Het verschil met de analyse op de wijze van HICKS blijkt aan-
/ \ stonds, indien wij het geval van een uitsluitend arbeidbesparende

/        technische ontwikkeling, waarbij de besparingen in overeenstem-
/       ·                              ming met DE Roos en SCHOUTEN proportioneel zijn gedacht,

illuitreren:a 'el.  )
0                  C'  C" C        L

KA
Figuur 3. Technische ontwikkeling op de wijze

van Hicks (arbeidbesparing van 50%)                                                                                                                       B
B'

Uit de interpretatie van OTT blijkt, dat de marginale substitutie-
verhouding door invoering van de faktorbesparingen in eerste

B'instantie niet verandert.  In  het  Punt  A'  is dit quotient gelijk  aan                                                                                         \      ir       r
de oorspronkelijke beloningsverhouding van de produktiefaktoren.
Bezien wij de grafische voorstelling nader, dan blijkt het volgende.
De voorwaarde, dat de beloningsverhouding in eerste instantie geen I
wijziging ondergaat, betekent dat de nieuwe isoquant II volkomen AL- A
evenwijdig verloopt aan de oude isoquant I. De oude isoquant is                                               
dus  als  het  ware naar links verschoven  over de afstand  AA'.  De                                                                                                  A''
absolute grootte van de arbeidbesparing is dus, ongeacht de arbeids- I
intensiteit van het produktieproces, steeds geljk. Dit wil zeggen,                               /    \
dat de procentuele arbeidbesparing met betrekking tot  elke  com-                                                            /             A
binatiemogelijkheid tussen arbeid en kapitaal (techniek) ten op-                                                   10                    C' C'             C
zichte van de uitgangssituatie uerschilt.

Figuur 4. Technische ontwikkeling op de wijze van De Roos
Het resultaat is nu duidelijk. Inschakeling in tweede instantie van en Schouten (arbeidbesparing van 50%)

de bespaarde faktorhoeveelheid heeft een substitutie-effect tot
gevolg. De uiteindelijke beloningsverhouding wordt in figuur 3 Thans zal in eerste instantie het grensprodukt van arbeid stijgen
aangegeven door de tangens van de hellingshoek van de raaklijn ten  opzichte  van  dat van kapitaal.  In  het  punt  A'  is de marginale

in  het  punt A" , waar de arbeidsintensiteit dezelfde is als in het DX

beschikbaarheidspunt A.1 Daar geldt: L b<L a, zal de loonvoet DK -3£ Pi1 Er geldt immers: TZ - -7Xr = -K.
1  De hellingshoeken zijn steeds positief gedefinieerd.                                                                                                                           pK

3
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substitutieverhouding van kapitaal door arbeid immers groter Arbeidbesparend is de ontwikkeling in de opvatting van deze
(L c  >  L  a).   Het   substitutie-effect,   dat in tweede instantie optreedt, auteur, indien de kapitaalcoefficient bij een constant rendement
werkt in dezelfde richting als in jiguur 1 Het grensprodukt van stijgt.1 De definitie van een arbeidbesparende technische vooruit-
arbeid  zal ten opzichte   van   dat van kapitaal dalen   (Z  b   <  Z c). gang betekent, dat de kapitaalinkomensquote van het nationale
Het uiteindelijke resultaat is nu uiteraard afhankelijk van de inkomen groter wordt, hetgeen een formele overeenstemming met
substitutie-elasticiteit e. Zoals wij nog zullen aantonen, zal, indien de begrippen van HICKS inhoudt. Daarentegen zal de ontwikkeling
geldt e > 1, het marginaal produkt van arbeid per saldo relatief kapitaalbesparend kunnen worden genoemd, voorzover (weer
ten opzichte van de marginale kapitaalproduktiviteit toenemen bij een constant rendement) een hogere loonquote zal worden
(Z  b  >   Z  a).   In de terminologie van HICKS   zou   dit  dan merk- gerealiseerd.
waardigerwijze 'capital-saving' heten ! Daar HARROD bij zijn analyse van de technische vooruitgang

geen beperkingen maakt ten aanzien van de produktiestructuur,
§3. DE DEFINITIES VAN HARROD zullen wij de gereleveerde definities met behulp van de veronder-

Zoals in hoofdstuk II bleek, kan de economische expansie op lange stelde lineair homogene produktiefunktie toetsen. In afwijking
termijn, onder bepaalde nauwkeurig omschreven veronderstellin- van andere auteurs, die de begrippen van HARROD meestal plaatsen
gen, met behulp van een Harrod-Domar model worden weer- tegen de achtergrond van die van HICKS, zullen wij de conse-

gegeven. Wij verstaan hieronder een evenwichtige groei, waarbij quenties onder de, ons inziens meer realistische, veronderstelling
de spaarquote, de kapitaalcoefficient en het rendement constante van evenredige besparingen met betrekking tot elke faktorintensiteit
grootheden zijn. analyseren.

De behandeling van de technische ontwikkeling was bij de Achtereenvolgens zullen wij onderzoeken hoe een, naar onze
besproken auteurs enigszins summier. In het model van KALI)OR interpretatie, uitsluitend arbeid- resp. kapitaalbesparende uitvin-

wordt geen onderscheid gemaakt tussen kapitaal- of arbeidbespa- ding in het gedachtenschema van de auteur past, om daarna door
ringen. Daarentegen is MEADE, gezien zijn op HICKS gebaseerde combinatie van de gewonnen inzichten een eindbeoordeling te
interpretatie, verplicht een neutraal technische vooruitgang te kunnen geven.
veronderstellen, omdat anders een constante categoriale inkomens- De implicaties van een uitsluitend arbeidbesparende technische
verdeling op den duur niet kan worden geeffectueerd. vooruitgang kunnen het beste met behulp van jiguur 5 (zie pag.

Nu wij nader zullen ingaan op de definities van HARROD met 36) worden toegelicht.
betrekking tot de karakteristiek van de technische vooruitgang, In eerste instantie (de overgang  van  A  naar A') veranderen   het
komt eveneens de vraag aan de orde wat de betekenis is van de grensprodukt van arbeid en de arbeidsintensiteit van het produktie-
faktorbesparingen in het beeld van de evenwichtige groei op proces. Het marginaal produkt van kapitaal en de kapitaalcoeffi-
lange termijn. De reden hiervan is, dat de begrippen van deze cient ondergaan echter geen wijziging. Indien nu bij de herin-
auteur op de idee van een evenwichtige expansie zijn geinspireerd. schakeling in tweede instantie van het bespaarde arbeidsvolume de

In deze paragraaf zullen wij uitsluitend de consequenties van de kapitaalgoederenvoorraad proportioneel 'meegroeit' (de overgang
Harrodiaanse definities in het kader van de neo-klassieke theorie van  A'  naar  A"),  is het uiteindelijk resultaat  van de arbeidbe-
illustreren. De rol, die de technische vooruitgang volgens ons sparing en de evenredige groei van de kapitaalgoederenvoorraad
bij het vraagstuk van de groei op lange termijn speelt, zal in een volgens HARROD een 'neutrale' technische vooruitgang. Zoals
later hoofdstuk, nadat de faktorbesparingen expliciet in een mathe- meetkundig kan worden aangetoond, geldt dat de relatieve  toe-
matisch model zijn opgenomen, worden uiteengezet. 1                                            : neming zowel van het kapitaalgoederenvolume als van de produktie

'I  define a neutral advance  as one which,  at a constant  rate  of                                   overeenstemt met het percentage van de arbeidbesparingen  (OA "  :
interest, does not disturb the value of the capital coefficient; it OA' = OE: OD = DA   :  DA').   Ook  in de beschreven tweede

does not alter the length of the production process', zegt HARROD.2 fase blijft het grensprodukt van kapitaal ongewijzigd, zodat de
1 Zie hoofdstuk V. 1 Bij een juiste monetaire politiek zal het kapitaalrendement overeenstemmen
2 R. F. H RROD, o.c. p. 23. met de rentevoet (zie hoofdstuk  I).
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categoriale inkomensverdeling eveneens constant is. Het reele Onder de geschetste voorwaarde kan dus eveneens, ook al zijn
loon wordt dientengevolge in dezelfde verhouding als de stijging de nieuwe vindingen volgens ons uitsluitend kapitaalbesparend,

van de arbeidsproduktiviteit verhoogd.
een 'neutrale' technische ontwikkeling volgens de door HARROD
daaraan toegedachte betekenis worden geeffectueerd.

Kn Is de substitutie-elasticiteit groter dan 66n, dan zal in dit geval
de vereiste groei van de kapitaalgoederenvoorraad, waarbij het

B      w rendement constant is, de gerealiseerde produktiestijging over-
B                                                   *treffen. De technische ontwikkeling is dan conform de definitie'

- Iw
van HARROD 'arbeidbesparend: Bij een substitutie-elasticiteit

E                                                                               kleiner dan 66n zal in het onderhavige geval volgens de genoemde
KII

/ 1                                                                              auteur dan sprake zijn  van een 'kapitaalbesparende' technische
vooruitgang.

/  b
Aan de hand van de bovenstaande conclusies kunnen wij ver-

volgens de zeven door ons onderscheiden gevallen van faktorbespa-D     - 'A ringen naar de visie van HARROD als volgt classificeren:

1

/                                                                                           Tabel 2
1 substitutie-

elasticiteit/b• )             0<0<1 0-1 1<0<-
o            C'         C          L                                                  technische

ontwikkeling
Figuur i Technische ontwikkeling op de wijze van

Harrod (arbeidbesparing van 50%) arbeidbesparend                          2             -         3 t/m 7
Stel nu het geval, dat uitsluitend kapitaalbesparende technische ver-

nieuwingen worden doorgevoerd. De realisatie van de besparingen
leidt tot een hoger marginaal produkt van kapitaal, terwijl de neutraal                                     1           1 t/m 7           1
herinschakeling door middel van het substitutie-effect in tegen-

gestelde richting werkt. De orde van grootte van de substitutie-
kapitaalbesparend 3 t/m 7          -             2

elasticiteit is, zoals reeds op het einde van de vorige paragraaf
gezegd, bepalend voor het eindresultaat. Bij een substitutie-elastici-

teit van 66n zijn de produktie-elasticiteiten van beide faktoren
Resumeren wij nog eens de gevonden resultaten, dan kan de vol-

constant.1 Dit wil zeggen, dat tengevolge van de technische ont-
gende eindbeoordeling worden gegeven. Is de substitutie-elasticiteit

wikkeling de marginale produktiviteiten evenredig met de ge- gelijk aan 66n, dan is er, ongeacht de initiele faktorbesparingen,
middelde produktiviteiten toenemen. Groeit de kapitaalgoederen- altijd sprake van een neutraal technische ontwikkeling in Harro-
voorraad vervolgens tot het punt, waar het rendement weer op zijn diaanse zin. Op lange termijn zijn de kapitaalcoefficient en het
oorspronkelijk niveau is aangekomen, dan zal de kapitaalcoefficient rendement dan onafhankelijk van de aard der gerealiseerde fak-
eveneens ten opzichte van de uitgangssituatie gelijk zijn gebleven. torbesparingen.
1 De produktie-elasticiteiten van arbeid resp. kapitaal luiden: Dat er bij de definities van HARROD naar onze mening sprake is

3X L 3X K van een inadequaat woordgebruik, wordt nog duidelijker ingeval dat
a =T.X  en   B = TK.x 1 geldt e 52 1. De oorzaak hiervan is enerzijds gelegen in het feit,

De constantheid van deze elasticiteiten geldt alleen onder de voorwaarden, dat technische vooruitgang en kapitaalaccumulatie simultaan in de
zoals in de tekst uiteengezet.                                                        j
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beschouwing worden betrokken. Anderzijds is geen stringent on- geval, dat bekend staat onder de benaming 'wireless'. Het behoeft
derscheid gemaakt tussen initiele faktorbesparingen en de uit- weinig explicatie, dat de derde mogelijkheid, namelijk die, waarbij

eindelijke gevolgen hiervan op de economische variabelen. de technische ontwikkeling 'arbeidbesparend', of zoals Mrs.
Na het voorgaande, wordt het noodzakelijk te vragen naar de ROBINSON liever zegt 'kapitaalverbruikend' is, betekent dat de

eigenlijke intenties, die HARROD met betrekking tot zijn enigszins stijging van de 'efficiency' voornamelijk in de kapitaalintensieve
moeilijk te begrijpen definities heeft gehad. In dit opzicht kan sectoren wordt gerealiseerd. De nationale kapitaalcoefficient zal
Mrs. ROBINSON, die een groot aandeel heeft gehad in de formulering hierbij toenemen, hetgeen door Mrs. ROBINSON dan weer op even
van deze begrippen, ons informeren, waar zij naar aanleiding van kernachtige als ondoorzichtige wijze met het woord 'railways'
een bespreking van Hi' RROD'S classificatie schrijft: 'A neutral wordt geillustreerd.
invention is thus seen to be equivalent to an allround increase in De consequenties in macro-economisch opzicht van een ongelijke
the efficiency of labour. A capital-saving invention is one which technische ontwikkeling tussen de verschillende bedrijfstakken
improves efficiency in the higher stages of production relatively to zijn ongetwijfeld van zeer groot belang. Wij moeten echter con-
efficiency at lower stages, and a capital-using invention is one cluderen, dat de begrippen van HARROD eenzijdig gericht zijn op
which brings about a relative increase in efficiency in the lower een uitsluitend arbeidbesparende vooruitgang in de diverse
stages: 1 sectoren van de economie, en aldus het gecompliceerde vraagstuk

De definities van HARROD beogen dus een weerspiegeling te van de technische vooruitgang op onvoldoende wijze ontleden.
geven van het verschil in ontwikkeling van het arbeidspotentieel
in de onderscheiden bedrijfstakken. Naar aanleiding van jiguur 5 §4. SAMENVATTING
is aangetoond, dat bij een uitsluitend arbeidbesparende technische In de analyse van HICKS heeft het begrip faktorbesparing niet die
ontwikkeling het produktievolume en de kapitaalgoederenvoor- ruime betekenis, dat daarmede als het ware een kwaliteitsverbete-
raad met het percentage van de arbeidbesparingen zullen kunnen ring van de produktiefaktoren wordt geregistreerd. Er is teveel
toenemen, zonder dat het rendement zal veranderen. Neemt het nadruk gelegd op de beginpositie. Een relatieve verandering van het
arbeidspotentieel in alle bedrijfstakken in dezelfde mate toe, dan faktorpotentieel kan weliswaar in een percentage van deze uit-
zal de macro-economische kapitaalcoefficient geen wijziging on- gangssituatie worden uitgedrukt, maar is niet evenredig met be-
dergaan en er is dan sprake van 'neutraliteit' op de wijze van trekking tot ieder punt op de oorspronkelijke isoquant. De maatstaf
HARROD. Stel daarentegen, dat de gerealiseerde arbeidbesparingen voor de aard van de technische ontwikkeling, die hieruit resulteert
in de bedrijfstakken met een betrekkelijk lage kapitaalcoefficient is echter wel onafhankelijk van de orde van grootte van de sub-
(de 'higher stages' zouden dan kennelijk de relatiefarbeidsintensieve stitutie-elasticiteit tussen de produktiefaktoren.
bedrijfstakken moeten zijn, die een zo gecompliceerde technische De definities van HARROD zijn ons inziens inadequaat, omdat
en organisatorische structuur hebben, dat de produktiefaktor zij in feite de resultante van de gerealiseerde technische vooruitgang
arbeid  een betrekkelijk grote betekenis  heeft 2)   naar  verhouding                                   en een zekere kapitaalaccumulatie weergeven. De verkregen resul-
domineren. In dit geval is het duidelijk, dat de macro-economische taten zijn dus afhankelijk van de waarde van de substitutie-elastici-
kapitaalcoefficient zal dalen, zodat inderdaad kan worden gespro- teit. De overeenkomst met HICKS wordt duidelijk bij een vergelijking
ken van een 'kapitaalbesparende' ontwikkeling, tenminste als men van de beide definities van een neutraal technische ontwikkeling,
de begrippen van HARROD hanteert. Als voorbeeld van een der- immers:  'The two definitions come to exactly the same thing if the
gelijke technische vooruitgang noemt Mrs. RoBINSON het klassieke elasticity of substitution between labour and capital is equal to

unity', zoals MEADE terecht opmerkt.1 Men kan echter de zaken
1  J.   RoBINsoN:  The  Classification of Inventions; The Review of Economic Studies,
1937-1938, p. 140.

ook omdraaien, zoals Mrs. RoBINSON dat doet, en stellen dat

2 De wellicht voor de hand liggende interpretatie van de 'higher stages' als de de definities van HICKS aangevuld moeten worden met uitspraken
relatief meer gemechaniseerde bedrijfstakken voldoet niet, indien aan de faktor ten aanzien van de substitutie-elasticiteit, wil men de aard van
kapitaal een operationele betekenis in het kader van de produktiefunktie wordt
toegekend, zoals wij in hoofdstuk I hebben gedaan.                                       1            1 J. E. MEADE, 0.c. p. 41.
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de technische ontwikkeling bij een constant rendement kunnen DE BETEKENIS VAN DE TECHNISCHE
analyseren.1 VOORUITGANG VOOR

Aan de produktiefaktor kapitaal wordt in de beschouwingen van Mrs.          1
ROBINSON en HARROD  een min of meer secundaire betekenis toebedeeld.2

DE BELONINGSSTRUCTUUR
Het gaat immers uitsluitend om een beoordeling van de ont-      '
wikkeling van het arbeidspotentieel in de onderscheiden bedrijfs-
takken. Geconcludeerd kan derhalve worden, dat de definities
Van HARROD Ons inziens de essentiele kenmerken van de technische                               § 1. INLEIDING
vooruitgang niet voldoende weerspiegelen. In het vorige hoofdstuk bleek de wenselijkheid de technische ont-
1 J. RoBINsoN, o.c. pp. 139 en 141. wikkeling aan de hand van de initiele faktorbesparingen te defi-
2 De faktor kapitaal wordt hierbij ons inziens niet als een zelfstandige produk-             I             nieren.  Gaat men daarentegen  bij de classificatie van nie lwe
tiefaktor opgevat, maar meer als een 'produktie-omweg'. Een verandering van

i vindingen uit van de resulterende invloeden op de economische
de kapitaalproduktiviteit heeft dan geen betekenis op zich, maar moet worden
herleid tot een structuurwijziging met betrekking tot de opbouw van het pro- variabelen (zoals  bijv. de beloningsvoeten of categoriale inkomens),
duktieproces  (zie  ook het gestelde in hoofdstuk I). dan moet tevens een nadere bepaling van de bestaande substitutie-

mogelijkheden tussen de produktiefaktoren worden gegeven.
Opgemerkt zij, dat bedoelde bepaling dus noodzakelijk is, ook in-
dien evenredige faktorbesparingen met betrekking tot de bestaande
technische mogelijkheden worden verondersteld. Met dit uit-
gangspunt menen wij de werkelijkheid echter geenszins te kort te
doen; sterker nog, wij zouden het met betrekking tot het onder-
havige onderwerp als imperatief willen kwalificeren.

Zoals gezegd, staat het begrip faktorpotentied centraal in onze
analyse van de technische vooruitgang. Dit houdt in, dat niet
gesproken zal worden van arbeid en kapitaal (in symbolen: L en K),
de oorspronkelijke produktiefaktoren, maar van arbeids-, resp.

kapitaalpotentieel.1 Het betreft hier een enigermate abstract
begrip. De originele faktoren zijn als het ware vermenigvuldigd
met een term, die de produktieve kracht van de desbetreffende faktor
weergeeft (in symbolen:  LHt en KHk).   Men zou kunnen stellen,
dat in plaats van de ongenuanceerde faktorbegrippen thans pro-
duktiefaktoren van een bepaalde specifieke kwaliteit worden be-
schouwd.

Een waarschuwing is hier wellicht op zijn plaats. Aan het begrip
kwaliteit mag geen onafhankelijke causale betekenis worden toe-
gekend. De beloningen van de produktiefaktoren worden in deze
studie steeds gezien als schaarsteprijzen, bepaald als zij worden

I door het economisch principe.
Het is duidelijk, dat het potentieelbegrip als abstracte maatstaf

op zich onbruikbaar is. Gerelateerd aan een bepaalde, voor ons
doel niet relevante, uitgangssituatie kan dit begrip echter goede

j 1 Zie Ook D. B. J· SCHOUTEN: Exacte economic, o.c. p. 132.
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diensten bewijzen. De doelmatigheid met betrekking tot de veranderingen van de inkomensquoten op de gebruikelijke wijze
analyse van de technische vooruitgang

wordt door DE Roos en                 .      doe   d#\SCHOUTEN als volgt omschreven: 'Deze technische ontwikkelingen 1.c. met -7 en -3-/1
worden aangeduid.

beinvloeden, zoals in het voorgaande hoofdstuk is behandeld, het
arbeids-   en /of kapitaalpotentieel en beinvloeden   dus,   los   van de §2. HET MODEL
ex post meetbare hoeveelheden arbeid en kapitaal, het eindresul-

Met behulp van een zestal vergelijkingen kan het macro-economisch
taat, omdat zij a.h.w. de kwaliteit der produktiefaktoren ver- model  van de economische groei als volgt worden geschreven:
anderen: 1

Het zijn uitsluitend deze relatieve wijzigingen van de faktor-
De produktiefunktiepotentielen, die de technische ontwikkeling zuiver karakteriseren.

Stijgt bijvoorbeeld alleen de produktiviteit van arbeid (geschreven x=9(1+4) +0(k t &)  . . . . . . . . . . .   (1)
met behulp van de symbolen voor de relatieve veranderingen van
de  potentielen:  At  >   0  en  Ak  =  0),  dan  betekent  dit,  dat  er minder De uraagfunktie naar produktiefaktoren
arbeid nodig is om dezelfde hoeveelheid eindprodukt te vervaar-              i                           (k + Ak) - (l t At) = -e {(Pr - hk) - (Pt - Al)}  ·    (2)
digen. De technische ontwikkeling kan dan als arbeidbesparend
worden gekwalificeerd, afgezien van de invloed die ervan uitgaat Euenwicht op  de faktormarkten
op de beloningsstructuur.

Als algemene maatstafvoor de aard van de technische vooruitgang l=Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (3)
fungeert  dan de grootheid:  5  -  hk -  ht· De classificatie  van  deze k=I. . . . . . . . . . . . (4)
vooruitgang is daarmede eenvoudig   weer te geven:

1. 5 > 0: kapitaalbesparend De prijsvormingsfunktie

2. 5 - 0: neutraal p=0((Pt- Al)+B (Pr- lik)   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    (5)
3. 5 < 0: arbeidbesparend.

De bedoeling van het onderhavige hoofdstuk is een systematisch
De kwantiteitsfunktie

onderzoek in te stellen naar de invloed van de faktorbesparingen p=0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (6)
op de beloningsstructuur. Eenvoudshalve zal daarbij worden
uitgegaan van een macro-economisch model. De veronderstellin- Toelichting

gen, die dienaangaande in het vorige hoofdstuk werden gemaakt, De produktiefunktie verkrijgt men door differentiatie van de
blijven van kracht. Het model zal in een volgende paragraaf ex- modale funktie:
pliciet worden geschreven. X = f (LHt, KHk)In een vergelijkende analyse zal de mening van HICKS, dat de
technische ontwikkeling in feite door 'a predominance of labour- die het mathematisch verband tussen de faktorpotentielen ener-
saving inventions' 2 zou worden gekarakteriseerd, met behulp zijds en het produktievolume anderzijds tot uitdrukking brengt.
van de gevonden relaties worden getoetst. De voornaamste con- Stelt men ter vereenvoudiging: t = acht + Blik, dan kan verge-

clusies zullen vervolgens in een slotparagraaf worden gerecapitu- lijking (1) formeel in dezelfde vorm worden geschreven als bij
leerd. de Cobb-Douglas funktie, waarvan in het model van MEADE  werd

De groeivoeten van de verschillende volumina en prijzen worden uitgegaan:
weer met behulp van kleine letters geschreven, terwijl de relatieve x=glt fiktt.... ....... . .  .  .   (la)

1 F. DE Roos en D. B. J. ScHouTEN, o.c. p. 125. De coefficienten g en # geven ook nu de produktie-elasticiteiten
  J. R. HicKs, o.c. p. 125. weer. Het zijn echter thans geen structuurgegevens meer, maar
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variabelen. De categoriale inkomens zijn alleen constant, indien laatste begrip wellicht nog enige toelichting behoeft. De beloning
, ,de substitutie-elasticiteit tussen de faktoren gelijk is aan een. per eenheid faktorpotentieel is per definitie gelijk aan de belonings-

De produktie-elasticiteiten of inkomensquoten hebben thans betrekking op voet van de oorspronkelijke produktiefaktor vermenigvuldigd met
un gegeven uitgangssituatie.1 de reciproque van, wat wij genoemd hebben, de produktieve

De term t geeft aan met hoeveel procent de produktie per periode kracht van deze faktor. Ter nadere verduidelijking keren wij terug
onder invloed van autonome oorzaken toeneemt, ongeacht aan naar de reeds gebruikte beeldspraak. Wordt als het ware de faktor
welke produktiefaktor deze stijging moet worden toegerekend. arbeid met een dubbel zo grote maat gemeten, dan moet, om con-

Uit de definitievergelijking van de substitutie-elasticiteit kan de sequent te zijn, de beloning per arbeidseenheid worden gehalveerd.
vraagfunktie naar produktiefaktoren (2) worden afgeleid. De Anders gezegd, de inkomensverdeling is onafhankelijk van het
substitutie-elasticiteit wordt hier, zoals eerder gezegd, opgevat als geintroduceerde kwaliteitsbegrip, zodat moet gelden:
een gegeven component. Uiteraard behoeven de substitutie-
mogelijkheden in de realiteit niet constant te blijven, maar kunnen LPL = LHIVI en KPr = KHkVk

mede onder invloed van een dynamische technische vooruitgang                                    1                      1
aan variaties onderhevig zijn. In deze studie zullen wij echter dit ... Vi - PIHi ...Vk -Pr#Ifacet niet aan de orde stellen, zodat een te gecompliceerde
mathematische bewerking van de stof kan worden vermeden. waarbij het symbool V de beloning per eenheid faktorpotentieel

Bij de bespreking van de analyse op de wijze van HIcKs was het voorstelt.
zonder meer duidelijk, dat de substitutie-elasticiteit, ondanks de Het begrip kan nog enigszins anders worden benaderd. Deelt
faktorbesparingen constant kon blijven. De isoquanten werden                                             men de beloning per eenheid  door de produktiviteit   (d.w.z.:   de
evenwijdig verschoven, de kromlijnigheid ervan bleef gelijk (zie benodigde faktorhoeveelheid per eenheid eindprodukt), dan ver-
jiguur 3). krijgt men de desbetreffende gemiddelde faktorkosten. Vergelij-

In de onderhavige analyse zullen de faktorbesparingen evenmin king (5) drukt uit op welke wijze de prijs van het eindprodukt
invloed hebben op de substitutie-elasticiteit. Een proportionele afhankelijk is van mutaties der gemiddelde faktorkosten. Deze
faktorbesparing kan immers worden geinterpreteerd als een ver- relatie kan desgewenst worden gecomprimeerd  tot:
andering van de schaaluerdeling met betrekking tot de desbetreffende
produktiefaktor. Ongeacht de faktorintensiteit kan bijvoorbeeld               I                             P - apt + Bpr -t  .   .   .   .   .   .   .   .   . . (5a)

eenzelfde produktie worden verkregen met 50 % minder arbeid
(zie de jiguren   4   en   5).    Men   zou dus kunnen stellen,     dat    het                          

De relaties   (3)   en (4) behoeven weinig toelichting.   In deze studie

gaan wij ervan uit, dat de produktiefaktoren volledig kunnen
werk oorspronkelijk door twee arbeiders verricht thans een en zullen worden ingeschakeld. Dit wil zeggen, dat de situatie van
individuele prestatie geworden is. Het is alsof wij de pro- relatieve schaarste der faktoren als actueel wordt beschouwd.1 De
duktiefaktor arbeid met een dubbele maat zijn gaan meten. Dit zal uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad wordt in de onder-
de substitutie-elasticiteit op zich echter niet wijzigen. Het elastici- havige periode als gegeven verondersteld. Anders gezegd:     wb
teitsbegrip is immers per definitie onafhankelijk van de eenheden, anabseren de consequenties van de groei op korte termijn. In het volgende
waarin de variabelen zijn uitgedrukt. hoofdstuk zal dan de expansie op lange termijn aan een nader onder-

Vergelijking (2) geeft dus aan met welk percentage de relatieve zoek worden onderworpen.
vraagverhouding van de faktorpotentielen verandert, indien de Als kwantiteitsfunktie (6) veronderstellen wij, dat de monetaire
corresponderende prijsverhouding met 66n procent stijgt of daalt. autoriteiten door middel van een daarvoor geeigende politiek
De bedoelde prijsverhouding moet daarbij worden gezien als het het prijspeil stabiliseren.  Met deze vergelijking is het model volledig,
quotient van de beloningen per eenheid faktorpotentieel, welk           1 en wordt een verklaring geboden voor de volgende zes variabelen:

1 Grootheden, waarvan de gegeven waarden betrekking hebben of kunnen x, l, k, pt, pr en p.
hebben op de uitgangssituatie zullen wij niet met een horizontale streep aan-
duiden, omdat deze in principe variabel zijn. 1  D. B. J. SCHOU'TEN: Exacte economie, o.c. hoofdstuk IX.
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Op dit punt aangekomen, luidt de vraagstelling: op welke wijze dom op de beloningen in sterkere mate worden gemitigeerd. Zijn
zullen de produktiefaktoren moeten delen in een gestegen welvaart, er ruime substitutiemogelijkheden voorhanden, dan zullen diepte-
opdat het ideaalbeeld van een stabiel prijsniveau en volledige be- investeringen reeds bij een kleine prikkel, in de vorm van een wijzi-
zetting van alle produktiemiddelen, ook ingeval van een eventueel ging der beloningsverhouding ten gunste van arbeid, worden door-
niet neutraal technische ontwikkeling, kan worden gerealiseerd? Aan de gevoerd.
beantwoording van deze vraag zal de volgende paragraaf worden              i                   Komt de interpretatie van de tweede term aan de orde, dan valt
gewijd. onmiddellijk de gelijkvormigheid met de voorgaande op. Zijn

bijvoorbeeld de kapitaalbesparende uitvindingen omvangrijker dan
§3. DE BELONINGSSTRUCTUUR de ontdekkingen, die de eigenschap hebben arbeid uit het produk-

Het geexpliceerde model is eenvoudig van bouw. De nadere uit- tieproces  vrij te maken  (A   >   ht),  dan  wil dit zeggen,  dat  naar ver-

werking ervan, met het doel de structuur der evenwichtsbeloningen houding meer kapitaal opnieuw zal moeten worden ingeschakeld.
te bepalen, leidt tot inzichtelijke resultaten. Daarbij is het aan- Het gevolg is een optredend substitutie-effect, dat identiek is met
trekkelijk de procedure op de voet te volgen. dat bij een toenemende kapitaalrijkdom.

Uit vergelijking (5) volgt, rekening houdend met  (6): De initiele faktorbesparingen worden eveneens in de beloningen
van de desbetreffende beloningsvoeten verdisconteerd, zoals uit

OC

pr-  lk---  (f)1 -    ·   ·   ·   · · ....... (5b)
de laatste term van de beide formules blijkt. Dit is eveneens be-

#                                       grijpelijk: hoe sterker de produktiviteitsstijging, hoe hoger de
kwaliteit van de produktiefaktor, of hoe hoger de huurprijs in feite

De substitutie van de relaties (3), (4) en (5b) in de vraagfunktie wordt.
naar faktoren (2) resulteert, na enige wiskundige bewerkingen, in De gevonden relaties werpen een helder licht op de betekenis
de gezochte formule, die de procentuele loonsverhoging tot uit- van de substitutie-elasticiteit met betrekking tot de technische
drukking brengt: vooruitgang. Om dit nader te illustreren is het dienstig de wiskun-

B (h- 0 # (Ak- Al) dige uitdrukkingen nog enigszins anders te formuleren. Voor de
Pt-            +             t h t. . . . . . . .   (7)e                    e relatieve verandering van de loonvoet kan men, na een betrekkelijk

eenvoudige bewerking, ook schrijven:
Met enige dichterlijke vrijheid kan van de wiskundige relatie, die
de relatieve verandering van de kapitaalbeloning weergeeft, worden #(h-Z) t e-1
gezegd dat deze het spiegelbeeld van de bovenstaande formule is. pt -     e      - -A t     . . . . . . .   (9)Qe
Een nadere beschrijving van de afleiding is daarom een overbodige
zaak,  zodat wij kunnen volstaan  met de weergave: De geencadreerde relatie geeft een goed inzicht op welke wijze de

OL (t- h) g (Al- Ak) autonome groeifaktoren van invloed zijn op het nominale loon,Pr =           +             +A k• . . . . . . .   (8)e              e                                                         vandaar dat wij deze formule in onze analyse een centrale plaats
toekennen. Het loon zal kunnen stijgen onder invloed van:

Beschouwen wij successievelijk de verschillende componenten van 1.  een  toenemende   kapitaalrijkdom;
de beide formules (7) en (8), dan blijkt het eerder gestelde in de 2. een autonome produktiestijging als geuotg van de technische vooruitgang;
algebraische resultaten een exacte bevestiging te vinden.1

3.   arbeidbesparende   vindingen,   DOOTZover   de   substitutie-elasticiteit   groter
Een groeiverschil tussen de produktiefaktoren heeft uiteraard is dan Zin.

door middel van het substitutie-proces invloed op de beloningen. Als pendant van formule (9) kan een analoge uitdrukking voor
Naarmate de substitutie-elasticiteit van de vraag naar produktie- het groeipercentage van de nominale kapitaalbeloning worden
faktoren groter is, zal het effect van een toenemende kapitaalrijk-

afgeleid, zodat een samenvoeging van beide vergelijkingen de rela-
1 Zie hoofdstuk III. tieve verandering van de functionele inkomensverdeling oplevert:
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A-I e-1 uitgang naar rato de marginale kapitaalproduktiviteit beinvloeden.

41- pr - --- 6. . .... .  .  .  . (10) Indien de bespaarde arbeid weer in het produktieproces wordtQQ opgenomen, zal de hieruit resulterende daling van het grens-
produkt van arbeid van meer doorslaggevende betekenis zijn,Op basis van de afgeleide betrekkingen (7) t/m (10) kan thans een
zodat arbeidbesparende vindingen op de wijze van HICKS inderdaad

belangrijke conclusie worden getrokken: Indien de Cobb-Douglas
produktiefunktie   actueel  is   (waarbij   per  definitie   geldt   e   =   1),  dan heeft

tot een relatief (in vergelijking tot onze maatstaf) lagere loonvoet
leiden.de aard van de technische voomitgang geen inutoed op defunctionele inkomens.

Het Teile arbeidsloon en het rendement zijn daarbij onafhanketijk van de Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in de analyse van ge-

specifieke faktorbesparingen en 9-ullen overeenkonistig het gemiddeld pro- noemde auteur het verband tussen de initiele faktorbesparingen en
duktiviteitsaccres stijgen. de uiteindelijke gevolgen voor de beloningsvoeten niet voldoende

expliciet gesteld is. Zo geeft bijvoorbeeld ook MEADE, die zijn visie
Is daarentegen de substitutie-elasticiteit kleiner dan 66n, dan

zullen de specifieke faktorbesparingen een negatieve invloed hebben op HICKS baseert, de volgende formule voor de procentuele ver-
op de corresponderende beloningen. Hierin komt tot uitdrukking, andering  van het nominale  loon   bij een stabiel prijsniveau:  1

dat bij betrekkelijk geringe substitutiemogelijkheden tussen kapi- B (h- 0pl = t g t. . . . . . . . . . . . . .   (11)taal en arbeid de bespaarde faktorhoeveelheden moeilijker in het                                  e
produktieproces ingeschakeld kunnen worden. Prevaleren de
arbeidbesparende vindingen, zoals door sommige auteurs wordt waarbij A aangeeft  met welk percentage het reele  loon  ( = grens-

produkt van arbeid) onder invloed van autonome oorzaken stijgt,aangenomen, en zijn de substitutiemogelijkheden klein of zelfs
geheel afwezig (complementariteit),  dan  zal een Marxistische situa- c.q. daalt. Er is dus wel rekening gehouden met de invloed van
tie van absolute kapitaalschaarste kunnen ontstaan.1 In een mo- de technische vooruitgang op de reele lonen, nochtans is dit onvol-

derne ontwikkelde volkshuishouding, waar sprake is van een doende in een causale samenhang tot uitdrukking gebracht. In feite

relatieve schaarste van produktiefaktoren, een forse kapitaal- impliceert de opvatting een onderschatting van de positieve invloed

accumulatie en een ruime scala van technische mogelijkheden, der specifieke faktorbesparingen op de desbetreffende belonings-
zullen de arbeidbesparingen eerder een gunstig effect sorteren voor voeten, zoals in het voorgaande werd uiteengezet. De consequentie
de werknemers i.c. een stijging van hun nominale en reele loon. hiervan is onder meer de these, die wij niet kunnen onderschrijven,

dat in een expanderende volkshuishouding de technische vooruitgang
In de opinie van HICKS iS de invloed van de arbeidbesparende vin- per saldo arbeidbesparend van aard zal zijn.2

dingen op het reele loon duidelijk anders: 'A labour-saving inven- Naast de autonome technische ontwikkeling, waarbij de kansen

tion, according to this definition, need not actually diminish the voor elke soort van faktorbesparingen gelijk zijn, onderscheidt

marginal product of labour, and consequently labour's absolute HICKS daarom geinduceerde vindingen, die overwegend arbeid-

share in the Dividend. It may do so, if it is very labour-saving; besparend zullen zijn. De economische groei impliceert een voort-

there is nothing to prevent the ratio of marginal products being gaande mechanisatie, waardoor arbeid relatief meer schaars en

changed to such an extent as to make the absolute size of one lower dus duur wordt. Het technisch onderzoekingswerk zal dan meer
worden gericht op het vinden en opsporen van arbeidbesparendethan it was before: 2 De oorzaak van deze divergentie in de be-

oordelingen is gemakkelijk te achterhalen. Bij een uitsluitend methoden, die in de opinie van de auteur, em neerwaartse druk op het loonpeil

arbeidbesparende technische ontwikkeling volgens HICKS Zal de zullen uitoefenen.

marginale produktiviteit van arbeid reeds in eerste instantie in Aan het slot van deze paragraaf is het dienstig enige aandacht te
mindere mate stijgen dan volgens onze analyse het geval is. Neemt schenken aan het verband tussen de technische ontwikkeling en de
men immers aan, dat de marginale substitutieverhouding in de
eerste fase constant blijft, dan zal de genoemde technische voor- categoriale inkomensverdeling. Het werknemersaandeel in het

1 D. B. 1 J. E. MEADE, o.c. p. 110.
J. SCHOUTEN: Exacte economic, o.c. hoofdstuk IV. I J. R. Hxcics, o.c. p. 125.I J. R. HIcxs, o.c. p. 122.

4
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nationale inkomen (loonquote) is immers zowel in de theorie als De afgeleide formules geven een bevestiging van het feit, dat bij
in de praktijk van de loononderhandelingen een belangrijke groot- een substitutie-elasticiteit van 66n de categoriale inkomensverdeling
heid gebleken. onafhankelijk van de gegeven groeifaktoren is. Geldt daarentegen

Per definitie geldt, dat de loonquote verandert overeenkomstig 6   -   cv,   d.w.z.:   zijn de isoquanten rechtlijnig,   dan   zijn   de  ver-
het verschil tussen de procentuele mutatie van het reele loon en anderingen in de categoriale inkomensverdeling evenredig met het
de procentuele stijging van de arbeidsproduktiviteit, hetgeen wij groeiverschil van de faktorpotentielen. Dit is ook begrijpelijk,
kunnen schrijven als: omdat in dit geval de beloningsverhouding, die bepaald wordt

do
door de hellingshoek van de isoquant, overeenkomstig het per-

-=(Pt- P)-(X- l) (12a) centage van de prevalerende faktorbesparingen (5) wordt gewij-
0                                                                      zigd. Het besproken geval heeft betekenis, indien een produktie-

De eerste term tussen haakjes is in het bovenstaande uitvoerig funktie met een beperkt aantal technieken wordt gehanteerd.1
De isoquant bestaat dan immers uit verschillende rechtlijnige ge-geanalyseerd, terwijl met behulp van de produktiefunktie (1) kan deelten. Binnen bepaalde grenzen, als wordt aangegeven door deworden afgeleid, dat de gemiddelde arbeidsproduktiviteit zich als

volgt zal ontwikkelen: isoclinen kan dus worden gezegd, dat de substitutie-elasticiteit
oneindig groot is.

X- l= # (k-l) + oht + Bhk   ·   ·   ·  ·  ·  ·   ·  ·  ·    (lb)

§4. SAMENVATTING

De oplossing voor de procentuele mutatie van de loonquote kan Het begrip faktorpotentieel, waarmede als het ware een maatstaf
vervolgens worden berekend  als:  1 voor de kwaliteitsverbetering van de produktiefaktoren gegeven is,

doc 9-1 biedt de mogelijkheid om de invloed van de technische ontwikke-
-6  -      e      B{ (1+ Al) - (A+ hk)}    ····· ·(12) ling op de reele beloningen aan een nauwgezet onderzoek te onder-

werpen. Afgezien van wijzigingen in de preferenties, die immers in
Het werknemersaandeel is afhankelijk van het groeiverschil van een macro-economische analyse zijn geelimineerd, kan worden
de faktorpotentielen, mits wordt voldaan aan de conditie e 96 1. gesteld, dat het reele loon in een bepaaid jaar zal kunnen stijgen onder
Een groei van de beroepsbevolking en arbeidbesparende tech- invloed van een drietal faktoren, te weten de toenemende mecha-
nische vernieuwingen zullen tot een grotere loonquote leiden, indien nisatie, de gemiddelde autonome produktiestijging en de specifieke
het produktieproces een vlotte substitutie waarborgt. arbeidbesparingen.

Voor de kapitaalinkomensquote kan uiteraard een soortgelijke De gevonden formule heeft jammer genoeg geen operationele
formule worden afgeleid: betekenis, omdat de initiele faktorbesparingen als zodanig niet

dfi  _e-1
statistisch zijn waar te nemen.2 De relatie brengt slechts de resul-

-_ -0( { (I t L)-(rtht)}     ·   ·   ·   ·   ·   · (13) taten van een dynamisch gdnterpreteerde grensproduktiviteits-
e                                                                                            theorie tot uitdrukking. Dit impliceert, dat de nadruk wordt gelegd

waarna een samenvoeging van beide componenten de relatieve op de technische determinanten van de inkomensverdeling. Om

verandering van de categoriale inkomensverdeling oplevert: enigszins nader op de loonpolitieke consequenties te kunnen ingaan,
moet deze theorie uiteraard in een ruimer verband worden be-

do     d#      e -1- - - - - { (Z+ At) - (h t Ak)}    ···   · (14) trokken. Of anders gezegd:   een meer concrete uitspraak   over   de
O B e

1 D. B. J· SCHOUTEN: Exacte economic, o.c. hoofdstuk IX.
1 De faktorbesparingen buiten beschouwing gelaten, komen ook SOLOW en ' Op basis van statistische gegevens voor de Verenigde Staten van de periode
BRONFENBRENNER (evenals MEADE, O.C.) tot een zelfde resultaat. Zie R. M. 1909-1949 komt SOLOW tot de conclusie: 'Technical change during that period
SoLow: A Skeptical Note on the Constancy of Relative Shares; The American was neutral on average.' De ontwikkelde methode Iaat echter geen uitspraken
Economic Review,  september  1958;  en M. BRONFENBRENNER:  A  Note on Relative toe over de aard van de technische vooruitgang in een bepaald jaar. Zie R. M.
Shares and the Elasticity of Substitution; The Journal of Political Economy, juni 1960. SOLOW: Technical Change and the Aggregate Production Function, o.c.
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wenselijk geachte loonpolitiek kan eerst worden geformuleerd op MACRO-ECONOMISCHE GROEITHEORIE
grond van een uerantwoorde synthese der verschillende facetten Dan het

uerdelingsuraagstuk. Niettemin kan men op basis van de marginale (EEN SYNTHESE)
produktiviteitsanalyse een aantal belangrijke faktoren aanwijzen,
dat mede van invloed is op de verdeling van de maatschappelijke
welvaart.

De Cobb-Douglas vergelijking neemt een bijzondere plaats in.
§1. INLEIDING

Behalve een groeiverschil van de faktoren heeft ook een niet neu-
traal technische ontwikkeling geen invloed op de categoriale in- Zoals eerder werd geconstateerd, impliceert een evenwichtige

komensverdeling ingeval deze funktie voor de volkshuishouding als economische groei zowel een stabiele categoriale inkomensverdeling
als een constant rendement. Voorzover echter wordt uitgegaan van

geheel actueel is.
Verder concludeerden wij, dat de stelling van HICKS alS ZOU verschillende veronderstellingen met betrekking tot de structuur

de technische ontwikkeling overwegend van arbeidbesparende aard van vraag en aanbod is er sprake van een andere verdelingstheorie.

moeten zijn, niet door de gevonden resultaten wordt onderschreven. De overeenkomst bestaat dan hierin, dat deze onderscheiden

De orde van grootte van de substitutie-elasticiteit is mede van theorieen alle een oplossing bieden voor het vadelingsuraagstuk op

invloed op de beloningen, zodat niet a priori gezegd kan worden lange termiin. Op den duur zal de afgeleide beloningsstructuur wor-

welke uitvindingen om economische redenen zullen worden ge- den gerealiseerd en zo lang er geen verandering in de (groei-) data

stimuleerd. optreedt, ook gehandhaafd blijven.
Na het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat de technische In hoofdstuk II bespraken wij enkele groeimodellen van het

vooruitgang slechts op een schematische wijze, eigen aan het model- Harrod-Domar type en concludeerden daarbij, dat de neo-klas-

theoretische denken, is geanalyseerd. Dit neemt niet weg, dat daar- sieke versie van MEADE de hedendaagse situatie in de ontwikkelde

mede enig inzicht met betrekking tot de betekenis van dit verschijn- volkshuishoudingen waarschijnlijk het dichtste benadert. Niette-

sel voor de inkomensverdeling kon worden verkregen. min bleek, dat het bedoelde model enige specifieke, niet a priori
aanvaardbare, veronderstellingen bevat. De bezwaren werden in
de hoofdstukken III en IV ondervangen, waar wij in plaats van
de Cobb-Douglas vergelijking een meer algemene produktie-
funktie van de lineair homogene soort veronderstelden, en waar
de verschillende soorten van technische vooruitgang aan een nader
onderzoek werden onderworpen. Een beperkende hypothese was
daarbij evenwel, dat de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoor-
raad als een autonoom, niet door de economische wetenschap ver-
klaard, gegeven moest worden voorgesteld. Onderzocht werd na-
melijk hoe zowel de functionele als de categoriale inkomens in de
loop van een bepaalde periode, dus op korte termijn, onder invloed
van de gegeven relatieve toeneming der beide faktorpotentielen
veranderden. Het neo-klassieke dynamische model kon aldus wor-
den gegeneraliseerd. Terloops zij hier opgemerkt, dat MEADE OnS
ook in dit opzicht voorafging, maar daarbij op grond van een
andere interpretatie van de technische vooruitgang tot afwijkende
resultaten kwam.1

Het lijkt aantrekkelijk te onderzoeken of ook met behulp van het

1 J. E. MEADE, o.c. appendix I.
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meer algemene neo-klassieke model een verdelingstheorie voor de lange hoofdstukken, van een niet nader geexpliceerde produktiefunktie
termijn kan worden ontwikkeld. Het enigszins gecompliceerde zullen uitgaan. Verondersteld wordt, dat deze funktie homogeen
karakter van het gestelde probleem maakt het echter wenselijk de van de eerste graad is, zodat volgens het theorema van Euler
beproefde weg van de afnemende abstractie te volgen door in eerste de grensproduktiviteitstheorie mag worden gehuldigd.
instantie de technische ontwikkeling buiten beschouwing te laten. Zoals eerder werd geconstateerd, moet daarbij het probleem van
Zoals nog zal blijken, heeft deze eliminatie behalve analytische voor- de optimale bedrijfsgrootte en de daaraan inhaerente distributie-
delen ook haar betekenis in verband met de te trekken conclusies. aspecten buiten beschouwing blijven. Dit neemt niet weg, dat ook

In de eerste plaats zal met behulp van een door SOLOW Ont- ingeval van een horizontale gemiddelde kostencurve op lange
wikkelde methodiek worden nagegaan onder welke omstandig- termijn bij elke denkbare bedrijfsomvang, rekening kan worden
heden de stabiele expansie op den duur waarschijnlijk is. Wij zullen gehouden met monopolistische winstmarges wanneer de structuur
zien, dat de evenwichtige groei voor de ontwikkelde volkshuis- van de markt daartoe aanleiding geeft.1 In het onderhavige hoofd-

houdingen in zekere mate een algemene geldigheid bezit. stuk zullen wij niettemin veronderstellen, dat het aantal aanbieders

Vervolgens zal opnieuw aandacht worden geschonken aan de dermate groot is, dat van volledige mededinging moet worden
implicaties van de evenwichtsgroei ten aanzien van de inkomens- gesproken. Kan men niet zeggen dat deze veronderstelling realis-

verdeling. Geconstateerd zal worden, dat met het algemene neo-klas- tisch is, als werkhypothese is zij echter zeer zeker vruchtbaar.
sieke model een synthese van de eerder gereleveerde composities van De bedoelde produktiefunktie luidt  nu als volgt:
RICARDO-KALI)OR enerzijds en MEADE anderzijds wordt geboden.

X = J CK, L)   ·
Bij de introductie van de technische vooruitgang wordt weer

onderscheid gemaakt tussen arbeid- en kapitaalbesparende vin- Voor elke waarde van L kan hiervoor ook worden geschreven:
dingen. Na de bespreking van de Harrodiaanse definities zal het
niet meer verwonderen, dat de laatstgenoemde categorie van uit- X=Lfl- 11 . . . . (la)

/K  \

vindingen bijzondere moeilijkheden oplevert. De economische J \L, / .   .   .   .  .  .   .  .   .  .  .  .
expansie op lange termijn verkrijgt namelijk een onregelmatig
karakter, indien het kapitaalpotentieel zowel onder invloed van Bij de oplossing van het gestelde probleem, zullen wij de illustratieve

methode, die door SOLOW VOOr dit doel werd geintroduceerd,
autonome oorzaken (kapitaalbesparingen) als door een geindu-
ceerde kapitaalgoederenaccumulatie wordt vergroot.

volgen.2 SOLOW onderzoekt van welke faktoren de veranderingen
in de kapitaalintensiteit per arbeider, bij een gegeven produktie-Tenslotte zal worden nagegaan of aan de theorie van de even- funktie en nationale spaarquote, afhankelijk zijn. Per definitie

wichtige groei en de daarmede verbonden inkomensanalyse enige geldt, zo stelt hij  vast:realiteitswaarde en betekenis mag worden toegekend.
K     K (dK     dL) . . . . . . . . (2)

§2. DE ANALYSE VAN SOLOW d z=z   - -r   ·  ·  ·  ·  ·  ·

Is bij een gegeven exponentiele bevolkingsaanwas een evenwichtige
expansie mogelijk? Zo luidt de vraag, die met behulp van het neo- Kiezen wij voor de spaarquote en de procentuele bevolkingsaanwas
klassieke model zal moeten worden beantwoord. In een volgend weer de gebruikelijke symbolen, dan gaat (2) na substitutie van de

stadium kan dan vervolgens nog rekening worden gehouden met de bekende grootheden over in:
technische vooruitgang. K K laX  \ . . . . . . . . (3)

Eerder bleek aan de hand van de Cobb-Douglas produktie- d Z=z (lf -     ·  ·····
funktie, dat een evenwichtige groei inderdaad tot de reele mogelijk-
heden gerekend diende te worden. De genoemde funktie heeft 1 Vgl· D. B. J. SCHOUTEN: Een algemene evenwichtstheorie van de monopo-

listische concurrentie en van de nationale winstquote?, o.c.
echter een zeer specifieke structuur en men doet de neo-klassieke 2 R. M. SoLow: A Contribution to the Theory of Economic Growth, o.c.
theorie te kort door haar met de Cobb-Douglas formule te ver- Zie ook L. M. KoycK en H. C. Bos: Vergelijking van enige hoofdtypen van
eenzelvigen. Vandaar dat wij thans, zoals in de beide voorgaande groeimodellen; Maandschrift Economic, april 1958.
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Uit de vergelijkingen  (1 a)   en   (3) kan vervolgens de onderstaande per capita inkomen kan worden gerealiseerd.  Er is dus wel groei,
K                                            de besparingen en investeringen zijn positief, maar de welvaart

differentiaalvergelijking in z worden afgeleid: neemt af. Een dergelijke situatie is niet representatief voor de
westerse volkshuishouding, waartoe wij ons hier wensen te beperken.

K        /K   \      K                                                               Rest ons nog de taak de actualiteit van de €4-funktie te beoor-

d z  = af  L,  1  -I L  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ·   ·
(4) delen.  In dit geval is de produktiviteit zo groot en wordt er zoveel

gespaard, dat een eeuwigdurende toestand van een stijgend per
capita inkomen kan worden gehandhaafd. Een dergelijke variant

Wijzigingen in de kapitaalintensiteit per arbeider zijn dus ener- van de groei op lange termijn is, wiskundig gesproken, gemakkelijk
zijds een funktie van de kapitaalproduktiviteit bij een gegeven

A                               aflarbeidsvolume en worden anderzijds bepaald door de relatieve be-
volkingsvermeerdering. Het verband leent zich uitstekend voor een
grafische voorstelling. De eerste term van het rechterlid van verge-
lijking (4) heeft op grond van de wet van de afnemende physieke         r                                                                  76

'L

produktiviteit betrekking op een degressief stijgende curve. De
S                af,

vermenigvuldiging van de produktiefunktie met de constante                                    ,
spaarquote heeft namelijk geen invloed op de kromlijnigheid, maar                                                                                I
betekent alleen dat deze funktie op een lager niveau zal liggen. De                                                                                             1
tweede term daarentegen duidt een proportioneel verband aan                                  d.5          1
tussen de kapitaalintensiteit en de absolute veranderingen van                                           I      ars
deze grootheid. Aftrekking van de beide termen geeft de uiteinde-
lijke wijziging van de verhouding tussen kapitaal en arbeid. Is het                                                                                 I
desbetreffende saldo gelijk aan nul, dan betekent dit, dat de kapi-
taal-arbeidverhouding  in  de loop der jaren constant zal blijven,                                                                                       1         30                    Aterwijl nog zal moeten worden onderzocht of dit evenwicht stabiel
genoemd mag worden. Men kan, in navolging van SOLOW, een       i

Figuur 6. Analyse van het evenwicht op lange
groot aantal verschillende mogelijkheden onderscheiden. Wij termijn op de wijze van Solow
zullen ons in dit opzicht beperken tot het drietal, weergegeven in
fguur 6. te construeren. Een toepassing van relatief meer kapitaalintensieve

Uitgegaan wordt van een bepaald groeipercentage der bevolking, technieken ad infinitum is echter zowel moeilijk voorstelbaar als
terwijl daarnaast drie verschillende produktiefunkties zijn aange-                             ook in hoge mate onrealistisch. In dit opzicht voldoet dan de Cobb-
nomen, die alle voldoen aan de vereiste criteria. De funktie 26 snijdt Douglas vergelijking nog altijd beter. Hoewel de substitutie-

/K  \    K mogelijkheden hierbij ook onbeperkt zijn, impliceren de hyper-de rechte in het punt S. Links van dit punt geldt: af 1 -    1   > Z Z,\L' bolische eigenschappen van deze funktie toch in alle gevallen een

zodat de kapitaalintensiteit zal toenemen, terwijl rechts van S evenwicht op lange termijn. De laatst besproken casus is overigens
de zaak precies omgekeerd is, daar daalt namelijk de kapitaal- niet geheel zonder belang. Zij toont namelijk aan, dat in een
arbeidverhouding. Er kan dus worden geconcludeerd, dat in het produktieve en spaarzame volkshuishouding, de aanpassing van
punt S een stabiel evenwicht bereikt is. De evenwichtswaarde van de kapitaalgoederenvoorraad aan de toch wel enigszins fiexibele
de kapitaalintensiteit wordt aangegeven door het lijnstuk OA. groeidata wel eens een kwestie van een bbzonder lange termijn kan zijn.

De funktie 34 ligt in haar geheel onder de rechte, hetgeen wil
zeggen dat de besparingen en de produktiviteit zo gering zijn, dat SoLow gaat bij zijn analyse uit van een constante nationale spaar-
wel een volledige werkgelegenheid, maar geen stijgend of constant quote. Behoudens de mogelijkheid van een substitutie-elasticiteit



58 MACRO-ECONOMISCHE GROEITHEORIE DE ANALYSE VAN SOLOW              59

tussen de produktiefaktoren ter grootte van 66n, zal de macro- Uit de beide vergelijkingen (6) en (7) blijkt dus, dat de functionele

economische spaarquote echter onder invloed van een categoriale inkomens inderdaad uitsluitend afhankelijk zijn van de beschik-

inkomensherverdeling aan schommelingen onderhevig zijn. Wij baarheidsverhouding  van de faktoren. Verder geldt per definitie:

zullen ons dus moeten afvragen, ofook bij deze complicatie de even- Sp- ALPitar KPr      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     (8)
wichtige groei nog zal kunnen worden gerealiseerd. Het antwoord

op deze vraag luidt bevestigend.
'       Met behulp van de relaties (6) t/m (8) verkrijgt men tenslotte

De gevolgde procedure kan, zij het in een meer ingewikkelde voor de veranderingen van de kapitaalintensiteit de vergelijking:

vorm, ook voor het onderhavige geval worden toegepast. Dit is                                    K                  I                    , /I
gemakkelijk in te zien. De categoriale inkomensverdeling wordt d I -(Swar-Z) L +l p (ar + 151)  F L+8 1.   .   .   .    (9)
behalve door de beschikbaarheidsverhouding van de produktie-
faktoren ook nog bepaald door de grensprodukten van kapitaal Een evenwicht is alleen mogelijk, indien de eerste term uit het

en arbeid. De faktoren worden immers bij volledige mededinging rechter gedeelte van de vergelijking negatief is, daar de beide

volgens hun marginale produktiviteit gehonoreerd. Daar de pro- andere termen immers steeds positief zijn. Dus onder de voorwaar-

duktiefunktie homogeen van de eerste graad is, zijn de grens- de:  Z > wser zal, zoals in jiguur 7 grafisch is weergegeven,  een

produkten alleen afhankelijk van de faktorverhouding.1 Een en stabiele expansie op den duur mogelijk zijn.
ander houdt in, dat de nationale besparingen zowel door de gegeven
spaarneigingen der onderscheiden groepen van inkomenstrekkers '1

bepaald worden, als ook een funktie van de kapitaalintensiteit per                                                                                      1 L-11-
arbeider zijn. De expansie op lange termijn kan dus met behulp        i
van een dynamische vergelijking, analoog aan relatie (4), worden S               + a. LK+ 4'(etta,) 1/K

geanalyseerd.                                                                                                                                               1
Voor een concrete illustratie van de gevolgde redenering zullen                                              -

wij hier uitgaan van, wat genoemd zou kunnen worden, het                                      i
mathematisch meest elegante voorbeeld van SOLOW'S 'whole family                                                                                Id 

of constant-returns-to-scale production functions.' Wij volstaan

daarbij op deze plaats met een vermelding van de resultaten. De                                                              i
-,-

nadere uitwerking en bewijsvoering is in appendix I ondergebracht.
De desbetreffende produktiefunktie heeft de volgende gedaante: 2 --               1

X= (w WE+NL) 2. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (5)                                      /                                1
' 0                                        

                                         
     A                                   

                K

Partieel differentieren naar de produktiefaktoren geeft de volgende                                                                                                L
Figuur 7. Stabiel evenwicht bij een verschil in spaarintensiteit

formules: tussen loon- en kapitaalinkomenstrekkers

3X Pl 1/K.jz =P=W F L +1    .  .  .  .  .  .  .  ..... (6) In plaats van de conclusie: *no simple opposition between natural and
warranted rates ofgrowth is possible', waartoe SoLow zich beperkt,1

en: 1   R.  M.  SoLow: A Contribution  to the Theory of Economic Growth,  o.c.  p.  73.

3X Pr , /L                                                           1            goederenvoorraad kan worden bereikt. Bij een expliciete investeringsfunktie
De 'warranted rate of growth' is de groei, die gezien de beschikbare kapitaal-

_ - - -,D         9 2  .  .  .  .  .   .  .  .   .  .   .  .    (7)BK P T zou men kunnen stellen, dat dit de verantwoorde groei is in de ogen van de
ondernemers (Vgl. F. J· DE JoNG: De werking van un volkshuishouding, deel II,

1 Zie bijv. R. G. D. ALLEN, o.c. p. 322. 2e  druk,   p. 62). SOLOW spreekt van: 'warranted   by the appropriate  real  rate

2   R.  M.  SOLOW: A Contribution to the Theory of Economic Growth, o.c. p. 77. of return to capital'   (p.   70).
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Toelichtingzouden wij de eindbeoordeling liever in minder negatieve ter-
men willen formuleren. Gegeuen een bepaalde exponentifle beuotkings-

Met behulp van de bovenstaande vergelijkingen (10) t/m (16) kan

aanwas, ral in het algemeen op de lange duur een evenwichtige groei tot stand een oplossing worden gevonden voor de zeven onbekenden van
kunnen komen. Het divergeren van de onderscheiden spaarquoten is het  model te weten:  x,  k,   (L,   B,   a,   x  en  Pr. De kapitaal-arbeidver-

daarbij niet van essentieel belang. Wel heeft een dergelijk verschil houding en het reele loon zijn niet als variabelen geincorporeerd.
Dat voor beide grootheden eveneens een evenwichtsoplossinginvloed op de uiteindelijke waarde van de kapitaalintensiteit (zie

vergelijking (9) en jiguur   7), en daarmede uiteraard   ook   op de kan worden gegeven,  zal  na het voorgaande voldoende duidelijk
evenwichtsbeloningen    (zie de vergelijkingen    (6)    en (7)). Zoals zijn. Het model biedt echter in de bovenstaande vorm voldoende
echter uit het gegeven voorbeeld blijkt, is dit verband niet een- inzicht, zodat verdere complicaties onnodig zijn. Bovendien is de

gevolgde systematiek doelmatig in verband met het nog te be-voudig van aard, zodat een nadere toelichting noodzakelijk is.
handelen vraagstuk van de technische vooruitgang.

§3. INKOMENSVERDELING EN EVENWICHTIGE GROEI De vergelijkingen (10) t/m (15) behoeven, na wat daarvan reeds

Ter bestudering van het verdelingsvraagstuk is het in het onder-                            dit wat betreft relatie (16). Deze laatste brengt tot uitdrukking, dat
in hoofdstuk II werd gezegd, geen nadere toelichting. Anders is

havige geval wenselijk het algemene model van de evenwichtige er in de evenwichtssituatie een technisch gedetermineerd verband
expansie in zijn geheel te expliceren. Daarbij zullen wij een zevental
relaties uitschrijven:

bestaat tussen de kapitaalcoefficient en het rendement. Hoe hoger
de reele kapitaalbeloning is, hoe meer arbeidsintensief zal worden

Produktiefunktie geproduceerd. De kwantitatieve betekenis van een en ander wordt

x= e L+ #k   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (10)            9 bepaald door de elasticiteit uan de produktiefunktie (zie jiguur  8).

Balansvergelijking                                                                                                                                                      1  A
0+B=1..                                                   

  A
. .  .  .   (11)

B
SEuenwichtsretatie

k=x   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (12)            I

Definitie van de groeiuoet van kapitaal

k-a . . . .  (13)
-                                                                                                                                       1

0                              11<Definitie van de nationale spaarquote                                                                                                            i
ci-O:81  +  *ar.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . (14) Figuur 8. Produktiefunktie en kapitaalcoefficient

Definitie van de kapitaalinkomensquote 1 De rechte OA geeft de constante kapitaal-produktieverhouding op
p,                                                                                  I lange termijn weer. De kromme OB heeft betrekking op de actuele

0= % p.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) produktiefunktie  (1 a). Het snijpunt S van beide curven duidt nu de
evenwichtsverhoudingen aan tussen de reele grootheden arbeid,

Vraagfunktie naar kapitaatgoederen
kapitaal en produktie. Het kapitaalrendement op lange termijn is

/P.\                                                                                       1
gelijk aan de tangens van de hellingshoek van de raaklijn aan de

x =f .0/lif'<0   . . . . . . . . . . . . . .   (16)                      krommein dit punt S.
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Zijn de beide spaarintensiteiten van de inkomensgroepen aan Daalt de macro-economische spaarquote, dan zal ter realisering

elkaar gelijk, dan is, zoals bij MEADE, ook de nationale spaarquote van het uiteindelijke evenwicht de kapitaalcoefficient kleiner moe-

bekend. De kapitaalcoefficient kan dus onmiddellijk worden be- ten worden dan anders het geval zou zijn geweest. Het gevolg hier-

paald als het quotient van de bedoelde spaarneiging en de procen- van is weer een dienovereenkomstig groter rendement op lange
tuele bevolkingsuitbreiding. Immers uit de formules (10) t/m termijn.
(13) blijkt: Het besproken geval impliceert, dat de reele kapitaalbeloning in

de evenwichtssituatie gelijk is aan de algemene groeivoet (verge-
G

%=T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17) lijk II.5c). Sparen ook de loontrekkers een deel van hun inkomen,
dan gaat het unieke verband tussen de beide genoemde grootheden

Het rendement kan vervolgens met behulp van (16) worden ge- niet meer op. Het rendement is nu mede afhankelijk van de kapi-

vonden, hetgeen wil zeggen dat de vereiste substitutie alleen bij taal-produktieverhouding. De vergelijkingen (10) t/m (15) kunnen

deze reele kapitaalbeloning zal worden doorgevoerd. namelijk worden gereduceerd tot:

Het vraagstuk is echter gecompliceerder, omdat er in het alge-                                          p         tx - al . . . . . . (18)--meen  rekening moet worden gehouden  met een
diversiteit  in                1                             P  _  (ar -0) x

spaarneiging, zodat de nationale spaarquote varieert. Groeit op
een bepaald moment bijvoorbeeld de bevolking sneller dan de
kapitaalgoederenvoorraad, dan kan a priori geen uitspraak worden Bij een gegeuen waarde van de kapitaalco liciEnt zal het rendement lager

gedaan over de resulterende verandering van de macro-econo- zijn naarmate het spaarverschil tussen kapitaalinkomensrecipienten

mische spaarintensiteit. Om dit mogelijk te maken moeten eerst en loontrekkers groter is. Hieruit blijkt, dat het verdelingsmecha-
nisme uit de modellen van RICARDO en KALI)OR ook in het neo-

enkele aanvullende veronderstellingen worden gemaakt. Ter ver-
mijding van een enigszins uitgebreide casuistiek, zullen wij ons klassieke gedachtenschema invloed heeft. Het bedoelde verdelings-

hier  beperken  tot een enkel eenvoudig geval. Wij veronderstellen                  1 principe houdt immers in, dat via een verschuiving tussen de catego-

namelijk tijdelijk, dat de kapitaaleigenaren honderd procent van riale inkomens onderling de gewenste verandering in de besparingen

hun revenuen sparen, terwijl het looninkomen in zijn geheel wordt tot stand komt, terwijl de kapitaal-produktieverhouding daarbij

geconsumeerd. De nationale spaarquote is nu gelijk aan de kapi- geen wijziging ondergaat. De gewenste omvang van de besparingen

taalinkomensquote, zodat overeenkomstig (IV. 13) mag worden wordt bepaald door de autonome bevolkingsgroei. Bij een aan-
gesteld:  1 zienlijke discrepantie in spaarneiging is een kleine inkomensher-

verdeling, i.c. een verbetering van het rendement bij een relatief

do - dd - e= 1 9 (k - 0 grotere spaarquote van kapitaaleigenaren, voldoende om het spaar-
d     B        e                                                                      volume op het vereiste niveau te brengen.

Vergelijking (18) biedt echter geen voldoende beeld van de in-
Indien de substitutie-elasticiteit van de vraag naar produktiefak- komensvorming. De kapitaalcoefficient is immers niet constant,
toren groter dan 66n is, dan impliceert een relatief snellere bevol- maar is tijdens het aanpassingsproces aan een voortdurende ver-
kingsuitbreiding op korte termijn een daling van de spaarquote andering onderhevig. Uit (16) blijkt, dat de ondernemers streven
van de volkshuishouding als geheel. De kapitaalcoefficient zal naar kostenminimalisatie, hetgeen zij door middel van een adequate
echter op den duur een naar verhouding grotere daling ondergaan. substitutie in de technische sfeer kunnen en zullen effectueren. De
Met behulp van de produktiefunktie (10) kan immers worden beide vergelijkingen (16) en (18) bepalen derhalve in onderlinge
afgeleid: samenhang de inkomensverdeling; de kapitaalcoefficient en het

dx                                                                                           rendement zijn interdependente grootheden. Relatie (16) is slechts
-=k-x=9(k-0y                                                                         in de vorm van een modale funktie geschreven. Zoals echter uit

1 De romeinse cijfers in de verwijzingen duiden de hoofdstukken aan, de ara- het gegeven voorbeeld bleek, heeft de elasticiteit van de produktie-
bische de desbetreffende formules daaruit. funktie een belangrijke kwantitatieve betekenis, met name is
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relevant of de substitutie-elasticiteit een grotere dan wel kleinere door de som van bevolkingsaanwas en arbeidbesparingen, beide inwaarde dan 66n heeft. procenten gemeten. In het snijpunt S van de beide genoemde curven

Zoals reeds meerdere malen werd geconstateerd, is een elastici- zal de verhouding tussen de kapitaalgoederenvoorraad en het
teit van 66n zeer specifiek. Laten wij deze mogelijkheid buiten arbeidspotentieel niet aan verdere mutaties onderhevig zijn, zodat
beschouwing, dan kan, in het kader van het neo-klassieke model, een stabiel evenwicht bereikt wordt.
worden gesproken van een synthese tussen de meer technisch georien- Bij een evenredige toeneming der beide faktorpotentielen zal ook
teerde verdelingsleer (grensproduktiviteitstheorie) en de meer op het produktievolume naar verhouding stijgen. Geschreven met
institutionele faktoren (spaarcondities) gebaseerde inkomensanalyse. behulp van groeipercentages luidt nu immers de produktiefunktie:
Het gevolg is, dat het onderhavige model beslist gecompliceerder is
dan de eerder besproken groeitheorieen van de lange termijn x=9(I t At) t#k    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (10a)
(zie  hoofdstuk  II). De inkomensverdeling blijkt afhankelijk  te  zijn
van de volgende faktoren: de autonoom gegeven groxidata, de substitutie- De kapitaalcoefficient tendeert dus wederom op den duur naar
mogelijkheden tussen de produktiefaktoren en de preferenties voor heden en een constante waarde. Naast vergelijking (10a) kunnen de relaties

(11) t/m (16) worden gehandhaafd ter bestudering van de inko-toekomstgoederen van de onderscheiden categorieZn van inkomenstrekkers.
mensverdeling op lange termijn.

Mogelijk behoeft de laatste vergelijking in het onderhavige geval§ 4. FAKTORBESPARINGEN EN GROEI OP LANGE TERMIJN nog enige toelichting. In aansluiting op het bovenstaande kan deze
Houdt men vervolgens in eerste instantie uitsluitend rekening met explicatie kort zijn. Men kan immers ook op de beide assen van
arbeidbesparende technische uernieuwingen, dan ondergaat het geschetste jiguur 8 het kapitaalgoederen- en produktievolume relateren aan
beeld van de stabiele expansie geen essentiele veranderingen. Om het arbeidspotentiee4 waardoor de technische ontwikkeling het
dit aan te tonen, zullen wij van de systematiek, die in het vorige niveau van de produktiecurve niet zal beinvloeden. Het unieke
hoofdstuk werd ontwikkeld, gebruik maken. Dit betekent, dat niet verband tussen de (constante) kapitaal-produktieverhouding ener-
meer van de faktor arbeid wordt gesproken, maar van de produktie- zijds en het evenwichtsrendement anderzijds blijkt dan onafhan-
faktor arbeidspotentieel en de relatieve toeneming daarvan. Past kelijk van de technische ontwikkeling te zijn.
men deze transformatie toe op de door SOLOW ontwikkelde metho- Vindt men de geschetste metamorfose te abstract, dan kan men
diek, dan resulteert hieruit de evenwichtsconditie, dat de uit- ook op een andere wijze tot hetzelfde resultaat komen. Onder
breiding van de kapitaalgoederenvoorraad in eenzelfde tempo invloed van de arbeidbesparingen, zo dient dan te worden gesteld,
dient plaats te vinden als de stijging van het arbeidspotentieel. In zal   de   produktiefunktie    (1 a) iso-elastisch (d.w.z.:  langs  de  voer-
symbolen: stralen) verschuiven. De arbeidbesparingen houden immers een

k=1+ 4 zelfde mutatie van de schaalverdeling op beide assen in.1 Dit
heeft uiteraard evenmin invloed op het functionele verband tussen

Het lijkt overbodig dit resultaat nogmaals langs algebraische weg de evenwichtskapitaalcoefficient en de reele kapitaalbeloning
af te leiden, zodat wij ons zullen beperken tot een verduidelijking

 

(zie jiguur  9a  op   pag.   66).
aan de hand van de grafische voorstelling (jiguur  0.  Op de beide Geconcludeerd kan dus worden, dat de arbeidbesparende vin-
assen van de figuur worden thans de kapitaalintensiteit per eenheid                             dingen in het kader van de verdelingstheorie op lange termijil  een
arbeidspotentieel respectievelijk de absolute verandering van deze zelfde fundamentele betekenis hebben als de bevolkingsaanwas,
grootheid afgezet. De kromme, die gevormd wordt door het produkt                               namelijk een vergroting van het arbeidspotentieel, waarbij de groei

van  spaarquote en produktiefunktie   (la),  zal  bij deze voorstelling van de kapitaalgoederenvoorraad zal moeten worden aangepast.
Een belangrijk verschil met het voorgaande is overigens, dat hetvan zaken tengevolge van de technische vooruitgang niet verschui-

veIl. 10'rel zal de hellingshoek van de rechte, die gevormd wordt door               I               reele loon niet naar een constante waarde convergeert, maar op dell
het produkt van groeivoet van het arbeidspotentieel en kapitaal-           I           duur zal kunnen stijgen naar rato van de arbeidbesparingen. Is
intensiteit groter zijn dan voorheen, omdat deze nu bepaald wordt 1  Vgl. hoofdstuk IV, paragraaf 2.
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de kapitaalinkomensquote en daarmede de loonquote constant, kapitaalbesparingen. De uitbreiding van de kapitaalgoederen-
terwijl tevens een technische vooruitgang wordt gerealiseerd, dan voorraad zal daardoor worden versneld, zoals uit vergelijking (13)
moet gelden: blijkt. De groeivoet van kapitaal is immers slechts constant, indien

pt -p=x-I=  At   .   .    .    .   . (19)
de kapitaalgoederenvoorraad evenredig met de produktie toe-
neemt en de nationale spaarquote in evenwicht is. Wordt aan de

Alle kenmerken van een evenwichtige expansie, die wij ook in de eerste voorwaarde voldaan, dan geldt:
modellen van KALI,OR en MEADE konden waarnemen, gelden t
hiermede ook voor het algemene neo-klassieke model: een con-          I k=x= I+- . (20)

0(

stante categoriale inkomensverdeling, een vaste waarde van het
rendement, en een reele loonsverhoging overeenkomstig de stijging Substitutie hiervan in (IV.8) geeft echter:
van de arbeidsproduktiviteit. e-1A-,                                                                                                pr -P=  -  Ak · . . . . . (21)

XA 51      8       X A                                                                                                eA
L                                                  ,                    L/                                                       Dus ook al is de kapitaal-produktieverhouding constant, dan zal//8 ---S' B' B het rendement onder invloed van kapitaalbesparende vindingen

i , toch nog aan verandering onderhevig zijn. Anders gezegd: er is

/      ,/5                                                            - geen uniek verband meer tussen een bepaalde waarde van deS

:, kapitaalcoefficient en de reele kapitaalbeloning, daar de produk-
1 I

tiefunktie     (1 a)     onder    invloed    van    de    kapitaalbesparingen    niet'll
'''

iso-elastisch, maar in horizontale richting verschuift (zie fguur  9b).1/,//                                                                                            Een en ander impliceert, dat de categoriale inkomensverdeling ook op1,

,'                                                                                                        lange termiin zatfluctueren. Dit wil uiteraard niet zeggen, dat de in-
>                                  I komensverdeling onbepaald zou zijn. Naast de boven opgesomde0                   K      0E                                        L faktoren, bepaalt de aard en de omvang van de technische voor-

Figuur 9a. Verschuiving van de produk- Figuur 9b. Verschuiving van de produk- uitgang mede de beloningsstructuur in de loop van de tijd. Het
tiefunktie onder invloed van tiefunktie onder invloed van produktievolume en de kapitaalgoederenvoorraad nemen echter
arbeidbesparende vindingen kapitaalbesparendevindingen
(iso-elastisch) (horizontaal)

thans niet meer met een zelfde percentage toe, zodat de expansie
enigszins ongelijkmatig wordt en de theorie van de evenwichtige

Grotere problemen rijzen echter bij het introduceren van kapitaal- groei niet langer kan worden gehandhaafd.
besparende uituindingen. Een interpretatie met behulp van de methode Een uitzondering moet ook in dit opzicht worden gemaakt voor
van SoLow doet op het eerste gezicht nog weinig van deze moei- de Cobb-Douglas produktiefunktie. Is deze actueel, dan beschrijft
lijkheden vermoeden. Men kan immers analoog aan de bovenge- vergelijking (20) de situatie van een evenwichtige groei, waarbij
volgde redenering ook de faktor kapitaal vervangen door het overeenkomstig (21) het rendement niet meer verandert.
potentieelbegrip en vervolgens tot de conclusie komen, dat een even-
wicht denkbaar is, indien de beide faktorpotentielen in dezelfde §5. CONCLUSIES
verhouding toenemen: Op grond van de boven gereleveerde beschouwingen moet worden

k + hk - T+ ht geconcludeerd, dat de theorie van de stabiele expansie een sterk
vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid biedt. Uit de analyse

Nader beschouwd, representeert deze situatie echter geen evenwicht. van SoLow bleek, dat de geleidelijke aanpassing van de kapitaal-

De produktie zal overeenkomstig de faktorpotentielen stijgen en goederenvoorraad in een produktieve en spaarzame volkshuis-
bij gevolg daalt de kapitaalcoefficient met het percentage van de houding een zeer langdurig proces kan zijn. Daarnaast verstoren
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kapitaalbesparende uitvindingen het fraaie, doch al te eenvoudige, Ondanks al deze complicaties en critiek heeft de theorie van de
evenwichtige groei naar onze mening, vooral met betrekking tot

dynamische patroon. De realiteit van een evenwichtige groei moet het vraagstuk van de inkomensverdeling, toch haar betekenis.dus om deze redenen worden betwijfeld.
Van andere aard zijn de bezwaren tegen de opvatting, dat de        i Deze gedachtenconstructie maakt het namelijk mogelijk een indruk

technische vooruitgang zich in de vorm van een regelmatige stroom te krijgen van het ingewikkelde samenspel van faktoren, waardoor
van nieuwe en onmiddellijk toepasbare vindingen zal manifesteren. de functionele en categoriale inkomens in de dynamiek van een
Men stelt daarbij vaak, dat de technische ontwikkeling cerder een

groeiende volkshuishouding op lange termijn worden gedetermi-
neerd. Het verkregen inzicht leidt echter niet tot de conclusie, datschoksgewijze economische expansie veroorzaakt. Een fervent aan-

hanger van deze gedachte is ongetwijfeld ROBERTSON, die na lezing men op basis van deze theorie een concrete loonpolitiek van het
constante werknemersaandeel kan poneren.1

van  MARSHALL,  (ASSEL en  ICKSELL verklaart: 'The alleged neo-
classical ghost of a moving equilibrium completely and neatly

Zoals reeds werd gezegd, kan men in het model van MEADE
zonder enig bezwaar een expliciet onderscheid maken tussen eenachieved at every moment of time is a ghost indeed;  I do not know

how he ever came to be created'.1 Het is niet moeilijk een groot consumptiegoederenindustrie en een bedrijfstak waar investerings-
aantal voorstanders van deze idee te vinden. Zo adstrueert bijvoor-             goederen worden geproduceerd. Onlangs is door UZAWA in samen-

beeld THURLINGS Zijn mening met uitspraken en onderzoekingen werking met SOLOW aangetoond, dat het algemene neo-klassieke
model op dezelfde wijze kan worden gegeneraliseerd.2 Men kanVan SCHUMPETER, KUZNETS en HIRSCHMAN.2

De   bedoeling is steeds dezelfde: de 'ietwat slaperige staat   van echter nog verder desaggregeren en bijvoorbeeld onderscheid
'balanced growth' ', zoals PoLAK het aanduidt 3, is niet in over-

maken tussen een landbouw- en een industrie-sector, of tussen
i industriele en dienstenverlenende bedrijven. Een en ander maakteenstemming met de feiten. het mogelijk de invloed van de typische substitutie- en inkomens-Verder kan nog worden opgemerkt, dat de technische vooruit-

effecten, aan de zijde van de vraag, op de inkomensverdeling in eengang niet zonder meer als autonoom gegeven mag worden beschouwd, expanderende economie te analyseren. Niet de evenwichtige groei,maar voor tenminste een aanmerkelijk gedeelte door de groei van         4          maar de allocatie- en prijstheorie staan daarbij op de voorgrond.de  produktie en/of kapitaalgoederenvoorraad wordt geinduceerd.                         In het volgende hoofdstuk zal daartoe  een pog ng wor(len on-'Inventions do not fall like manna (neither does manna, for that dernomen.
matter) and it would be better to make X (de procentuele produk-
tiestijging ten gevolge van de technische ontwikkeling) a function
ofg (de groeivoet van beide produktiefaktoren) at least and perhaps
other things. But I cannot think of any way to handle this relation-
ship  which  is not excessively mechanical', stelt SOLOw  vast 4.
KALI)OR'S bezwaren tegen de neo-klassieke analyse hebben hierop
betrekking, en in de Nederlandse literatuur is het vooral  ERDOORN
geweest, die deze wetmatigheid voor de theoretici heeft open-
gelegd. 5

1 D. ROBERTSON, O.C. p. 11.
2 TH. L. M. THURLINGS: De visie der economisten op de nieuwe waardering
der aardse werkelijkheid; Annalm van het Thijmgenootschap, december 1961. de Staathuishoudkunde, 1952.  Zie ook F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN, O.C.
3 J. J. PoLAK: Internationale coordinatie der economische politiek; Pre-aduies hoofdstuk VIII; en D. B. J. SCHOUTEN: Over de constantheid en variabiliteit
van de Vereniging uoor de Staathuishoudkunde, 1961, p. 6. van de kapitaalcoefficient;  Maandschrift  Economic,  juni   1959.4   R.   M. SoLow Notes toward a Wicksellian Model of Distributive Shares;  in: 1  Vgl. J. PEN: Moderne economie, 1958, p.  173.
The Theory of Capital, o.c. p. 260.

2  H. UzAWA: On a Two-Sector Model of Economic Growth; en R.  M. SOLOW:s   P.   J.    VERDOORN:    Welke   zijn de achtergronden en vooruitzichten   van   de Note on Uzawa's Two-Sector Model of Economic Growth; The Review ofEconomiceconomische integratie in Europa en welke gevolgen zou deze integratie hebben, Studies, oktober   1961.
met name voor de welvaart in Nederland; Pre-aduies van de Vereniging voor
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DIFFERENTIATIE NAAR PRODUKTEN doende worden verklaard, zonder dat daarbij de mathematische
structuur van het model al te gecompliceerd wordt. Het lijkt dan
ook verantwoord deze beperking te maken, te meer daar wij geen
statistische verificatie van het gestelde zullen doorvoeren.

Nauw in verband met de bovengenoemde beperkende hypothese
§1. DE VERONDERSTELLINGEN                                                   staat ook onze veronderstelling ten aanzien van de structuur van

De voorgaande analyse had een macro-economisch karakter. de vraag. Wij zullen namelijk uitgaan van de door ALLEN en HICKs
Hoewel enkele malen kon worden opgemerkt, dat een generalisatie ontwikkelde elasticiteitstheorie, die gebaseerd is op een gegeven
tot de mogelijkheden behoort en ook door enkele auteurs is uitge- stelsel van indifferentiecurven, en die vooral waar slechts twee
voerd, werd geen expliciet onderscheid gemaakt tussen meerdere goederen worden onderscheiden aantrekkelijke eigenschappen
bedrijfstakken. Het gevolg van deze beschouwingswijze is echter, bezit 1. Het moeilijke probleem van de nutsindicator blijft daarbij
dat de vraagtheorie geheel naar de achtergrond wordt verdrongen. buiten beschouwing. SAMUELSON merkt in dit verband op: 'It is
De beloningsstructuur wordt op deze manier voornamelijk door clear that the choice of any one numbering system or utility index
de aanbodfaktoren bepaald. Met betrekking tot de verdelings- is arbitrary. The indifference loci are left unchanged by any al-
theorie op lange termijn moet deze uitspraak enigszins worden ge- teration of the tags attached to each, provided ordinal relation-
arnendeerd. Zoals wij zagen spelen daarbij de spaarintensiteiten,        L           ships are maintained. In order, therefore, to avoid the asymmetry
die een uitdrukking zijn van de voorkeur voor toekomstgoederen, of employing any one favored utility index, many writers (PARETO,
een belangrijke rol. Niettemin komt op deze wijze de betekenis W. E. JOHNsoN, HIcKs and ALLEN, et. al.) have suggested that a
van de specifieke preferenties der economische subjecten onvol- notation be employed which is dependent only upon the invariant
doende tot gelding. Zo kan zich bijvoorbeeld in een expanderende I elements of the ordinal preference field, namely, the indifference
volkshuishouding het geval voordoen, dat de belangstelling van loci.' 2 De door SAMuELsoN genoemde auteurs gaan dus uit van een
de consurnenten in meerdere rnate dan voorheen uitgaat naar goe-             I                ordinate nus/unktie;  de  mate van verschil tussen twee onderscheiden
deren, die een relatief kapitaalintensief produktieproces vereisen, posities op het indifferentiecurven-systeem is daarbij niet relevant.
hetgeen dan bepaalde repercussies heeft op de inkomensverde- Het stelsel van indifferentiecurven kan met behulp van een
ling. Van dergelijke facetten der econornische werkelijkheid werd drietal indices uitputtend worden beschreven. Deze drie faktoren
in de vorige hoofdstukken volledig geabstraheerd. zullen wij de jundamentele elasticiteiten noemen. Behalve de sub-

In het onderhavige hoofdstuk zullen wij daarentegen veronder- stitutie-elasticiteit van de vraag naar eindprodukten dienen wij
stellen, dat de consument de keuze heeft tussen een tweetal goede- daarbij nog de inkomenselasticiteit van agrarische zowel als in-
ren. In navolging van SCHOUTEN, zullen wij met name onderscheid dustriele goederen te onderscheiden.
maken tussen een agrarische en een industriele bedrijfstak.1 Daarbij Op grond van het verband tussen de substitutie-elasticiteit en de
nemen wij aan, dat de landbouwgoederen relatief arbeidsintensief Slutsky elasticiteiten stelt FRISCH evenwel, dat de eerstgenoemde
worden voortgebracht, zodat de industriele produkten naar ver- bezwaarlijk als een fundamentele grootheid bestempeld kan worden,
houding als meer kapitaalintensief moeten worden gekwalificeerd.                              daar deze bij goederen die een zeer klein aandeel van de totale

Het is uiteraard mogelijk verder te generaliseren en een n- I bestedingen uitmaken naar oneindig zou kunnen tenderen.3 Wij
sectoren-model te introduceren.2 De essenties van de vraagtheorie 1  J.  R.  HicKs  en  R.  G.  D.  ALLEN: A Reconsideration  of the Theory of Value;
kunnen echter met behulp van een tweetal bedrijfstakken vol- Economica, 1934.

2  P. A. SAMUEISON: Foundations of Economic Ana(ysis,  o.c.  pp. 94 en 95.

1 D.   B.   J. SCHOUTEN: Theoretische beschouwingen   over de gedifferentieerde 3 R. FRISCH: A Complete Scheme for Computing All Direct and Cross Demand
loon- en prijsvorming; Maandschrift Economic, oktober 1960. Elasticities in a Model with Many Sectors; Econometrica, april 1959. Het verband
I  Zie bijv. L. JOHANSEN: Rules of Thumb for the Expansion of Industries in a tussen de substitutie-elasticiteit (%) met betrekking tot twee goederen en de
Process of Economic Growth; Econometrica, april 1960; en van dezelfde auteur:                                                                                                                                                42
A  Multi-Sectoral  Study of Economic Growth, 1960; verder  D.  B. J. SCHOUTEN:

indirecte vraagelasticiteit  van  goed twee volgens SLUTSKY  is als Volgt:     -  37'
Theoretische beschouwingen over de gedifferenteerde loon- en prijsvorming, o.c. waarbij y betrekking heeft  op de bestedingsquote  van  goed   1.
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geven er echter de voorkeur aan niet de Slutsky of partiele Produktiefunkties
vraagelasticiteiten als fundamentele grootheden te zien, maar,          I                 xi = Rill    lki +4· · · · · · · · · · · · · ·   (1)
zoals gezegd de substitutie-elasticiteit. In het kader van ons theo-
retisch betoog, heeft het weinig zin met de mogelijkheid, dat deze          !                  x2 - 642 -1- #21 2 +I s· · · · . . . . . . . . . . (2)
elasticiteitscoefticient onder omstandigheden naar oneindig ten- 14aagfunkties naar produktiefaktorendeert, rekening te houden, temeer niet omdat wij slechts een onder- 4 + 14 - kit Pr ..  .....  .  .  ..  .  ..  .   (3)scheid tussen twee bedrijfstakken maken. Voor de onderzochte
periode zullen wij de door ons als fundamenteel geziene elastici- 12 +A=k z +P r      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     (4)
teiten constant en gegeven veronderstellen.

Vraagfunkties naar eindproduktenIn eerste instantie zal aandacht worden geschonken aan de
formele presentatie van het twee-sectoren-model. Vervolgens zal Sl -pl (7 - ) -9 (Pl - )    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·     (5)
een algemene oplossing   voor de evenwichtsscheppende   beloningsver-                                    of         32 - 512 CY - 0) - 9 (PS - 0) 1
houding worden ontwikkeld. De typische substitutie- en inkomens-

Evenwicht op de goederenmarkteneffecten aan de zijde van de vraag leiden namelijk tot een relatieve
inkrimping dan wel uitbreiding van bepaalde bedrijfstakken in 31-Xl•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   (6)
een expanderende volkshuishouding. Een dergelijke verschuiving .S e=X Z• • • •  •  •  •  •  •  •  ••••  •  • • • • •   (7)
impliceert uiteraard een andere allocatie van produktiefaktoren
dan voorheen het geval was, zodat daarmede eveneens een ver- Evenwight  op  de faktormarkten

andering in de schaarsteverhouding van de produktiefaktoren Alll + X 6-Z. . . . . . . . . . . . . . . . .   (8)
ontstaat. Omgekeerd kan worden gesteld, dat een adequate aanpas- Elkl + <2k 2 -h.  I   .   .   I   . I . . . . . . . . . . (9)
sing van de beloningsverhouding, en dienovereenkomstig van de
prijzen, vraag en aanbod van eindprodukten met elkaar in even- Prijsuormingsfunkties
wicht brengt. Pl = &1Pt + Blpr- 11 · • • ......... . (10)

Zoals zal blijken, leidt de oplossing van het twee-sectoren-model
tot formules van een meer gecompliceerde vorm dan voorheen PS -  SA + 1 2.#r - I: . .  .  .  (11)

werden aangetroffen. Niettemin voert een algebraische bewerking Definitie uan het nominale nationale inkomen
tot inzichtelijke resultaten, die in de loop van het betoog ter nadere 7-71(slt pl)  ty2(52 + pz)  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   (12)
adstructie dienstig zijn. De wiskundige afteiding ervan is in appen-
dix II weergegeven, zodat in de tekst kan worden volstaan met de Definitie van het gemiddet(le prijsniueau
eindvergelijkingen. Het is uiteraard mogelijk naast de belonings- 0-Yipity#2.·········......(13)
verhouding ook alle andere variabelen in een algemene vorm op te
lossen. Het komt ons echter voor, dat de werking van het model Kwantiteitsfunktie
in zzln geheet eenvoudiger met een rekenvoorbeeld kan worden toe-  -0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 4)
gelicht. De conclusies, waarmede wij dit hoofdstuk zullen besluiten,
ontlenen namelijk aan de gevolgde procedure voldoende bewijs- Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn de diverse groeivoeten weer
kracht. met behulp van kleine letters geschreven. De meeste symbolen

zijn bekend, met dien verstande dat de suffix aangeeft op welke
bedrijfstak de desbetreffende grootheid betrekking heeft. Zo is

§2. HET MODEL bijvoorbeeld x1 de relatieve verandering van de produktie in de

Het besproken model omvat 14 vergelijkingen, waarmede een eerste bedrijfstak.
oplossing kan worden gegeven voor een even groot aantal onbe- 1 De wet van Say impliceert, dat 66n der bestedingsvergelijkingen afhankelijk
kende groeipercentages: is. Vgl. D. B. J. SCHOUTEN: Exack economic, o.c. hoofdstuk V.
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HET MODEL                   75Verondersteld wordt, dat bedrijfstak 1 op de agrarische sector worden geproduceerd, hetgeen meer exact geschreven het volgende

betrekking heeft, terwijl in bedrijfstak 2 uitsluitend industriele inhoudt:goederen worden geproduceerd. Een nadere verklaring behoeven
021   022 en  1 <  2

de volgende symbolen:
Deze condities kunnen met behulp van de definities van de natio-  : relatieve verandering van de gemiddelde prijs 1
nale loon- en kapitaalinkomensquote ook op een andere wijze wor-y : procentuele mutatie van het nominale nationale inkomen
den geformuleerd. De laatstgenoemde grootheden zijn immers ge-9 : substitutie-elasticiteit van de vraag lijk aan het gewogen gemiddelde van de inkomensaandelen per be-Fi: inkomenselasticiteit van de vraag naar landbouwgoederen drijfstak, waarbij als gewichten de waarde van de bestedingsquoten92: inkomenselasticiteit van de vraag naar industriele produkten. van de uitgangssituatie dienen te worden gebezigd; in symbolen:

  - 71&1 -r 72 2
AToetichting

en # - 71 1   72 2Voor beide bedrijfstakken wordt uitgegaan van de Cobb-Douglas Een en ander kan desgewenst worden geverifieerd door in plaats
produktiefunktie  (zie de vergelijkingen   (1)   en (2)). Aangenomen van de diverse quoten de oorspronkelijke variabelen in de ver-wordt dus, dat de categoriale inkomensverdeling per bedrijfstak gelijkingen te schrijven. Indien de industriele produkten in tegen-
constant is. Hoewel verschillende statistische onderzoekingen een stelling tot de agrarische op een meer kapitaalintensieve wijzedergelijk resultaat opleveren 2, is dit niet de voornaamste reden worden geproduceerd,   kan   men   dit   dus   ook als volgt aanduiden:
van deze vereenvoudiging. Door namelijk met de Cobb-Douglasformule te werken, wint het model aan hanteerbaarheid, terwijl           '                       1 > d en #2 > ade fundamentele verschillen tussen de onderscheiden sectoren qua Het is met name in deze laatste vorm, dat het verschil in tech-produktiestructuur en omuang van de autonome technische ont- nische structuur der beide bedrijfstakken in de ontwikkelde op-
wikkeling toch voldoende tot hun recht komen.

lossingen zal worden aangetroffen.Dat de aard van de technische vooruitgang in het onderhavige De structuur van de vraag daarentegen wordt met behulpgedachtenschema geen invloed op de beloningsverhouding heeft, van de relatie (5) weergegeven. De eerste term van de vraagverge-mag na de gedetailleerde behandeling in de voorafgaande hoofd- lijking heeft betrekking op het reele inkomenseffect van een prijs-stukken, minder als een bezwaar worden gevoeld.
verandering en/of wijziging van het nominalc nationale inkomen,Overigens zijn wij bij de mathematische uitwerking in appendix terwijl de tweede term het substitutie-effect van een mutatie in deII uitgegaan van niet nader gespecificeerde lineair homogene
prijsverhouding weerspiegelt. De afieiding van deze formulesproduktiefunkties. De daar gevonden algemene oplossingen gelden, berust op het definieren van de fundamentele elasticiteiten. Daaronder de voorwaarde dat beide substitutie-elasticiteiten van de dit elders voldoende duidelijk is uiteengezet, zullen wij hier vol-vraag naar produktiefaktoren gelijk zijn aan 66n (el = 02 - 1), staan met een beknopte weergave van enkele hoofdzaken.1ook voor het onderhavige model. Dat de bedoelde elasticiteits- De definitie van de substitutie-elasticiteit van de vraag naarcoefficienten inderdaad de aangegeven waarde hebben, blijkt uit
goederen luidt:de vergelijkingen (3) en (4), die tot uitdrukking brengen, dat in

Sl -3 2 - -9' (Pl -P2)  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   •   ·   ·   •   •   •     (a)
elke bedrijfstak de totale loonsom evenredig met het categoriale
kapitaalinkomen stijgt. Het substitutieproces vindt plaats langs de indifferentiecurve; hetZoals reeds in de inleidende beschouwing werd gezegd, ver- reele inkomen ondergaat daarbij geen verandering. Deze conditieonderstellen wij, dat de landbouwgoederen relatief arbeidsintensief kan op de volgende wijze worden weergegeven:

 -7131 + 72S2-0   . . . . . . . . . . . . . .   (b)
1 Gemiddelden worden met het teken 6 gemarkeerd. Fundamentele gegevensworden, zoals voorheen, voorzien van een horizontale streep. 1  Zie  bijv.  L.  H. JANSSEN S.J.: Vrijhandet, protectie en tolunie, 1960,  appendix  I;
2 Zie bijv. W. E. G. SALTER: Productivity and Technical Change, 1960. en ook F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN, o.c. appendix.
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Met behulp van (b) kan s2 in sl worden uitgedrukt en omgekeerd, de hoeveelheid van een produktiefaktor op een bepaald moment
zodat het substitutie-effect voor de verschillende goederen kan gelijk is aan de som van de gevraagde volumina in de afzon-
worden geisoleerd. De relatieve verandering van de prijsverhou- derlijke sectoren. Het totaal gewenste volume moet overeen-
ding kan daarna met behulp van (13) worden vervangen door stemmen met de op de markt aangeboden hoeveelheid van de
de procentuele mutatie van een bepaalde prijs ten opzichte van desbetreffende produktiefaktor.   Men   kan dit aldus schrijven:
het gemiddeld niveau.

Vervolgens komt het inkomenseffect aan de orde, dat voor beide Lit L2 - L - L
goederen afzonderlijk moet worden gedefinieerd: Ki +Ke -K=f

S l-M I(Y- )    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · (C) Differentiatie van deze beide vergelijkingen geeft als resultaat:

en        32-B2(Y-     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . (d) dLi + dLs =dL
Het is realistisch te veronderstellen, dat de inkomenselasticiteit dK1 + dK, = dK
van landbouwgoederen relatief laag is, terwijl deze voor industriele
produkten naar verhouding hoog zal zijn. Meer concreet wil dit Relateert men vervolgens de absolute veranderingen aan de uit-

zeggen,  dat deze elasticiteitscoefficient voor de landbouw kleiner, gangsposities, dan verkrijgt men de relaties (8) en (9) van het

voor de industrie groter dan 66n zal zijn. Immers uit de vergelij-
model. De coefficienten hebben daarbij betrekking op de aandelen

kingen (12) en (13) en de relaties (b) t/m (d) kan worden afgeleid, van de onderscheiden sectoren in de totale faktorhoeveelheden, dus:

dat  het  gewogen  gemiddelde  van  de  onderscheiden  inkomens-                                             Li     Li 4 Xipi Y di yi
elasticiteiten gelijk is aan 66n, hetgeen een exacte weergave vormt           '                   Al -r-Di X 37-- X LPI = --I-
van de suppositie, dat het inkomen geheel wordt besteed (de wet (i = 1,2)
van Say): 6-  -K  x X)-ff x --Y      #i_ZiB -Y#ity#2 -1   .   .   .   .   .   .   .   .   ·····   ·     Ce)                                                               K        Xi Pi           Y           X Pr           B

Optelling van de substitutie- en inkomenseffecten voor ieder van Wij kunnen nu onmiddellijk uit de bovenstaande formules een
de goederen resulteert tenslotte in de vraagfunkties naar eind- belangrijke conclusie distilleren. Indien de bestedingsquoten constant

produkten. zijn, zullen eueneens de specifieke aandelen van de sectoren in de totale werk-

De relaties (6) en (7) drukken uit, dat de gevraagde en aangebo- gelegenheid en de totale kapitaaigoederenuoorraad un vaste waarde hebben.
den volumina van de beide eindprodukten aan elkaar gelijk moeten De allocatie van de produktiefaktoren is dan eenvoudig:
zijn. Men kan ook eventueel impliciet van deze veronderstelling 11=12- Z en ki=k2 - I
uitgaan, zodat dan geen onderscheid in de symboliek tussen ge-
vraagde en geproduceerde hoeveelheden behoeft te worden ge- De twee prijsvormingsfunkties (10) en (11) behoeven op deze
maakt. Het expliciet maken van deze hypothese is echter ons inziens plaats geen nadere toelichting. De beide vergelijkingen beschrijven
verhelderend. een uniek verband tussen de prijzen van de eindprodukten ener-

De beide formules (8) en (9) duiden aan, dat de produktie- zijds en de beloningsvoeten van de produktiefaktoren anderzijds.
faktoren arbeid en kapitaal volledig in de produktieprocessen der De formules (12) en (13) geven definitievergelijkingen weer.
beide sectoren worden ingeschakeld. Zowel de bevolkingsaanwas Impliciet is daarbij verondersteld, dat de prijzen van de eind-
als de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad worden daarbij produkten in de uitgangssituatie aan elkaar gelijk zijn. Aan deze
als gegeven aangenomen. De analyse heeft dus betrekking op de voorwaarde kan altijd worden voldaan door een adequate definitie
veranderingen in een bepaalde periode, de kapitaalaccumulatie op                              van de volume-eenheden.
lange termijn blijft buiten beschouwing. Als kwantiteitsfunktie (14) nemen wij aan, dat het gemiddelde

Statisch geredeneerd, kan worden gezegd, dat de totaal gevraag- prijsniveau stabiel is.
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§ 3. DE BELONINGSVERHOUDING VAN DE PRODUKTIEFAK- bevolkingsaanwas en de gegeven uitbreiding van de kapitaalgoede-

TOREN
renvoorraad moeten worden vermenigvuldigd om de nationale

In het besproken model heeft het prijssysteem een catrate even- produktievermeerdering onder invloed van de groei der beide

produktiefaktoren te verkrijgen. Het symbool t duidt de gemiddelde
wichtsscheppende funktie. Immers door middel van een adequate
aanpassing in de nominale sfeer kan een ex-ante discrepantie tussen technische vooruitgang aan, waarbij als gewichten weer de be-

gevraagde en aangeboden hoeveelheden van industriele of land- stedingsquoten zijn gebruikt.

bouwgoederen worden geredresseerd. Eigenlijk zou het duidelijker zijn, indien in dit verband van

Aangezien er echter een uniek verband bestaat tussen de prijzen produktiequoten zou worden gesproken. Bij het bepalen van ge-
middelden in de technische sfeer dienen immers de desbetreffende

en de beloningsvoeten, kan met evenveel recht worden gesteld,
dat de beloningsverhouding de strategische variabele van het aandelen in de totale produktiewaarde als gewichten te worden

model is. De noodzakelijke mutaties in de functionele verdeling gekozen, terwijl met betrekking tot het middelen in de consumptie-

bewerkstelligen immers een zodanige reallocatie van produktie-               ve sfeer de bestedingsquoten als zodanig moeten worden gehan-
teerd. Aangezien echter de gehele produktie ingeval van een

faktoren, dat de geproduceerde kwanta overeen zullen stemmen
met  de gewenste hoeveelheden.  Er is inderdaad sprake van een gesloten volkshuishouding in het land zelf wordt verbruikt, is deze

prijs- en allocatietheorie. nuance hier overbodig.
Verder veronderstellen wij, dat de technische ontwikkeling in

Daar wij in deze studie de inkomensverdeling tot object van
onderzoek hebben gekozen, zullen wij onze aandacht concentreren de industrie groter is dan in de agrarische sector. Dit impliceert dan

op de procentuele veranderingen van de beloningsverhouding. Wij een substitutie-effect, zoals wij aanstonds zullen zien. Vooraf echter

nog een laatste opmerking over de invloed van een stijgend reeel
gaan hierbij als volgt te werk. Het model kan worden gereduceerd

tot enkele algemene vraag- en aanbodrelaties. Hieronder verstaan nationaal inkomen. Gezien de lage inkomenselasticiteit van de

wij vergelijkingen, die de relatieve vraag- dan wel aanbodver- vraag naar landbouwprodukten, betekent de economische ex-

anderingen van de onderscheiden goederen weergeven als funkties pansie, dat de agrarische sector relatief zal moeten inkrimpen,

van de gegeven coefficienten en de bedoelde wijziging van de omdat de vraag zich meer zal gaan richten op industriele goederen.

beloningsverhouding.
Het is duidelijk, dat de produktie zich daarbij zal moeten aan-

De algemene vraagfunkties kunnen met behulp van de verge- passen, zodat een reallocatie van produktiefaktoren noodzakelijk
wordt.

lijkingen (1), (2) en (5) t/m (13) uit het model worden gededu-
Het beeld is echter nog niet volledig. Wij dienen eerst de tweede

ceerd.1 Zij hebben de volgende gedaante: en derde term uit het rechterlid van de algemene vraagfunkties
inkomenseffect substitutie-effect aan de orde te stellen. Neemt de loonvoet meer toe dan de kapitaal-
*-----

51 - CaL+Bhtl) pl +9'(4-El)(Pr-Pr)+9(4-1) . (15) beloning, dan wil dit zeggen, dat het arbeidsintensieve agrarische
produkt in prijs stijgt ten opzichte van het industriele goed. Zoals

32 - (dZ+Rht f) P2 -1- 9(£-62) (pr-pr) -1-9(12-1)  · (16) uit de prijsvormingsfunkties blijkt, heeft een verschil in technische
ontwikkeling een zelfde gevolg. De industriele goederen worden

De vraag naar landbouwgoederen wordt uiteraard in eerste in- door de grotere technische vooruitgang in deze bedrijfstak relatief
stantie bepaald door de stijging van het reele nationale inkomen, goedkoper. De consumenten zullen dus de naar verhouding duur-
zoals uit de eerste term in het rechterlid van (15) blijkt, terwijl der geworden produkten van agrarische herkomst gaan vervangen
voor het industriele produkt een soortgelijk inkomenseffect geldt. door industriele goederen. Deze vervanging van eindprodukten
De faktor tussen haakjes in de eerste term geeft immers de toe- wordt uiteraard belangrijker naarmate de substitueerbaarheid van

neming van het nationale produkt weer. De gewogen gemiddelden de goederen groter is. In deze veronderstellen wij, dat de substitutie-

van de inkomensquoten zijn daarbij te beschouwen als de macro- elasticiteit groter is dan de kritische waarde van 66n.

economische produktie-elasticiteiten, waarmede de autonome Recapitulerend kan worden gesteld, dat de landbouwsector om

1 Zie appendix II. twee redenen in verhouding tot de industriele bedrijfstak zal
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moeten inkrimpen. Op de eerste plaats neemt namelijk de vraag Nemen de beide faktoren evenredig toe, dan stijgt de produktie in
naar landbouwgoederen relatief af tengevolge van de lage inko- beide sectoren dus met een dienovereenkomstig percentage.
menselasticiteit en op de tweede plaats veroorzaakt de betrekkelijk Is dit laatste niet het geval, dan krijgt de bevolkingsgroei met
geringe technische vooruitgang een minder gunstige prijsverhou- betrekking tot het produktievolume in de relatief arbeidsintensieve
ding voor de agrarische produkten, zodat de consumenten 1 tot agrarische sector  ( 62  <  d) een positief gewicht, terwijl daarentegen
vervanging overgaan. Hoe de beloningsverhouding verandert, de vermeerdering van het kapitaalgoederenvolume met een nega-
is in dit stadium nog ondoorzichtig, zodat hier conditioneel moet tieve coefficient wordt vermenigvuldigd.
worden geredeneerd. Als de loonvoet ten opzichte van de kapitaal- Het tegengestelde geval doet zich voor ten aanzien van de
beloning stijgt, dan betekent dit nog een extra verslechtering voor industriele produktie. Een toenemende kapitaalrijkdom  (I > L)
de positie van de relatief arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak. impliceert dus op zich beschouwd een verbetering in de aanbods-
Overtreft het negatieve substitutie-effect voor deze sector het positieue, positie van de industriele bedrijfstak ten opzichte van de landbouw.
doch betrekkelijk kleine inkomenseffect, dan zal de landbouw De beschikbaarheidsverhouding van de produktiefaktoren veran-
ook absoluut gezien moeten inkrimpen. Een en ander zal uiteraard dert hierbij immers ten gunste van de relatief arbeidsextensieve in-
gepaard gaan met een afvloeiing van produktiekrachten naar de dustriele bedrijfstak, omdat het toepassen van meer kapitaalin-
industrie. tensieve technieken juist in deze sector tot de hoogste resultaten

Vervolgens gaan wij over tot de algemene aanbodvergelijkingen. leidt.
Deze kunnen met behulp van de relaties (1) t/m (4), (8) en (9) uit De laatste term van de relaties (17) en (18) symboliseert de prijs-
het model worden afgeleid en luiden als volgt: 2 gevoeligheid aan de zijde van het aanbod. De griekse letter 8 duidt

potentieel-effect substitutie-effect dan ook de substitutie-elasticiteit van het aanbod aan.1 Deze
elasticiteitscoefficient is geen fundamentele grootheid, daar hij

a B.1-&081% uit   de   produktie-elasticiteiten    ( = inkomensquoten)     der    beide
X l - 1 1+ - 8  (ot - &1) (Pt-PA· · (17) i - &2 bedrijfstakken, alsmede de bestedingsquoten kan worden afgeleid.

In appendix II is hiervoor de volgende formule ontwikkeld:
X2 - t2 + - 6 (a - 22) (Pi-pr) · · (18)                             21 171-- a2  27201 #-1 Z- &1 3 h

0 - &1 8..
(&1 - E2)2 71 72

De interpretatie van deze formules brengt meer moeilijkheden met
zich mede. De eerste twee termen in het rechterlid van (17) en (18)

De substitutie-elasticiteit van het aanbod is een maatstaf voor de
hebben betrekking op, wat wij genoemd hebben, het potentieel-

kromlijnigheid van de transformatiecurve. Hoe meer de technische

effect. Zij duiden aan hoe het aanbod der beide produkten onder structuur van de beide bedrijfstakken verschilt, hoe kleiner de
invloed van een toeneming der beide faktorpotentielen verandert. elasticiteitscoefficient zal zijn. Een lage waarde van de substitutie-
Dat de produktie in een bepaalde bedrijfstak zal stijgen naar rato

elasticiteit impliceert een sterke kromming van de transformatie-
van de specifieke technische vooruitgang is evident. De aangroeiing curve.2 Zijn de beide sectoren ongeveer even arbeids- en kapitaal-
van de produktiefaktoren levert echter meer problemen op. Zoals intensief, dan nadert de noemer van de bovenstaande formule
blijkt neemt de produktie toe volgens een op een bepaalde wiJze ge- tot nul en tendeert de substitutie-elasticiteit van het aanbod naar
wogen resultaat van de bevolkingsaanwas en de liitbreiding der oneindig. Bij constante bestedingsquoten en Cobb-Douglas funk-
kapitaalgoederenvoorraad. Men kan immers bewijzen dat geldt: 2 ties heeft d een vaste waarde, terwijl bij variabele bestedingsquoten

de gegeven waarde ervan betrekking heeft op de uitgangssituatie.
0   2 - &23 = C  - &2 Keren wij terug naar de formules (17) en (18) dan kan het
01 #1 - &18 = Gi - 61 volgende worden opgemerkt. Stel, dat het reele loon, bijvoorbeeld

1 Onder consumenten kan in dit verband ook verstaan worden: verbruikers van 1  Vgl. F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN, O.C. appendix.
grondstoffen. 2  Vgl. D. B. J. SCHOUTEN: Exacte economie, o.c. hoofdstuk IX; en ook L. H. JANS-
2 Zie appendix II. SEN S.J., O.c. pp. 23 en 24.

6
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tengevolge van de toenemende kapitaalrijkdom stijgt, dan zullen schil der beide produktiefaktoren. De mutatie van de functionele

de ondernemers in beide bedrijfstakken overgaan op meer kapi- inkomensverdeling in de eerste fase wordt aangeduid met een
taalintensieve produktieprocessen. In de relatief arbeidsintensieve accent, zodat kan worden geschreven:

agrarische sector, zal deze substitutie naar verhouding gemakke- (p,-pr)' = h-Z     .   .   .   .   .   .   .   . (19)

lijker kunnen plaatsvinden. Daarentegen zal de overgang op meer
kapitaalintensieve technieken in de reeds sterk gemechaniseerde Dat deze relatieve verandering van de beloningsverhouding inder-
industriele bedrijfstak meer moeilijkheden veroorzaken. Het be- daad tot een evenwicht leidt, wordt bewezen door substitutie van
schreven verschijnsel is in zekere zin analoog met de wet van de (19) in de algemene vraag- en aanbodfunkties. Houdt men tevens

afnemende meeropbrengsten. Een en ander impliceert, dat een rekening  met de condities:   9   -len  9 1 = ps = 1, dan resulteert
relatieve loonstijging in de technische sfeer een tendens tot een re- hieruit namelijk:
allocatie van produktiefaktoren van de industriele naar de agra- Sl =x l - Ull -1- 01h +4   .  •  .  •  •  .  •  •  .  .  •   (20)
rische bedrijfstak zal oproepen. De mate, waarin deze tendens

doorwerkt, wordt daarbij bepaald door het verschil in technische S2 - x2 - E.I + *-2,  +4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (21)
structuur van de onderscheiden produktieprocessen.

Vatten wij het bovenstaande nog eens kort samen, dan blijkt Vervolgens nemen wij aan, dat in de tweede fase de fundamentele

de betekenis van de algemene aanbodfunkties hieruit te bestaan, elasticiteiten veranderen en dus niet langer gelijk zijn aan 66n.

dat zij een inzicht geven in de wijze waarop de objectieve faktoren Verondersteld wordt, dat de preferenties van de economische

van invloed zijn op de aangeboden volumina der onderscheiden subjecten zich zodanig wijzigen, dat de substitutie-elasticiteit van

goederensoorten. Een verschil in faktorgroei impliceert, dat de de vraag groter dan 66n wordt en de beide inkomenselasticiteiten

aanbodspositie van de bedrijfstak, waarin juist de sneller groeiende de waarden aannemen, zoals in paragraaf 2 uiteengezet. De ge-

produktiefaktor meer intensief wordt benut, gunstiger wordt. vraagde volumina van beide goederen stemmen nu niet meer

Deze conclusie moet vervolgens weer enigszins worden gemiti- overeen met de aangeboden hoeveelheden volgens de vergelijkin-

geerd, omdat de met het groeiverschil der faktoren corresponderen- gen   (20)   en  (21).  Tengevolge  van het inkomenseffect stijgt de rela-

de verandering in de beloningsverhouding onder invloed van de tieve voorkeur voor industriele produkten, terwijl door de geringe

optredende substitutie-processen in tegengestelde richting werkt. technische vooruitgang in de landbouw de agrarische goederen
relatief duur worden en dus om nog een tweede reden gedeeltelijk

De vergelijkingen (6) en (7) van het model drukken, zoals reeds

werd opgemerkt, uit dat op beide goederenmarkten vraag en aan- zullen worden vervangen (substitutie-effect). Ter realisering  van

bod aan elkaar gelijk moeten zijn. Substitueert men in een van het evenwicht op de goederenmarkten zal de produktie dus moeten

deze betrekkingen de desbetrefiende algernene vraag- en aan- worden aangepast, hetgeen een adequate reallocatie van produktie-

bodvergelijkingen, dan verkrijgt men de oplossing van de even- faktoren noodzakelijk maakt. Door deze verschuiving in de tweede

wichtsscheppende beloningsverhouding. Het resultaat wordt echter fase verandert de schaarsteverhouding van de produktiefaktoren.

meer inzichtelijk, indien een enigszins andere procedure wordt De desbetreffende relatieve mutatie in de beloningsverhouding

gevolgd.
vormt hiervan een weerspiegeling. Laatstgenoemde grootheid

In abstracto kan namelijk onderscheid worden gemaakt tussen wordt met een dubbel accent aangegeven.

een tweetaljmsen. In de eeyste fase, zo stellen wij, zijn de fundamentele De uiteindelijke procentuele verandering van de functionele

elasticiteiten aan de zijde van de vraag gelijk aan 66n. Dit impli- inkomensverdeling wordt verkregen door de mutaties van de

ceert, dat de bestedingsquoten constant zijn, zodat de allocatie van eerste en tweede fase te sommeren, dus:

de produkti€/aktoren in beide bedrijfstakken evenredig is met de goei                                    Pt-Pr=(Pl-Pr)'+(A-Pr)"·  .......    (22)
van de beuolking en de kapitaalgoederenuoorraad (zie   paragraaf  2).
Tevens geldt in dit geval, dat de categoriale inkomensverdeling Het effect van de reallocatie op de beloningsstructuur kan met

van de volkshuishouding constant is. De beloningsverhouding zal behulp van de algemene vraag- en aanbodvergelijkingen en de

dus in eerste instantie veranderen overeenkomstig het groeiver- relaties (19) en (22) worden gevonden. Wij volstaan ook nu weer
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rnet een weergave van het eindresultaat, dat een onverwacht coefficient een negatief teken heeft, zoals uit (23) blijkt, zal de
luciede vorm heeft: loonvoet ook uit hoofde van het substitutie-effect dalen ten op-

zichte van de nominale kapitaalbeloning.
(dI+ Att) (Bl-1)-{(dI+ A+4 - (alt+31' +4)}(9-1) Tenslotte nog enkele woorden  over de noemer van formule  (23).

(pi-PA"- (23)(21 - Ci) (8 + 9) Het is duidelijk, dat de substitutie- en inkomenseffecten aan de
zijde van de vraag een geringere invloed op de beloningsverhouding

Op de eerste plaats constateren wij, dat de noemer van de breuk zullen hebben, naarmate het verschil in technische structuur

positief is. De landbouwsector is immers relatief arbeidsintensief tussen de onderscheiden bedrijfstakken (al - d) groter is. In dat

(&1  >  Ci)· Het teken  van de termen  uit de teller  is dus bepalend geval leidt immers een kleine wijziging in de beloningsverhouding
tot een betrekkelijk grote verandering van de prijsverhouding en

voor het uiteindelijke effect op de beloningsverhouding. Welnu,
de eerste term van deze teller zal negatief zijn tengevolge van de omgekeerd. Eveneens duidelijk is, dat de procentuele mutatie van

de functionele inkomensverdeling kleiner zal zijn naarmate de
relatief lage inkomenselasticiteit van agrarische produkten. De
verklaring hiervan is duidelijk. substitutiemogelijkheden aan de zijde van de vraag (F) en van het

aanbod  ( 8) groter zijn. Indien er immers zonder al te grote reele
Het inkomensdlect leidt in de tweede fase tot een afvloeiing van

produktiefaktoren van de landbouw naar de industrie. De industri- offers kan worden gesubstitueerd, zullen de prijsfluctuaties en

ele goederen worden betrekkelijk kapitaalintensiefvoortgebracht en daarmede ook de wijzigingen in de beloningsstructuur minder

dientengevolge impliceert de reallocatie, dat kapitaal meer schaars geprononceerd behoeven te zijn.

wordt ten opzichte van arbeid. De beloningsvoet van arbeid zal Het model is symmetrisch. Men kan zonder daarmede iets aan

dus naar verhouding dalen. het resultaat te veranderen in vergelijking (23) de suffix 1 vervangen

De term tussen de accoladen is enigszins gecompliceerder van door een 2. Het resultaat dat men verkrijgt, hangt ervan af, of
men bij de wiskundige afieiding uitgaat van de algemene vraag-

structuur. Bij de interpretatie ervan moet rekening worden ge- en aanbodfunktie van het agrarische dan wel het industriele
houden met de resultaten van de eerste fase. Zo blijkt mede op produkt.grond van vergelijking (20), dat de uitdrukking tussen de accoladen
kan worden geschreven als het verschil tussen de procentuele ver- De evenwichtsscheppende beloningsverhouding wordt dus ener-

zijds gedetermineerd door het verschil in groei tussen de produk-
andering van het reele nationale inkomen en de vraag naar land-
bouwgoederen in de genoemde primaire fase; in symbolen: f - sl• tiefaktoren (fase 1) en is anderzijds afhankelijk van het reallocatie-

Maar in eerste instantie zijn de bestedingsquoten constant, zodat effect tengevolge van een verschuiving in het vraagpatroon  (fase 2).
In overeenstemming met de realiteit veronderstelden wij reeds,

dan mag worden gesteld: dat de relatieve uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad de
Slth=·ft  procentuele bevolkingsaanwas aanzienlijk zal overtreffen, zodat uit

dien hoofde een relatieve loonstijging zal worden gerealiseerd. Dewaaruit kan worden gedistilleerd, daar p=0 volgens de kwanti-
inkrimping van de landbouwsector impliceert daarentegen een

teitsformule    ( 14) : druk op een loonpeil. Men mag echter aannemen, dat dit laatste

Pi - f-3 1 -  oit + d h -- t) - (Elt + #ik + 4) effect kwantitatief veel minder belangrijk is dan het eerder ge-

noemde gevolg, zodat per saldo een toeneming van de belonings-

Het substitutie-«Act in fase twee is dus afhankelijk van de relatieve voet van arbeid ten opzichte van die van kapitaal waarschijnlijk is.

prijswijziging van agrarische produkten in fase 66n. Hoewel wij geen statistische verificatie van de ontwikkelde theorie
Bij een verschil in technische ontwikkeling ten nadele van de nastreven, lijkt het toch aantrekkelijk het gestelde aan de hand

landbouw kan nu ceteris paribus worden gezegd, dat er in ieder van een cijfervoorbeeld nader te concretiseren.

geval in eerste instantie een prijsstijging van landbouwgoederen
zal optreden. Daar wij hebben verondersteld, dat de substitutie-
elasticiteit van de vraag groter dan 66n is en de desbetreffende
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§4. EEN REKENVOORBEELD slechts de uitkomsten, die betrekking hebben op het reallocatie-

Bij de berekeningen zal van de volgende basisgegevens worden effect met twee moeten worden vermenigvuldigd.

uitgegaan: Ten aanzien van de volumina zij opgemerkt, dat deze zodanig
zijn gedefinieerd dat de corresponderende prijzen in de uitgangs-

Produktie-elasticiteiten Preferenties situatie gelijk zijn aan 66n.
Landbouw Industrie Landbouw Industry De eenvoudigste methode ter berekening van de diverse onbe-

Ei - 0,75 &2 -0,5 71-0,2 72-0,8 kenden is die, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in paragraaf

#1 - 0,25 B2 -0,5          Fl -0,6 Bz = 1,1 3 ontwikkelde algemene vraag- en aanbodfunkties. Vooraf dienen
dan de volgende gemiddelden te worden bepaald:    d    =    0,55,

9-2 0  -   0,45  (en  2  -  4,5). De substitutie-elasticiteit  van het aanbod

De gekozen data zijn in overeenstemming met de eerder gernaakte kan met de gegeven formule eveneens gemakkelijk worden gespe-

veronderstellingen. De agrarische sector is relatief arbeidsintensief cificeerd: 0 - 23,75.
ten opzichte van de industriele bedrijfstak. 1 Verder blijkt, dat de

De  gevolgen van  de economische expansie kunnen uit tabel 3 (zie p.
inkomenselasticiteit van de vraag naar landbouwgoederen klein is.

88) worden afgelezen. De landbouwproduktie zal niet alleen relatief,
Ook wordt voldaan aan de voorwaarde, dat het gewogen gemid- maar zelfs in absolute zin met 1 % moeten inkrimpen. Daarentegen
delde der beide inkomenselasticiteiten gelijk aan 66n moet zijn.
Een simpele calculatie leert immers: wordt de produktie in de industriele sector met bijna 6 % uitge-

breid. Dit impliceert een dienovereenkomstige afvloeiing van
B = 0,2 x 0,6 + 0,8 x 1,1 =1 produktiefaktoren uit de landbouw naar de industrie. De daling

van de werkgelegenheid in de agrarische sector bedraagt ongeveer
Overigens zijn de desbetreffende data zodanig bepaald, dat het 3* %, waartegenover het aantal arbeidsplaatsen in de industriele
effect van een technische ontwikkeling ter grootte van 2,5 % in bedrij fstak   met   f  1    % zal toenemen.  Voor de kapitaalgoederen-
de landbouw en 5 % in de industrie nagenoeg gelijk te stellen is voorraad bedragen de corresponderende cijfers respectievelijk 4 %
aan dat van een relatieve groei van de kapitaalgoederenvoorraad
met 10 %, zoals met behulp van de produktiefunkties (1) en (2) en   i  % .    Door deze reaUocatie van faktoren wordt arbeid relatief

overvloediger en zal de loonvoet in mindere mate stijgen dan de
kan worden geverifieerd. In dit laatste geval (uitbreiding van de kapitaalbeloning. Globaal genomen stijgt het loon uit dien hoofde
kapitaalgoederenvoorraad) moet echter bovendien rekening worden

namelijk met 4 % en neemt de beloningsvoet van kapitaal zelfs met
gehouden met de invloed van de allocatie der nieuwe kapitaalgoe- circa 5 % toe. Anderzijds wordt echter de produktiefaktor kapitaal
deren (eerste fase) op: ki, hs en pr. meer overvloedig tengevolge van de veronderstelde uitbreiding

Een en ander impliceert, dat voldoende inzicht in de beschreven van de kapitaalgoederenvoorraad met 10 %. De inschakeling van
samenhangen wordt verkregen bij een berekening van de onbe- deze nieuwe kapitaalgoederen kan alleen plaatsvinden, indien de
kenden op basis van de bedoelde uitbreiding van het kapitaal- kapitaalbeloning naar verhouding daalt, zodat de meer kapitaal-
goederenvolume. Volstaan zal worden met een weergave van de intensieve produktieprocessen goedkoper worden. Beide genoemde
oplossing in de vorm van een confrontatie van de mutaties van middelen mutaties, die wij afzonderlijk hebben opgevoerd, moeten uiteraard
en bestedingen. Daarbij zijn de resultaten der eerste en tweede fase worden gesaldeerd  tot een totaal-effect. Zoals dan blijkt, daalt de
met  betrekking  tot de bovengenoemde variabelen  (ki,  k2 en Pr) beloningsvoet van kapitaal uiteindelijk met circa 5 %, als wij af-
afzonderlijk vermeld. Dit biedt de mogelijkheid om desgewenst zien van de technische vooruitgang.
de technische ontwikkeling van 2,5 % en 5 % respectievelijk voor Wij zien verder, dat het reele loon in mindere mate zal toe-
de landbouw en de industrie in te calculeren, door de resultaten nemen dan de gemiddelde arbeidsproduktiviteit, met andere woor-
te verdubbelen, echter   met dien verstande   dat   voor   111,  k2 en Pr den:   de  loonquote  zal  kleiner  worden.   De bedoelde relatieve dating
1 Gedacht wordt hier vooral aan de kleinere landbouwbedrijven, waarbij het van  het  werknemersaandeel kan op eenvoudige wijze worden berekend:
ondernemersinkomen als arbeidsloon wordt aangemerkt. De grotere agrarische                                 dd
bedrijven verschillen qua produktiestructuur weinig van de industriele bedrijven. -7- -(I + pt)-y -4,17-4,5 --0,33
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9 3 1=1- ; S De prijs van de agrarische goederen zal stijgen, de industriele

O      6 1 6 I a C·'4 •1. = 5 115 produkten zullen daarentegen in prijs dalen. Daar beide prijzen
4                                                                                    in de uitgangssituatie gelijk zijn, zullen de absolute veranderingen

35.1
8-1 elkaar moeten compenseren, opdat het gemiddelde prijsniveau0 C'; inderdaad constant blijft, zoals de gekozen kwantiteitsvergelijking

9   9 9.9.*. *.4- 8.* S
tot uitdrukking brengt.

0     0  0 in .r, M O Lr) t
§ 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

32                                                                In dit hoofdstuk bespraken wij de implicaties van een meer ge-
& C   1                               33

1

nuanceerde vraagtheorie ten aanzien  van het verdelingsvraagstuk.CO 1
De bestudering werd beperkt tot een twee-sectoren-model en op

ASIRIG SIR 2- r- basis hiervan werd de agrarische met de industriele bedrijfstak
9                             «, co0-10.1 1 00 vergeleken. Deze beide sectoren vormen een dankbaar object van

11 Iii studie dank zij het geprononceerde verschil in structuur. Door deze

35.1
8£' typische verschillen eventueel nog iets te chargeren, verkrijgt men
Ir -- een theoretisch ideaalbeeld, waarmede de invloed van de vraag-.                                                                                1

:*                                                                                                                                 faktoren op de inkomensverdeling op een overzichtelijke wijze kan
8.%      5 - -4

m   0          -                                    dat de werkelijkheid
veel dichter wordt benaderd, indien met een

8 g= 8-%. AM worden geanalyseerd. Het is wellicht overbodig op te merken,

0
  O. groot aantal bedrijfstakken rekening wordt gehouden, 'but inW RE O.O- economics, as in other sciences, abstraction is usually the conditiona Of 0 f

- -
of clear thinking: 1

1 --
De inkomenselasticiteit van de vraag naar landbouwgoederen is

5        Z. 1 8.1 S M A
c\Lin,

0- kleiner dan 66n, zodat bij een stijgende welvaart de agrarische sector

4 blijft achter bij de groei van het reele nationale inkomen. WijSRI =1 Idg 14
4 0 + kwantitatief minder belangrijk zal worden; de expansie ervan

8                                                            0 6                                   + 6
1

kunnen dus spreken  van een relatieue inkrimping  van de landbouw,
1  9          1 1
8 N

veroorzaakt door het inkomens€t»ct van de vraag.

3 3 5%N 3-9. 82
Het is echter bovendien mogelijk, dat de agrarische produkten3,     3  .)- -- -- 2 M --  4 ten opzichte van de industriele goederen in prijs stijgen. Deze

mogelijkheid zal zich voordoen, indien de technische vooruitgang
881 0- in de landbouw naar verhouding gering is, of ook indien er een91            4Effl

- sterk toenemende kapitaalrijkdom optreedt, waardoor vooral meer00

-                                     industriele produkten gemaakt zullen worden; de produktie-
elasticiteit van kapitaal in de industriele sector is immers betrekke-

'>           .E                                                                                                                                                                                                             VUU 2: - lijk groot. In beide gevallen wordt het agrarische goed meer schaars

2     3          ©            8,8    3             didl    A                                  M en zullen de consumenten dit duurder geworden goed gaan ver-
CDS 2  N 2A wo           9i - .-I - vangen door de meer goedkope industrieprodukten. Het substitutie-

0                               52      M         R    i      %         2         &8 0.# 1 €(Rct is dan voor de landbouw negatief, hetgeen op zichzelf geno-r J3     & 911 U 11           11               11                     n

&7 1 1        N
2. .      1 ""    , #

rnen een absolute
inkrimping van de produktie in deze be

drijfstak

impliceert.
C 4

4-       4   4     4-        4       4 wi 4    4     4                         1 Ontleend aan J. R. HIcKs: The Theory of Wages, p. 7.
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Het absolute eindresultaat hangt af van het saldo tussen het posi- duurzame absolute loondifferentiatie (niet om een toenemende

tieve, doch relatief kleine, inkomenseffect en het negatieve substi- loondifferentiatie), omdat een al te grote loonuniformiteit, zowel  in
tutie-effect. In het besproken cijfervoorbeeld, constateerden wij, de uitgangssituatie als gedurende het voortdurende aanpassings-
dat de agrarische produktie zelfs in absolute zin met 1 % moest in- proces, de mobiliteit van de faktoren zou kunnen beperken. Daar
krimpen. Het is echter duidelijk, dat alternatieve situaties op een het vraagstuk van de differentiele loonvorming, met name in Ne-
zelfde wijze kunnen worden geanalyseerd. Stel bijvoorbeeld, dat de derland in verband met de actuele economische politiek van groot
arbeidbesparende vindingen in de landbouw zo omvangrijk zijn, gewicht is gebleken, lijkt het gewettigd dit probleem in een af-
dat de technische ontwikkeling in deze bedrijfstak even groot is zonderlijk hoofdstuk nader te bestuderen.
als in de industrie. (De arbeidbesparingen moeten dan 20 % be-
dragen, zodat geldt: 11 - alht, - 0,25 x 20 - 5.) Afgezien van
de faktorgroei kan dan het volgende worden opgemerkt. Onder
invloed van het inkomenseffect zal de vraag zich meer gaan richten
op industriele goederen. Het substitutie-effect is aanvankelijk
nihil, maar werkt later, doordat de industriele produkten relatief
duurder gaan worden, in tegengestelde richting. Er resulteert een
uiteindelijk evenwicht, waarbij de beide produktievolumina met
een positief, doch verschillend percentage stijgen. De landbouw-
produktie zal nu slechts in Telatieue Zin inkrimpen.

De verschuivingen gaan in ieder geval gepaard met een reallocatie
uan produktiefaktorm, die belangrijke gevolgen heeft voor de inko-
mensverdeling. De agrarische bedrijfstak kent immers veelal een
relatief arbeidsintensief produktieproces, terwijl daarentegen de
industriele goederen meer kapitaalintensief worden voortgebracht.
Dit heeft tot effect, dat de produktiefaktor arbeid ten opzichte van
kapitaal meer overvloedig wordt, zodat de arbeidsbeloning dien-
tengevolge zal dalen,  d.w.z.: in feite minder  snel zal stijgen  dan
wordt aangegeven door de procentuele toeneming van de kapitaal-
arbeidverhouding.

Geconcludeerd kan dus worden, dat de specifieke preferenties der
economische subjecten in een expanderende economic van inuloed zijn op de
functionele en categoriale inkomensverdeling, waarbij het efect groter zat
zijn, naarmate de onderscheiden bedrijfstakken een meer verschillende tech-
nische structuur hebben. Een en ander werd met behulp van de
elasticiteitstheorie van ALLEN en HICKS exact weergegeven (zie
formule (23)).

In verband met de vereiste reallocatie van produktiefaktoren
merkt SCHOUTEN Op: 'Ter bevordering van een snelle structuur-
aanpassing, ligt in dit geval een gedifferentieerde loonpolitiek voor
de hand in die zin, dat de industrie hogere absolute lonen betaalt
dan de agrarische sector van de economic: 1 Het gaat hier om een

1   D.   B.  J. SCHOUTEN: Theoretische beschouwingen   over de gedifferenticerde
loon-   en  prijsvoi ming, o.c. p.  10.
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DE BEDRIJFSTAKSGEWIJZE vooruitgang. De loonvorming kan dan worden gezien als een
LOONDIFFERENTIATIE differentiatie rond de nationale produktiviteitsnorm. Het algemeen

prijsniveau is echter bij de gemaakte veronderstellingen niet stabiel.
De betekenis van het model zal met behulp van een cijfervoorbeeld
worden geillustreerd en de gevonden resultaten zullen met de
uitkomsten ingeval van een uniforme toeneming van de loonvoet

§1. INLEIDING worden vergeleken.

In afwijking van het voorgaande hoofdstuk, gaan wij bij onzeZoals wij in het voorgaande hoofdstuk konden concluderen, zullen beschouwingen uit van het onderscheid tussen een dienstensectorer in een groeiende economie verschuivingen in het vraagpatroon enerzijds en een industriele bedrijfstak anderzijds. Deze veranderingplaatsvinden, waardoor een reallocatie van produktiefaktoren van ddcors is niet zozeer als een variatie op hetzelfde thema be-noodzakelijk wordt. Het is echter mogelijk, dat de produktie- doeld, maar wel als een mogelijkheid het vraagstuk van de ge-faktoren niet voldoende mobiel zijn, zodat het evenwichtsmecha- differentieerde loonvorming meer volledig te kunnen stellen ennisme niet volledig kan werken. Door deze fricties wordt dan de analyseren. De typische structuurverschillen tussen de beide ge-meest efficiente benutting van de beschikbare produktiefaktoren noemde sectoren, te weten een relatief grote inkomenselasticiteitverhinderd. Het ligt voor de hand, dat deze moeilijkheden vooral van de vraag naar diensten, gekoppeld aan een naar verhoudingzullen ontstaan, indien een uniforme beloning, in de uitgangssitua- geringere technische vooruitgang in deze sector, maken namelijktie zowel als in de beschouwde periode, het wisselen van arbeids-
een meer genuanceerde beoordeling van de loondifferentiatie naarplaats met de daaraan verbonden aanpassingsproblemen minder de specifieke produktiviteit mogelijk.1 Het nadeel, dat het modelaantrekkelijk maakt. Onder deze omstandigheden zullen de relatief voor een uniforme loonvoet opnieuw moet worden opgelost, wordt

expanderende bedrijfstakken, die naar verhouding meer arbeids-
daarbij ruimschoots gecompenseerd door het voordeel van eenkrachten vragen, een grotere loonstijging moeten doorvoeren dan
verdiept inzicht.de relatief inkrimpende sectoren. Deze differentiatie naar lonen

Het ligt niet in onze bedoeling de historische ontwikkeling vanzal dan de mobiliteit van de produktiefaktor arbeid bevorderen.
de loonpolitiek in Nederland en het daarmede nauw verbondenIn navolging van LANCASTER kan men dit door institutionele vraagstuk van de kosteninfiatie te bestuderen. Wij stellen slechtsfaktoren bepaalde verband kwantificeren met behulp van een

gegeven elasticiteitscoefEcient van de arbeidsmobiliteit ten  op-                   vast, dat de differentiatie van de lonen op basis van de specifieke
produktiviteitsstijging in de onderscheiden bedrijfstakken in dezichte van de mate van loondifferentiatie.1 concrete loonpolitiek alhier een tijdlang ingang heeft gevonden,Een gedifferentieerde loonvorming leidt uiteraard tot andere om vervolgens na te gaan tot welke consequenties een dergelijkekwantitatieve resultaten dan een uniforme loonstijging. Een andere

beloningsstructuur heeft invloed op de prijzen en daarmede ook       1        loonvorming in het kader van het algemene economische even-
op de vraag en aanbodfaktoren. Een en ander is afhankelijk van wicht voert. Het uitgangspunt van ons onderzoek vormt daarbij

de formule, waarmede een bedrijfstaksgewijze loonsverhoging wordtde waarde der bovengenoemde elasticiteitscoefficient van de toegestaan op basis van een gewogen gemiddelde van de nationalearbeidsmobiliteit. produktiviteitstrend en de specifieke technische ontwikkeling.2 DeHet twee-sectoren-model van de economische groei moet dus
wegingscoefficienten zijn daarbij echter minder belangrijk, zodatworden uitgebreid, hetgeen in de volgende paragraafzal geschieden. wij ons kunnen beperken tot een analyse van de eerder door

Volledigheidshalve is daarbij het model in zijn geheel uitgeschre- ANDRIESSEN naar voren gebrachte 'half-om-half-regel'.3ven. In plaats van de eerder gebezigde kwantiteitsvergelijking ver-
onderstellen wij thans,  dat het gemiddelde nominale loon zal          1           1 In plaats van de dienstensector zou men echter ook de bouwnijverheid met
stijgen met het percentage van de macro-economische technische           k de industrie kunnen vergelijken.

2   Zie  bijv.  de  Kathotieke   Werkgever, 13 december   1961,  p.   783.
3  J.  E.   ANDRIESSEN : 'Praktische' beschouwingen  over de gedifferentieerde  loon-

1 K. LANCASTER: Productivity-geared Wage Policies; Economica, augustus 1958, en prijsvorming; Maandschrift Economic, januari 1961; aIsmede van dezelfde
en Economica, mei 1959. auteur: Economische stabiliteit; in: Theorie van de economische politiek, o.c. p.  140.
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Het is duidelijk, dat men niet permanent een bepaald gedeelte D€finitie uan het nominale nationale inkomen

van de arbeidskrachten een grotere procentuele loonsverbetering 3 -y l (sl + Pl)+72(52 + p2) •  ·   ·   ·  I   ·   ·   I  '  I  (12)
kan geven dan de andere groep. Op een zeker moment wordt dan
het verschil in absolute loonniveau's zo groot, dat evenals ingeval

Definitie van het gemiddelde prijsniueau
van een te ver doorgevoerde uniformiteit storingsverschijnselen,

(13)maar nu in de omgekeerde richting, gaan optreden. In overeen- P- ylpl + 72pe i  i  i  i  iii  i  '  I  I  I  I  I  I  .
stemming met de in hoofdstuk VI vermelde opvatting van SCHOU-
TEN, moeten wij dus reeds nu concluderen, dat de loondifferentiatie Loondifferentiatie ten behoeve van de mobiliteit
slechts als een tijdelijk noodzakelijk verschijnsel moet worden ge- l.-I
zien, voorzover in de uitgangssituatie een te grote loonuniformiteit *4 - t-  -                .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .    .   (14)0
heerste. Gaat men hierbij te ver, dan zal een loonnivellering in
plaats van een loondifferentiatie noodzakelijk worden. '      l2- 1 ..,..... (15)Pt,-pi-,  . . . . . . .
§2. DIFFERENTIATIE OP BASIS VAN REALLOCATIE

(HET MODEL) Kwantiteits/unktie
Rekening houdend met een verschil in relatieve loonsverhoging  ,-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 6)der onderscheiden sectoren, kan het model als volgt worden weer-
gegeven: Toelichting

De vergelijkingen (1), (2) en (7) t/m (13) komen ook in het reeds
Produktiefunkties

xi - &ill +  lki +4   · · · · · · · · . . . . . (1)         I besproken twee-sectoren-model voor en behoeven dus geen nadere

explicatie. De nieuwe vraagfunkties naar produktiefaktoren (3)

X2 - &A t B2'42 +4   • • • • • • • • • • • • •   (2)                   t/In (6) kunnen met behulp van de prijsvormingsfunkties, de

produktiefunkties en de oorspronkelijke vraagrelaties naar de
Vraagfunkties naar produktiefaktoren faktoren van het model in hoofdstuk VI worden afgeleid. De

lit Pti-xitpl   ·   ·  ·   ·  ·  ·  ·  ·  ·   ·   ·  ·  ·   ·  · (3) thans gebezigde schrijfwijze is meer afgestemd op het onderstaande

l2 -1- Pt, =x 2 t *2    ·'·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · (4)
rekenvoorbeeld. De prijsvormingsfunkties zijn nu met de oor-
spronkelijke vraagfunkties naar faktoren gecombineerd tot de-

kl + .Pr =X l t p l    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · (5) finitierelaties van de constante inkomensquoten per bedrijfstak.

k e   P r= %2 t p 2    ·   ·   ·   •   ·   ·   ·   •   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · (6) Er wordt onderscheid gemaakt tussen de relatieve toeneming

van de loonvoet in de dienstensector Cpi,) en de procentuele stij-
Vraagfunkties naar eindprodukten ging van de arbeidsbeloning in de industrie (Pt,). De mate van

Sl  -Fl (Y - )  -9 (Pl - )    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    ·    · (7) loondifferentiatie is, zoals gezegd, afhankelijk van de elasticiteit
van de arbeidsmobiliteit. Duiden wij deze laatste grootheid met het

Evenwicht  op  de goederenmarkten symbool   0   aan, dan geldt per definitie:

Sl =X l•  •  ••••  •  •  •  •  • • • •  I  I  I.  I  I (8) ll- 22  -0  (Pti- PO      ·    ·    ·    ·     ·    ·    ·    ·    .    .    I    I    .       (17)

4-xs·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·   (9) Het gewogen gemiddelde van de uitbetaalde lonen in de uitgangs-

Evenwicht  op defaktormarkten situatie is gelijk   aan:

Alll + A:ls = L . (10) LlPI, + L2Pt,
Pt =

Eiki +  2kz =h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (11) Ll + L2
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Hieruit volgt met behulp van de differentiaalrekening: De produktiefunktie (1) van de dienstensector luidt: x1 = ll• De
dPL = AldPI, + X2dPI prijs van diensten zal evenredig met de nominale loonvoet in deze

sector toenemen, zoals uit vergelijking (3) volgt:  44 - Pl·  Een
reallocatie van kapitaalgoederen is uitgesloten, zodat kan wordenIndien de lonen in de uitgangssituatie uniform zijn, kan dus worden gesteld: ks - 0, waarmede vergelijking (12) overbodig wordt engeschreven:
(6) kan worden vereenvoudigd tot: pr = x2 + *2·

Pt = 11.#4 + X2Pt,  . . . . . . . . . . . . . . .   (18)
In eerste instantie zullen wij op basis van het gesimplificeerde model

De formules voor de loondifferentiatie (14) en (15) kunnen nu berekenen, welke de gevolgen zijn van de economische expansie,
met behulp van de relaties (11), (17) en (18) worden gevonden. indien de produktiefaktor arbeid volledig mobiel  is   (0  -  cv),    dusZoals blijkt, zal het vereiste beloningsverschil ter effectuering van de gerealiseerde loonsverbeteringen uniform zijn (Pit = pt,).   Wijde gewenste reallocatie van arbeidskrachten geringer zijn, naar- volstaan hier met een weergave van de resultaten in de bekende
mate de elasticiteitscoeflicient 0 groter is. vorm van een confrontatie van de mutaties van middelen en be-Als kwantiteitsformule (16) veronderstellen wij thans, dat de stedingen.beweging van het nominale niveau afhankelijk is van een traditio-
neel bepaalde loonstijging overeenkomstig de gemiddelde tech- Tabel· 4 Uniforme lonen (0  - cv)nische vooruitgang. Uit de vergelijkingen (14) t/m (16) volgt dan,dat de differentiatie rond de nationale produktiviteitstrend plaats- volume prijs waarde

mutaties *
vindt.

§3. EEN REKENVOORBEELD uitgangs-                 %         A         %         A         %         A

Uitgegaan wordt  van de volgende kerngrootheden:
situatie  * *

Produktie-elasticiteiten Preferenties Middelen
Diensten Industrie I)iensten Industrie Ll = 50 0,83 0,42 2,50 1,25 3,33 1,67

61 -1  2 -0,5 Yi = 0,5 72 - 0,5 X1 = 50 0,83 0,42 2,50 1,25 3,33 1,67

dl -0 82 - 0,5 Fi = 1,5 Ps -0,5                   4- 25 -1,67 -0,42           2,50           0,63           0,83           0,219-1 KS- 25 0,00 0,00 0,83 0,21 0,83 0,21

Uit de gegevens blijkt, dat voor het verlenen van diensten uitslui-           E           Xs = 50 4,16 2,08 -3,33 -1,67 0,83 0,42tend arbeid benodigd is.1 De dienstensector is relatief arbeidsinten-               isief, terwijl de industrie naar verhouding als kapitaalintensief kan            I            Bestedingen
worden aangemerkt.

S#- 50 4,16 2,08 -3,33 -1,67 0,83 0,42
Sl = 50 0,83 0,42 2,50 1,25 3,33 1,67

Verder wordt verondersteld, dat de technische vooruitgang in                   Y = 100 2,50 2,50 -0,42 -0,42 2,08 2,08
de dienstensector te verwaarlozen is (4 - 0) en dat de autonomeproduktiestijging in de industriele bedrijfstak  5 % bedraagt
(4 = 5). Van een groei der produktiefaktoren wordt geabstra- *  Afgerond in twee decimalen.
heerd  (I =  E  -  0).                                                                                                                                                             ** Alle prijzen in de uitgangssituatie zijn per definitie gelijk aan 66n.

Het model kan nu enigszins worden gereduceerd. Vergelijking (5)kan worden geelimineerd, om(lat kl als variabele komt te vervallen. Ondanks het ontbreken  van een produktiviteitsaccres  zal  het
aanbod van diensten toch globaal genomen met 1 % toenemen.1   Vgl·    D.    B.   J. SCHOUTEN: Enkele beschouwingen over redelijke lonen    en

prijzen in een groeiende volkshuishouding; Maandschrift Economic, juli 1958. De produktie van industriele goederen zal daarentegen met onge-
7
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veer 4 % stijgen. De relatief hoge inkomenselasticiteit van de Tabet 5 Gedifferentieerde  lonen  (0-  2)
vraag naar diensten veroorzaakt een reallocatie van arbeidskrachten
van de industrie naar de dienstensector. De werkgelegenheid mutaties * volume prijs waarde
in de industriele bedrijfstak daalt daardoor met 1% %, terwijl het
aantal arbeidsplaatsen in de dienstenverlenende bedrijven met
ongeveer 1 % toeneemt. Omdat de dienstensector arbeidsintensief uitgangs-                 %         A
is, wordt de produktiefaktor arbeid relatief schaarser, zodat de situatie  * *

loonvoet ten opzichte van de nominale kapitaalbeloning zal stijgen
(Pt- Pr= 1%).   De  diensten  worden  daardoor  duurder,  terwijl de Middelen

Ll = 50 0,56 0,28 2,78 1,39 3,33 1,67industriele goederen in prijs zullen dalen; ook het gemiddelde prijs-
peil ondergaat een geringe daling. De substitutie-elasticiteit van X1 = 50 0,56 0,28 2,78 1,39 3,33 1,67

de vraag is gelijk aan 66n, zodat de vervanging van diensten door
goederen geen invloed heeft op mutatie van de beloningsverhouding Ls = 25 -1,11 -0,28 1,95 0,49 0,83 0,21

(zie formule (VI.23)). X2 - 25 0,00 0,00 0,83 0,21 0,83 0,21

In het geval, dat ook de beide inkomenselasticiteiten gelijk zijn X2 - 50 4,44 2,22 -3,61 -1,80 0,83 0,42

aan den, is de reallocatie overbodig en blijft de beloningsverhouding
ongewijzigd. De beide beloningsvoeten nemen dan evenredig met Bestedingen
de macro-economische produktiviteitsvermeerdering toe, terwijl Sl = 50 0,56 0,28 2,78 1,39 3,33 1,67

Ss = 50 4,44 2,22 -3,61 -1,80 0,83 0,42
de prijs van diensten met dit percentage zal stijgen en de prijs van
de industriele goederen dienovereenkomstig zal dalen. In een der- y = 100 2,50 2,50 -0,42 -0,42 2,08 2,08

gelijk geval blijft het algemeen prijsniveau uiteraard stabiel.
Nu de inkomenselasticiteit van de vraag naar diensten relatief *   Afgerond in twee decimalen.

groot is, wat als een realistische suppositie aangemerkt kan worden, * *   Alle  prijzen  in de uitgangssituatie  zijn per definitie gelijk  aan   6dn.
zien  wij,  dat de industrizle  bedriifstak naar uerhouding minder zal kunnen
expanderen en een deel uan zijn produktiviteitsuerbetering in de uorm uan lonen, zodat de diensten ten opzichte van de industriele produk-
bespaarde arbeidskrachten zat moeten afstaan aan de dienstensector. ten  nog  duurder  worden.  Anders  gezegd:  het  aanbod  van  diensten

wordt kleiner, zodat bij de gegeven vraagfaktoren de prijs ervan zal
Vervolgens zullen wij nagaan tot welke resultaten het beschreven moeten stijgen.
model leidt, indien wordt aangenomen, dat de elasticiteit van de Geconcludeerd kan worden, dat de sectoren waar de hoogste lonen

arbeidsmobiliteit gelijk is aan 0 - 2. De oplossing is weergegeven worden betaald niet noodrakelijk de sterke bedrijfstakken zijn in de zin,
in tabel i dat daar ook het grootste produktiuiteitsaccres wordt geaffectueerd. Men

Een vergelijking van de resultaten  in de tabeUen  4  en 5 leert  het                                    kan  dus niet algemeen stellen,  dat de bedrijfstakken  met  een  re-
volgende. Omdat de dienstensector arbeidskrachten van de latieve grote loonstijging ook nog wel in staat zullen zijn de prijs
industrie moet aantrekken, zal de loonsverhoging in de eerstge- van hun produkten te verlagen, omdat daarvoor de vereiste
noemde bedrijfstak relatief groter zijn. Ondanks deze gedifferen- 'ruimte' aanwezig zou zijn. Integendeel, zoals uit het cijfervoor-
tieerde loonvorming zullen er toch minder arbeidskrachten van beeld blijkt, zullen deze sectoren onder omstandigheden hun prijzen
plaats verwisselen als ingeval van uniforme lonen, zodat het aan- zelfs moeten verhogen. Het omgekeerde, dat juist bedrijfstakken
bod van diensten eveneens naar verhouding minder ten koste met een geringe loonstijging wel tot een prijsverlaging moeten
van de industriele expansie zal kunnen toenemen. Een en ander is overgaan, kan zich dus evenzeer voordoen.
het logisch gevolg van de beperkte mobiliteit van arbeidskrachten. De verandering van de functionele inkomensverdeling ( 1- PA
Het prijsverschil wordt door de loondifierentiatie nog geaccen- wordt niet door de beperkte arbeidsmobiliteit beinvloed. Dit is
tueerd. De arbeidsintensieve dienstensector betaalt de hoogste ook begrijpelijk, omdat de mutaties in de beloningsverhouding
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hogingen rond het gemiddelde niveau op grond van het verschil
afhankelijk zijn van de autonome groeifaktoren en daarnaast mede

in produktiviteit der onderscheiden sectoren. De formules (21) en
bepaald worden door de structuur van de produktie en de prefe-

(22) zijn echter, zoals door middel van substitutie in (18) kan wor-
renties. De mobiliteitselasticiteit is uitsluitend van betekenis voor

den geverifieerd, strz)dig met de doelstelling van een gemiddelde
de differentiatie rond de toeneming van het gemiddelde loonniveau.

loonstijging overeenkomstig de gemiddelde produktiviteitstoeneming,
De schaarsteverhouding der produktiefaktoren is meer fundamen-

die aan het eerder besproken model ten grondslag ligt. Met andere

teel en staat los van de mate, waarin de reallocatie wordt gereali-
seerd.

woorden: de betrekkingen (21) en (22) vormen niet zonder meer

een  alternatief voor de oorspronkelijke relaties  (14)  en  (15).

§ 4. DE LOONPOLITIEKE NORM IN NEDERLAND (1961) De 'half-om-half-regel' houdt in, dat men twee variabelen van

het model, i.c. de relatieve mutaties van de beide loonvoeten,
Zoals gezegd, zullen wij bij de bespreking van de recente loonpoli-
tieke   norm in Nederland uitgaan   de van 'half-om-half-regel', a priori determineert. Gaat men in feite van een dergelijke wille-

keurige, niet op de mobiliteit gebaseerde differentiatie uit, dan legt
die slechts in zoverre van de meer speciale formule afwijkt, dat de men daarmede uiteraard tegelijkertijd een willekeurig nominaal
wegingscoefficienten van de gemiddelde en specifieke produktivi- loonniveau vast. De oorspronkelijke kwantiteitsfunktie (16) moet
teitsontwikkeling daarbij ontbreken. ANDRIESSEN omschrijft deze
regel als volgt: 'Het komt er dus op neer dat micro- en macro-      ' dan worden geaccapareerd, terwijl de gemiddeld uitbetaalde

loonsverhoging thans aan de hand van de definitierelatie (18)
economische produktiviteit bij de berekening van de sectorsgewijze moet worden bepaald. Samenvattend kan dus worden gezegd,
loonsverbetering eenvoudig gemiddeld worden, waarna een mo-

dat de vergelijkingen (14) t/m (16) in het model vervangen worden
gelijk overschot moet dienen voor prijsdaling en een eventueel te-

, i                                               door de formules (18), (21) en (22).
kort zou kunnen worden doorberekend.

De desbetreffende procentuele loonsverhogingen in resp. de De resultaten, waartoe de toepassing van de 'half-om-half-regel'

zal leiden, kunnen thans op basis van het genoemde model worden
dienstensector en de industrie kunnen wij dus in onze symbolen
weergeven als:

berekend. Daarbij zullen wij de gegevens van het rekenvoorbeeld

uit paragraaf 3 hanteren, zodat een vergelijking met de eerder ge-

*4
- * (1+ E l) • • • • • • • • • . . . . . . .   (19) vonden oplossingen mogelijk wordt. De uitkomsten van de nieuwe

Pt, - (t + £2)  •  •  •  •  •  •  •  • • •  ••••  •  • (20) berekening zijn neergelegd in de onderstaande confrontatie van de
mutaties van middelen en bestedingen (tabel   6).

of in een enigszins andere  vorm:

P4-t=*(11- 0. . . . . . . . . . . . . . (1 9 a) De loonstijging is, zoals blijkt, in de industrie naar verhouding
zeer aanzienlijk, zodat deze bedrijfstak zich gedwongen ziet meer

Pt, -i= * (4 -0    .............. (2Oa) arbeidskrachten af te stoten dan in het geval van uniforme lonen

(tabel  4).  Zou de industrie een zelfde relatieve uitbreiding  van  de
Uit de kwantiteitsfunktie (16) en de beide formules (19a) en (2Oa) produktie realiseren als in tabel 4 is weergegeven, dan zou voor
kan vervolgens worden afgeleid: deze goederen bij de gevraagde prijs geen afzet gevonden kunnen

Pl, - #1 - S (21 -1)  0   0   0   . (21)        r worden. Door de relatief grote toeneming van de loonvoet worden

Pt, - t-* (I.-4  ..............     (22)              5 de industriele produkten immers duurder ten opzichte  van  de

diensten, en zullen de consumenten dus minder industriegoederen

De relaties (21) en (22) zouden als alternatieve vergelijkingen van vragen. De dienstensector zal nu zelfs met 1 j % ten koste van de

de formules (14) en (15) kunnen worden geinterpreteerd. In de industrie expanderen.

plaats van een differentiatie op basis van reallocatie zou dan Weliswaar gaat hier de stelling op, dat de sector met de grootste loons-

gesproken moeten worden van een spreiding van de loonsver- verbetering ook nog een prijsdaling verwezenlijkt, maar deze politiek van
differentiatie naar de specifieke technische voomitgang leidt tot em meer

1  J.    E.   ANDRIESSEN : 'Praktische' beschouwingen   over de gedifferentieerde omvangrijke relatieve vermindering van het faktorgebmik in de bedrijfstak
loon- en prijsvorming, o.c. p. 173.
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Tabet 6 De 'half-om-half-regel'                                                 Het algemene prijsniveau is echter niet constant, maar daalt
bij    benadering   met    1   % . Het besproken model, hoewel logisch

mutaties *                                                                                            1 consistent, beantwoordt  dus  niet  aan de eisen  van de 'policy-
volume prijs waarde

makers', die v66r alles streven naar een stabilisatie van het ge-
middeld prijspeil.

uitgangs- %  8%  8% I d Raadplegen wij op grond van deze merkwaardige conclusie
situatie ** ANDRIESSEN OpnieUW dan blijkt, dat zijn voorstel eigenlijk andere,

ons inziens te simpele, prijsvormingsfunkties impliceert:
Middeten
4- 50 1,67 0,84 1,25 0,62 2,92 1,46 Pi =5(Pt, - ti) ................    (23)

X1 = 50 1,67 0,84 1,25 0,62 2,92 1,46 Ps-a (.Pt: - &h   •  •  ·  ·   ·  ·  •   •  .......    (24)

L2 - 25 -3,33 -0,83 3,75 0,94 0,42 0,11 De vergelijkingen (23) en (24) leveren tesamen met de relaties

K2 - 25 0,00 0,00 0,42 0,11 0,42 0,11 (19)   en   (20) een stabiel gemiddeld prijsniveau  op   (   = 0), zodat

X2 - 50 3,33 1,67 -2,91 -1,45 0,42 0,22
de eerstgenoemde formules een schijnbaar aantrekkelijke pendant

van de laatstgenoemde vormen. Wij gaan nu voorbij aan de
Bestedingen moeilijkheid, dat eigenlijk in plaats van de macro-economische
Sl = 50 1,67 0,84 1,25 0,62 2,92 1,46 loonquote in (23) en (24) de specifieke loonaandelen zouden moe-
Ss = 50 3,33 1,67 -2,91 -1,45 0,42 0,22 ten worden geschreven, hetgeen dus zou betekenen dat een con-
Y = 100 2,50 2,50 -0,83 -0,83 1,67 1,67 stant prijspeil alleen door middel van een adequate weging van

_                                                     de nationale en bedrijfstaksgewijze toeneming der produktiviteit
zou kunnen worden bereikt. In wezen zijn namelijk de door* Afgerond in twee decimalen.
ANDRIESSEN voorgestelde prijsvormingsfunkties gebaseerd op de

** Alle prijzen in de uitgangssituatie zijn per definitie gelijk aan Edn.
'doorberekeningsgedachte', die toch wel enigszins merkwaardig is.
De redenering verloopt daarbij op de volgende wijze. Wordt de

met het grootste produktiuiteitsaccres en dientengevolge tot un geringere stijging              , produktiviteitsstijging, in de zin van een toeneming van de pro-
van   het   nationale   produkt.1   De  'half-om-half-reger    bewerkstelligt   dus   een duktie per werknemer, in een bepaalde bedrijfstak niet geheel
oneconomische allocatie van produktiefaktoren.

Daarnaast is niet goed duidelijk hoe de vereiste reallocatie van
doorgegeven in een evenredige loonsverhoging, dan daalt uiteraard
de loonsom ten opzichte van de totale produktie.1 De resterende

arbeidskrachten als het ware tegen de stroom in tot stand kan 'ruimte' moet nu worden aangewend voor een prijsverlaging. Nu
komen. Een aantal arbeidskrachten moet immers hun beter be- zou men kunnen menen, dat de prijs moet dalen met het pro-
taalde posten in de industrie verwisselen tegen minder gunstige centuele verschil van de produktiviteitstoeneming en de relatieve
posities in de dienstensector. Bij een beperkte arbeidsmobiliteit

loonsverbetering, zodat de specifieke loonquote constant blijft.
(0 <0< 00) zou juist de dienstensector, zoals wij hebben gezien In ons model is dit ook vereist, zoals uit de vergelijkingen (3) en
(vgl. de tabellen   5  en   6), een grotere loonsverhoging moeten geven.

(4) volgt, omdat wij gemakshalve van Cobb-Douglas produktie-
Met behulp van vergelijking (18) kan worden berekend, dat het funkties zijn uitgegaan. De 'doorberekeningsformule' schrijft echter

gemiddeld loonniveau thans zal stijgen met A = 2,08, zodat de voor, dat men het genoemde verschil met de loonquote moet ver-
beloningsverhouding ook hier tengevolge van de grotere relatieve menigvuldigen om de adequate prijsmutatie te verkrijgen. Als wij
arbeidsschaarste toeneemt   (i.c.   met   lii  %).

1 Ter vereenvoudiging hebben wij bij onze interpretatie de faktorgroei buiten
1 De toeneming van het nationale produkt gemeten in nieuwe prijzen is bij beschouwing gelaten, zodat de stijging van de produktie per werknemer uit-
een uniforme loonsverhoging gelijk aan 2,45, terwijl met betrekking tot de sluitend wordt bepaald door de technische vooruitgang en niet door de toe-
gegevens van tabet 6 dit cijfer 2,38 bedraagt. neming van de kapitaalrijkdom (vgl. formule IV. l b).
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het juist  zien, dan wordt de divergentie  van het produktiviteits- afhankelijk van de bereidwilligheid tot het verwisselen van arbeids-
accres met de feitelijke loonsverbetering dus geinterpreteerd als plaats onder invloed van een beloningsverschil. Een meer exacte

een potentiele, niet gerealiseerde loonstijging. Men zou nu als      · uitdrukking hiervoor wordt gevonden in het begrip elasticiteits-
volgt verder kunnen argumenteren. Een feitelijke toeneming van           '           coefficient van de arbeidsmobiliteit.
de loonvoet verhoogt op zich beschouwd het loonkostenbestanddeel In een rekenvoorbeeld maakten wij onderscheid tussen een
in de prijs met oept;  een niet gerealiseerde loonsverhoging zou dan dienstensector met een relatief hoge inkomenselasticiteit, maar een
aanleiding kunnen zijn tot een prijsdaling met een dienovereen- naar verhouding geringe technische vooruitgang, en een industriele

komstig percentage. bedrijfstak. Tengevolge van de economische expansie moest de

In ieder geval kan worden geconcludeerd, dat de prijsuormings- industrie relatief inkrimpen en arbeidskrachten afstaan aan de
funkties, zoals zii door ANDRIEssEN worden voorgestaan, onvoldoende ziin dienstensector. Een beperkte mobiliteit van de produktiefaktor
geintegreerd in het geheel van interdependente betrekkingen der economische arbeid zal dus de aanleiding zijn tot een relatief grotere loons-
variabelen. Zo is blijkbaar impliciet verondersteld, dat de belo- verhoging in de dienstenverlenende bedrijven, maar impliceert
ningsvoet van kapitaal niet verandert.1 Bij een zodanige prijszetting tegelijkertijd dat de uiteindelijke reallocatie en verschuivingen in
zal echter in het geanalyseerde voorbeeld de reele loonstijging het produktiepatroon geringer zullen zijn. De dienstensector zal
overeenkomstig (19) en (20) te hoog zijn. De produktiefaktor in mindere mate ten koste van de industrie kunnen expanderen.
arbeid wordt dus gezien de schaarsteverhouding te duur, hetgeen De belangrijkste gevolgtrekking is nu ongetwijfeld, dat de bedrijfstak
tot werkloosheid en produktieverlies zal leiden.2 waarin de grootste loonstijging wordt gerealiseerd tengevolge van de geringe

De prijswijzigingen kunnen niet op arbitraire wijze worden produktiviteitsontwikkeling zal moeten overgaan tot een prijsuerhoging.
bepaald, zonder daarbij de werking van het evenwichtsmechanisme             '                  Men zou hiertegen kunnen opwerpen, dat bij een grote mate van
te verstoren met alle verstarrende gevolgen van dien. Het is dan vervangbaarheid tussen industriegoederen en diensten het negatieve
ook aan twijfel onderhevig of met dwingend voorgeschreven regels                               substitutie-effect de stijging van de vraag uit hoofde van het posi-
van boven af, die tegen de economische wetmatigheden indruisen, tieve inkomenseffect wel eens zou kunnen overtreffen, waardoor
op den duur een stabiel prijsniveau kan worden gehandhaafd. Het juist een reallocatie van arbeidskrachten in de omgekeerde richting
begeerde goed van een waardevaste geldeenheid is zeker niet ge-        ' zou ontstaan. De 'sterke' bedrijfstak, i.c. de industrie, zou dan
diend met een labiel economisch evenwicht!                                I naar verhouding meer tegemoet moeten komen aan de looneisen

1

en daarnaast nog tot prijsdaling over kunnen gaan. Een en ander

§5. CONCLUSIES                                                                                   
                                                      I                      zou  in

dit geval in overeenstemming kunnen  zijn  met  de  hier  te

Ter bevordering van de arbeidsmobiliteit kan het in een groeiende lande gehuldigde theorie van een loondifferentiatie op basis van de

specifieke en gemiddelde produktiviteitstrend (de 'half-om-half-
volkshuishouding tij<delijk noodzakelijk  zijn de loonsverbeteringen regel').te differentieren. In welke mate dit zal moeten geschieden is

Wij concluderen, dat de genoemde norm veelal in de goede

1  Ook dan zijn de genoemde relaties nog niet geheel correct. Geldt pr  =  0, dan richting kan werken, maar onder omstandigheden kan zij met
luiden  de  prijsvormingsvergelijkingen  immers:  Pi  =   otiph  -  4;   (i   -    1,2). In betrekking tot bepaalde bedrijfstakken een oneconomische allocatie
feite zijn de desbetreffende funkties gebaseerd op, wat LANCASTER noemt, een van de produktiefaktoren veroorzaken, zoals het rekenvoorbeeld
'cost-inflation model  of the economy', waarbij weinig rekening wordt gehouden op illustratieve wijze aantoont.
met de produktiestructuur.
2 In het geanalyseerde voorbeeld betekent het elimineren van de variabele Pr,

In dit verband is het interessant de mening van de directeur van

dat vergelijking (11) niet langer kan worden gehandhaafd. Het aantal relaties het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid te releveren,
moet immers overeenstemmen met het aantal onbekenden en uit de aard van waar deze schrijft: 1
de problematiek volgt, dat alleen (11) ter eliminatie in aanmerking komt. Een 'Indien de positie van de bouwnijverheid tussen de 'sterke' en de 'zwakke'
nieuwe berekening wijst nu uit, dat de totale werkgelegenheid met bijna 1 % bedrijfstakken moet worden afgemeten naar de toeneming van de produktiviteit
zal dalen, terwijl het re6le nationale inkomen dan met nog geen 2 % zal toe- die door de overheid bij de invoering van de c.a.0.  1960 en bij de goedkeuring
nemen. Er wordt geen stabiel prijsniveau gerealiseerd; het gemiddelde prijspeil                  daalt met ongeveer  1 % . 1 A. HENDRIKs: De loonvorming m de bouwproduktie, 1961, p. 22.
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van de vijfdaagse werkweek is aanvaard, dan mogen we concluderen,  dat de D E R E G I O N A L E L O O N D I F F E R E N T I A T I E
bouwnijverheid getoond heeft geen zwakke bedrijfstak te zijn.
Tot heden hebben de organisaties in de bouw die arbeidsvoorwaarden kunnen
realiseren, waarvan zij menen dat zij noodzakeljk zijn.
De vraag dient echter te worden gesteld of de sterkte van de positie van een
bedrijfstak wordt bepaald op grond van de uitslag van een berekening van de
ontwikkeling der arbeidsproduktiviteit, of op grond van de functionele plaats                           § 1. INLEIDING
die hij in het geheel van de voortbrenging inneemt.'                                                           In het voorgaande hoofdstuk bespraken wij de gevolgen van een

Is de gedifferentieerde loonvorming vanuit economisch standpunt beperkte arbeidsmobiliteit. Daarnaast is het ook mogelijk, dat de
produktiefaktoren uitsluitend binnen een bepaald geografisch ge-

bezien hoogstens als een tijdelijk verschijnsel acceptabel, ook in
bied mobiel zijn. De lokale gebondenheid is bijvoorbeeld goed

sociaal opzicht rijzen grote moeilijkheden. ROBERTSON heeft deze
treffend onder woorden gebracht,  waar  hij  ons de vraag voorlegt 1: denkbaar, waar zij samenvalt met nationale grenzen. Uiteraard

kan men hierbij een verband met het reeds besproken verschijnsel
'Do you think these 'unfair' differentials will be allowed to persist,
or do you think that in a year or two those who are aggrieved by van de beperkte mobiliteit onderkennen.1 Toch komt het ons

voor, dat ingeval van een nagenoeg volledige immobiliteit sprake
them will be sending across the North Sea for Mr. Guillebaud 2
to   help   them   get them ironed out again ? Ironed   out, of course,

is van een ander vraagstuk. DE Roos en SCHOUTEN merken naar

in an upward direction.' Zouden zich inderdaad de achterblijvers aanleiding hiervan op: 'De leer van de internationale economische

betrekkingen dankt nu haar min of meer zelfstandig bestaan aan
optrekken aan de koplopers, dan zou, ondanks alle stringente

het inzicht, dat er tussen de volkshuishoudingen onderling minder
prijs- en loonregels, het middel wel eens erger kunnen zijn dan mobiliteit van produktiefaktoren mogelijk is dan binnen de volks-
de kwaal, doordat de beschreven loonpolitiek de realisering van       i huishoudingen afzonderlijk genomen: 2 Wellicht heeft het pro-
een mogelijke kosteninflatie, die zij wil voorkomen, juist in de hand               1
werkt. bleem zelfs een enigszins grotere omvang, voorzover ook binnen

i de landsgrenzen de mobiliteit, vooral van de faktor arbeid, een

1 D. ROBERTSON, O.C. p. 42.                                                                       i            min of meer plaatselijk verschijnsel is. Gemakshalve zullen wij

S Toespeling op het zgn. Guillebaud Report.                                                  i            echter in onze beschouwingen over de internationale economische
relaties spreken en daarbij een tweetal landen onderscheiden.

1 Het localisatievraagstuk komt in zijn meer specifieke betekenis

niet aan de orde.3 Verondersteld wordt, dat de landen een ver-
schillende economische structuur hebben, terwijl wordt geabstra-

heerd van de strikt geografische kenmerken. In de volgende para-
graaf zullen wij het model van de internationale handel expliciet
weergeven en toelichten.

Na een bespreking van enkele eigenschappen, speciaal met be-
trekking tot de prijs- en beloningsstructuur van het ontwikkelde

vergelijkingenstelsel, zullen wij vervolgens de werking van het
model aan de hand van een rekenvoorbeeld verduidelijken.

In beide landen worden zowel agrarische als industriele goederen

geproduceerd. Wij veronderstellen daarbij,  dat land a over relatief
meer arbeid beschikt en daarom in zekere mate gespecialiseerd

1  gl. W. PETERS: Productivity-geared Wage Policies - A Comment; Econo-

mica, mei 1959.
2  F. DE Roos en D. B. J. ScHouTEN, o.c. p.  176.
8   Zie  bijv.  A.   LijscH:   Die  rdumliche  Ordnung  der   Wirtschaft,   1943.
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is in de produktie van het meer arbeidsintensieve landbouwgoed. Toelichting
Daarentegen nemen wij aan, dat land b naar verhouding kapitaal- Het bovenstaande vergelijkingenstelsel telt twee maal zoveel
rijk is en dientengevolge het relatief kapitaalintensief voortge- relaties als het twee-sectoren-model van de gesloten volkshuishou-
brachte industrieprodukt zal exporteren. ding  (hoofdstuk VI). Dit is logisch, omdat wij  door de variabelen op

twee plaatsen te lokaliseren, ook het aantal onbekenden verdubbeld
§ 2. HET MODEL hebben. Desondanks impliceert het onderhavige model meer dan
Het model van de internationale handel omvat voor elk van de een simpele nevenschikking, zoals met name uit de evenwichts-
onderscheiden landen een aantal specifieke vergelijkingen, die de vergelijkingen (23) t/m (28), die een nadere verklaring behoeven,
structuur van het desbetreffende land weergeven. Daarnaast moeten                                    1Jbl"kt.
nog enkele evenwichtsrelaties, die in het bijzonder op de uitwisseling Volgens formule (23) moet de toeneming van de totale land-

van goederen tussen de beide gebieden betrekking hebben, worden bouwgoederenproduktie der beide landen gelijk zijn aan de som
uitgeschreven. Het totaal aantal vergelijkingen komt daardoor op van de vraagveranderingen in de onderscheiden gebieden. Dien-
28, zodat het model enigszins gecompliceerd wordt. Wij zullen de overeenkomstig symboliseert relatie (24) het evenwicht op de ge-
genoemde vergelijkingen als volgt rangschikken: meenschappelijke markt van het industriele produkt. De beide for-

mules kunnen gemakkelijk uit de statische equivalenten worden af-
Land a Land b geleid. Het produkt van de groeivoet en de gegeven waarde in de

uitgangssituatie levert immers de absolute verandering van de
(1) X  = allf + B-114 + ir (12) 4 - 214 + Biki + 4 desbetreffende grootheid op, zodat de afgeleide vergelijkingen de

(2) 4 -  24 -1.- B-sk& + 4 (13) 4 - aA + Bikt + 4 totale differentiaal van de statische funkties voorstellen.

(3) 4 + Pt = kf + P; (14) 4 + Plb - ki + p  bestedingen in een bepaald land niet overeenstemmen met de in
Het open karakter der beide volkshuishoudingen houdt in, dat de

(4) l: + P; = lit + 4% (15) 4 -1- pf = keb -1- p  het binnenland geproduceerde hoeveelheden. Dit heeft nu tot
gevolg, dat de bestedingsquoten niet gelijk zijn aan de produktie-(5) 4=FT(-9-fa)-9(p»p) (16) sl - Pi(7b_ b _%<Plb- b) aandelen, hetgeen een expliciet onderscheid tussen de genoemde

(6) 114 + A:4 - P (17) Aili + AKS = P grootheden noodzakelijk maakt. In het model is hierin voorzien

(7) Efkt + Eik# = P (18) E?ki +  * = Ab
door bij het symbool y een tweede suffix te plaatsen, namelijk de
letter s met betrekking tot de bestedingen en de letter x ten aanzien

(8) pt = El.P; + #1.P  - if (19) Plb - &1Pt + 3-1.P  - i  van de produktiewaarden.
(9) A = ad; +  2#: - 4 (20) A = apt + #Spb - 4

Vergelijking (25) geeft aan, dat het evenwicht op de handels-
balans van land a in de beschouwde periode zal worden gehand-

(10)70 = f:(4+Pf)+71(4+A)  (21)yb = 71 (si +Plb)+71(4-1*) haafd. Dit betekent, dat de procentuele mutatie van de nationale

(11)  a = 71.K + 7#*P  (22)  6 - ybpi + ybp  bestedingen in het desbetreffende land gelijk moet zijn aan het
gewogen gemiddelde van de relatieve veranderingen der pro-

(23) XM+XM-Re + 44 duktiewaarden. De corresponderende vergelijking voor land b
is afhankelijk en behoeft dus niet in het model te worden opge-

(24) X3,4 -1- X 2 - SM + Sts  nomen.1 Immers uit de funkties (23) t/m (27) volgt, dat de han-
(25)  t,  M+pi)-71(xi+Pi) =yl (44*)-94 (44*) i

delsbalans  van  land  b in evenwicht blijft.
(26) pl = pib relatieve mutaties der goederenprijzen, hetgeen met behulp van

De handel in eindprodukten leidt tot een nivellering van de

(27) 43 =A de relaties (26) en (27) tot uitdrukking wordt gebracht. Indien

(28) pt = 0 1  Vgl. D. B. J· SCHOUTEN: Exacte economic, o.c. p. 151.
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uitdrukkelijk wordt verondersteld, dat het model op de interna- faktoren mogelijk is, zullen worden genivelleerd.1 Zou nu boven-
tionale handel betrekking heeft, moet worden opgemerkt, dat im-                 dien de technische vooruitgang per bedrijfstak in beide landen
pliciet van een vaste rvisselkoers is uitgegaan. Men kan deze groot- gelijk zijn, dan behoudt de gereleveerde stelling ook in het onder-
heid desgewenst aan de genoemde relaties toevoegen. In dat havige groeimodel haar geldigheid, zoals onmiddellijk uit de
geval moet echter als additionele vergelijking een kwantiteitsfunktie prijsvormingsfunkties kan worden afgeleid. In een dergelijk geval
voor land b worden opgesteld. De relatieve verandering van de impliceert het internationale evenwicht een nivellering van de
wisselkoers is dan afhankelijk van de mutaties der beide nominale relatieve veranderingen der beloningsvoeten.
niveau's. Bij een vaste wisselkoers kan uiteraard worden volstaan Anders wordt de situatie, indien de specifieke produktiviteits-
met een enkele kwantiteitsformule (28). Terwille   van de reken- ontwikkeling per bedrijfstak in de onderscheiden landen verschil-
technische voordelen hebben wij verondersteld, dat het niveau lend is. Als een eerste benadering van het vraagstuk veronderstellen
der nominale grootheden in beide gebieden wordt bepaald door wij, dat de technische vooruitgang in de landbouw en de industrie
de waarde van de loonvoet van land a in de uitgangssituatie. gelijk is, maar dat bedoeld produktiviteitsaccres in de industrie-

Tot slot dient te worden vermeld, dat wij ook nu weer eenvouds- staat een relatief grotere omvang heeft. Met behulp van de ver-
halve zijn uitgegaan van Cobb-Douglas produktiefunkties. Zoals gelijkingen (8), (9), (19), (20), (26) en (27) kan nu de volgende
blijkt, zijn de produktie-elasticiteiten, alsmede de substitutie- betrekking worden gevonden:
elasticiteit van de vraag in beide landen gelijk. Wij komen op deze pt -p t  =p: -p:  =  P-  P       .     .    0    .     0    .    0    0    .    .       (29)
hypothesen nader terug.

De conclusie is in dit geval evident: in het meer geindustrialiseerde land§ 3. DE PRIJS- EN BELONINGSSTRUCTUUR
b, waar de autonome produktiestijgingen overal naar verhouding groter zijn,Het antwoord op de vraag of er in de evenwichtssituatie sprake zal zutlen de beloningsuoeten der produktiefaktoren dienovereenkomstig sneller

zijn van een regionale loondifferentiatie in de zin, dat de relatieve toenemen dan in land a.mutaties van de loonvoet in de onderscheiden landen van elkaar Indien naast het regionaal verschil in technische ontwikkeling
afwijken, kan met behulp van een beperkt aantal vergelijkingen ook rekening moet worden gehouden met een discrepantie in de
van het model worden gegeven. Immers, zoals gezegd, zullen de produktiviteitstoeneming van landbouw en industrie, dan worden
procentuele prijsveranderingen voor beide landen gelijk zijn, zodat de relaties enigszins ingewikkelder. Uit de hierboven opgesomde
de bedoelde differentiatie door middel van een vergelijking der vergelijkingen volgt in dit geval immers:
prijsvormingsfunkties kan worden bepaald. Dit betekent, dat de
verschillen tussen de regionale beloningsmutaties afhankelijk  zijn                                                          p; _ pf = . . . . (30)ds (lf - 4) - #1 (4 - &)
van de stand van de techniek en de produktiviteitsontwikkeling in 82- 81
de onderscheiden landen.

&1 (4 - I:) - 622 (4- 4)De hypothese, dat de technische kennis in min of meer verge- Pt -p,= =  .  ...   (31)
lijkbare ontwikkelde volkshuishoudingen globaal genomen zal &1 - &2
overeenstemmen, lijkt niet zonder realiteitswaarde. Uiteraard
hebben patenten en octrooien invloed op de uitwisseling en ver- De noemers van de beide formules (30) en (31) zijn positief, omdat

spreiding van een aantal produktietechnieken, maar deze ver- wij veronderstellen, dat het landbouwgoed relatief arbeidsintensief

fijningen zijn ons inziens in de onderhavige analyse minder relevant. wordt voortgebracht. Uit de beide tellers kan nu het volgende
In ieder geval zullen wij in deze veronderstellen, dat de industriele worden gedistilleerd. Is de technische ontwikkeling in de land-
bedrijfstak van land a even kapitaalintensief is als  die van land b bouwsector van land a groter dan in die van land b, dan zal de
en dat de arbeidsintensiteit der beide landbouwsectoren evenmin relatieve loonstijging daardoor in het eerstgenoemde land, de pro-
verschilt. Het is in de theorie van de internationale handel vol- 1   Zie   bijv.    P.   A. SAMUELSON: International Trade   and the Equalisation   of
doende bekend, dat bij een gelijke stand van de techniek de be- Factor Prices;    The   Economic   Journal,   juni    1948;     en van dezelfde schrijver:

loningsvoeten, ook zonder dat de vrije uitwisseling van produktie- International Factor Price Equalisation Again; The Economic Journal, juni 1949.



V

112 DE REGIONALE LOONDIFFERENTIATIE DE PRIJS- EN BELONINGSSTRUCTUUR 113

belen van het vergelijkingenstelsel. Om deze reden zullen wij incentuele verandering van de kapitaalbeloning daarentegen in het plaats van de relatieve verandering van de beloningsverhoudinglaatstgenoemde gebied, prevaleren. Een regionale difTerentiatie
de evenwichtsscheppende mutatie van de prijsverhouding in devan de technische vooruitgang in de industrie heeft mutatis mutan-

dis een tegengesteld effect. relaties opnemen. Ter vereenvoudiging abstraheren wij van de
faktorgroei en beperken wij ons tot de desbetreffende algemeneTer verduidelijking zullen wij de prijsvormingsfunkties van een vraag- en aanbodfunkties van het agrarische produkt in land a.bepaald land beschouwen en analyseren welke invloed een ver- De algemene aanbodvergelijking is voor de open volkshuis-

snelde technische ontwikkeling in 66n der bedrijfstakken heeft op
houding uiteraard dezelfde als voor de gesloten volkshuishouding,de regionale differentiatie van de beloningsvoeten. Daarbij zullen zodat wij kunnen schrijven:wij de prijzen der eindprodukten als een exogeen gegeven opvatten.

Gesteld, dat de produktiviteitsontwikkeling in de arbeidsinten- :4 =  + jal' , (Pi -P2)   ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  · · (32)
sieve agrarische sector van land a wordt versneld, dan zullen de De tweede term in het rechterlid van de relatie (32) volgt onmid-
gegeven prijzen alleen dan gerealiseerd kunnen worden, indien de

dellijk uit de definitie van de substitutie-elasticiteit van het aan-beloningsverhouding wordt gewijzigd,    i.c.     (A - Pr) toeneemt. bod 8.1Het relatief arbeidsintensieve agrarische produkt zou immers ten- Het verschil met de gesloten volkshuishouding komt tot uitinggevolge van de versnelde technische ontwikkeling in de landbouw in de algemene vraagfunkties, die afwijken van de eerder gebezigdete goedkoop worden ten opzichte van het industriele eindprodukt,
uitdrukkingen. De afteiding ervan is in appendix II weergegeven.indien de lonen in land a niet zouden stijgen. Gebeurt dit wel, dan Het resultaat hiervan met betrekking tot de vraag naar land-

wordt het arbeidsintensieve goed duurder en kan de gegeven bouwgoederen  in  land a luidt als volgt:prijsverhouding worden bereikt.
Een versnelling van de produktiviteitsontwikkeling in de in- 4 - {10 +Y:(Pl-Ps)} PT - 97% (Pl-PS)    ·   · · (33)

dustrie kan op analoge wijze worden geanalyseerd. De gevolgde Zoals uit de vorm tussen de accoladen blijkt, bestaat het inkomens-redenering is speciaal van toepassing op het internationale even- efrect thans uit een tweetal termen. De relatieve verandering van
wicht, waarbij de prijzen op de gemeenschappelijke markt worden het reele nationale inkomen is in een open volkshuishouding gelijkgedetermineerd en tegelijkertijd een regionale divergentie in de aan de procentuele mutatie van het nationale produkt, gecorri-technische vooruitgang kan worden waargenomen.

geerd voor het ruilvoet-effect. Een wijziging van de ruilvoet sorteert
De eerder getrokken conclusie dient dus meer te worden ge- immers een inkomenseffect en heeft daardoor invloed op de vraagnuanceerd. De regionate loondifferentiatie (en ook die van de kapitaal- naar eindprodukten.beloning) is afhankelijk uan de uerschillen in autonome produktiestijging der Wanneer de technische vooruitgang in de landbouw relatief laag

ouereenkomstige bedrijjstakken.
is, zullen de agrarische goederen, zoals wij reeds zagen 2, in prijs

stijgen. Dit betekent, dat de landboutustaat onder inutoed van de econo-In de voorgaande beschouwingen zijn wij steeds uitgegaan van de mische expansie een ruitvoetverbetering zal kunnen incasseren. Het inko-
evenwichtssituatie. De werking van het model in zijn geheel bleef
daarbij op de achtergrond, de aandacht werd voornamelijk gericht mensverhogend effect hiervan is gelijk aan het produkt van de im-

portquote en de relatieve prijsverandering. De importquoteop   de   prijsvormingsrelaties.   Dat de internationale handel leidt                    B ( = exportquote) vindt   men door aftrekking   van de bestedings-
tot een nivellering van prijzen en in zekere mate ook van belonings-
voeten, werd als een 'fait accompli' voorgesteld. Wij zullen thans

en produktie-aandelen in het nationale inkomen, dus:

nader op het evenwichtsmechanisme van het model ingaan door, Y: = 7:, - )4,
zoals in hoofdstuk VI voor de gesloten volkshuishouding werd De tweede term uit het rechterlid van vergelijking (33) heeft
gedaan, de algemene vraag- en aanbodvergelijkingen te bespreken.

betrekking op het substitutie-effect aan de zijde van de vraag enBehalve dat hiermede het inzicht in de interdependente betrek-
kingen van het model kan worden verdiept, wordt op deze wijze een 1 Zie appendix II.

2 Zie hoofdstuk VI.algemene methode ontwikkeld ter oplossing van de diverse varia-
8
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is als zodanig reeds bekend. Gemakshalve werd verondersteld, dat variabelen is op de aangeduide wijze met behulp van de algemene
de substitutie-elasticiteit van de vraag naar eindprodukten voor vraag- en aanbodfunkties verricht. De gevonden resultaten zullen
beide landen een zelfde waarde heeft, hetgeen met betrekking tot in de bekende vorm van een confrontatie van mutaties (voor beide
het vraagstuk van de regionale differentiatie der beloningsstructuur landen afzonderlijk) worden weergegeven.
op zich geen verschil maakt. Van belang is deze hypothese alleen,
omdat terwille van de onderlinge vergelijkbaarheid de structuur Tabel 7a Groei en internationale handel
van vraag en aanbod in beide landen zoveel mogelijk moet over- Land a (landbouwstaat)
eenstemmen, maar daarover in de volgende paragraaf meer.

De niet besproken algemene vraag- en aanbodrelaties kunnen mutaties *
naar analogie van de formules (32) en (33) worden opgesteld.

volunne prus waarde

De evenwichtsscheppende mutatie van de prijsverhouding kan ver-
volgens worden gevonden door substitutie van de desbetreffende uitgangs-                %        A        %        A
algemene vraag- en aanbodvergelijkingen in 66n der evenwichts- situatie**

relaties    (23)    of   (24).   Door het grote aantal coefficienten   is   de Middeten
algemene uitdrukking voor de relatieve verandering van de prijs- LT = 60 -0,96 -0,58 0,00 0,00 -0,96 -0,58

verhouding minder elegant, zodat wij zullen volstaan met een KT = 20 -2,23 -0,44 1,27 0,25 -0,96 -0,19
numerieke oplossing.

XT = 80 1,22 0,98 -2,18 -1,75 -0,96 -0,77

§4. EEN REKENVOORBEELD 0,57
L& - 10 5,72 0,57 0,00 0,00 5,72

In het onderhavige cijfervoorbeeld kiezen wij voor de produktie- K&= 10 4,45 0,44 1,27 0,13 5,72 0,57

elasticiteiten alsmede de substitutie-elasticiteit van de vraag naar
goederen een zelfde waarde als bij het voorbeeld van de gesloten Xa - 20 10,09 2,02 -4,37 -0,88 5,72 1,15

volkshuishouding (hoofdstuk VI, paragraaf 4). Dat beide landen
ya = 100 0,38niettemin een verschillende structuur hebben, blijkt uit de vol-

gende gegevens: Maz - 20 6,15 1,23 -4,37 -0,87 1,78 0,36

Land a Land b Bestedingen
S; = 60 0,32 0,19 --2,18 -1,31 -1,86 -1,12

Landbouu) Industrie Landbouu) Industrie
31 -  40 8,11 3,25 -4,37 -1,75 3,74 1,50

71 = O,8 71 = 0,2 yb, - 0,2 yl - 0,8
ye,-0,6 y , = 0,4 yb - 0,4 71 - 0,6

Ya = 100 0,38

Ft = 0,6 B; = 1,6 Ff = 0,7 B  -1,2 F  = 20 3,95 0,79 -2,18 -0,43 1,78 0,36

*   Afgerond in twee decimalen.Verondersteld wordt, dat de autonome produktiestijging in de **  Alle prijzen in de uitgangssituatie zijn gelijk aan 66n. Het symbool M heeft
landbouw gelijk is aan 2,5 % en met betrekking tot de industrie betrekking op het invoervolume, tenvijl de letter F de uitgevoerde hoeveelheid

5 % bedraagt. Zoals uit de bovenstaande gegevens kan worden goederen aanduidt.
afgeleid, is de gemiddelde technische vooruitgang in de landen a
en b dan gelijk aan resp. 3 % en 4,5 %. Het is interessant de verkregen resultaten, zoals zij in de beide

De groei der produktiefaktoren wordt buiten beschouwing ge- tabellen zijn vermeld, te plaatsen tegen de achtergrond van de
laten, omdat de werking van het model voldoende kan worden ver- autarkische situatie. Dit wil zeggen, dat wij de uitkomsten zullen
duidelijkt aan de hand van de gereleveerde veronderstellingen ten vergelijken met de oplossing, die voor de beide landen afzonderlijk
aanzien van de technische ontwikkeling. De berekening van de wordt verkregen, indien de produktiestructuur dezelfde is, doch
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Tabel 7b Gro   en interna on  e handel                                     i          die voor de autarkische posities kunnen worden berekend, moeten
Land b (industriestaat) 3 blijken.

i              Vooraf nog een opmerking. De produktiestructuur van land b
mutaties is dezelfde als die in het cijfervoorbeeld voor de gesloten volkshuis-

volume prijs waarde
houding. Hoewel een globale confrontatie van de desbetreffende
uitkomsten mogelijk is, moet worden geconstateerd, dat de be-

Ultgangs          0 8 stedingsquoten bij vrijhandel en autarkie verschillen, zodat ook
situatie

de inkomenselasticiteiten, zij het in geringe mate, van elkaar zullen
afwijken.1 Het gesignaleerde probleem is echter voor de onderhavige

Middelen
Lf - 15 -5,69 -0,85 O,00 O,00 -5,69 -0,85

analyse van weinig importantie, omdat de vraag in hoeverre

AT= 5 -6,96 -0,35 1,27 0,06 -5,69 -0,29 vrijhandel de welvaart bevordert hier niet aan de orde is.
-                   Met behulp van formule (VI.23) kan met betrekking tot de

X9 - 20 -3,51 -0,70 -2,18 -0,44 -5,69 -1,14 autarkische situatie der onderscheiden landen worden berekend:  2

Aa- Aa - - 1,54 p  -p2 - - 0,65L8 = 40 2,13 0,85 0,00 0,00 2,13 0,85 Pt    YT -

4 - 40 0,86 0,34 1,27 0,51 2,13 0,85

-                    Ingeval van vrijhandel bedraagt de procentuele verandering van
X&- 80 6,50 5,20 -4,37 -3,49 2,13 1,71 de  beloningsverhouding  in de beide landen:

Yb = 100 0,57 pt- pr  -
- 1,27

Mf - 20 3,95 0,79 --2,18 -0,43 1,78 0,36 Dit resultaat ligt dus tussen de beide eerder gevonden uitkomsten

in, hetgeen als volgt kan worden verklaard. De economische ex-
Bestedingen
Si - 40 0,23 0,09 --2,18 -0,87 -1,95 -0,78

pansie leidt niet alleen tot een verschuiving in het produktiepatroon

*2 - 60 6,62 3,97 -4,37 -2,62 2,25 1,35
van de agrarische naar de industriele bedrijfstakken, maar impli-
ceert daarnaast een accentuering van de internationale specialisatie,

yb = 100 0,57 waardoor een reallocatie van produktiefaktoren naar de expor-
terende sectoren van de volkshuishoudingen noodzakelijk wordt.

4  - 20 6,15 1,23 -4,37 -0,87 1,78 0,36
i

In de landbouwstaat betekent dit laatste, dat de arbeidsintensieve

agrarische sector naar verhouding minder zal inkrimpen, zodat
aldaar de produktiefaktor arbeid in vergelijking met de autarkische

geen internationale handel kan plaatsvinden. Op welke wijze het situatie minder overvloedig wordt. Omgekeerd zal in de industrie-
handelsverkeer zou kunnen worden belemmerd, laten wij hier staat de betrekkelijk kapitaalintensieve bedrijfstak nog sneller dan
onbesproken. De bedoeling is slechts de implicaties van het model voorheen expanderen, waarbij de relatieve kapitaalschaarste in dit
enigermate te verduidelijken. land wordt vergroot.De industriestaat zal in vergelijking met de landbouwstaat Recapitulerend kan worden gezegd, dat door het ontstaan van
gemakkelijker aan de wensen der economische subjecten, die in een een situatie van vrijhandel de faktor arbeid in land a relatief
groeiende economie immers naar verhouding meer industriele schaarser en in land b relatief overvloediger wordt. Dit houdt in,
goederen zullen gaan vragen, kunnen voldoen. Anders gezegd:  in 1 Het gewogen gemiddelde der inkomenselasticiteiten moet immers gelijk zijn
het meer agrarisch georienteerde land, met een relatief geringe aan 66n, waarbij als gewichten de bestedingsquoten fungeren.
kapitaalrijkdom, impliceert de vereiste reallocatie van produktie- 2 De berekeningen zon verricht met behulp van de gekozen waarden voor de
faktoren een grotere toeneming van de relatieve kapitaalschaarste inkomenselasticiteiten van de vraag naar landbouwgoederen ingeval van vrij-
dan in het industriele buurland. Een en ander zal dus uit de cijfers, handel, te weten:

p  = 0,6 en Ff - 0,7.
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dat de reele loonvoet in het agrarische land naar verhouding meer § 5. CONCLUSIES

zal toenemen en in tegenstelling hiermede in de industriestaat In een vrijhandelszone vervullen de landen met een relatief grote

minder zal stijgen dan bij autarkie. Oats blijkt, leidt de internationale groeisnelheid in het algemeen de funktie van koplopers in de zin,
handel in het onderhavige geval tot een niueltering (uan de procentuele dat zij eveneens de welvaart in de achterblijvende gebieden op een
mutaties)  der  lonen en functionele kapitaalinkomens. hoger peil brengen.1 De mate van nivellering van de groeipercen-

De landbouw krimpt in beide landen in, hetgeen tevens gepaard f tages der reele nationale inkomens is afhankelijk van de omvang

gaat met een relatieve prijsstijging van agrarische produkten. De        i van ruilvoetverbeteringen ten gunste van de minder snel expande-

'terms of trade' van de landbouwstaat worden hierdoor gunstiger, rende gebieden. De algemene oplossing voor de relatieve mutatie

waardoor dit land een gedeelte van de grotere produktietoeneming         I der evenwichtsscheppende prijsverhouding is echter WeiIlig  in-

in de industriestaat naar zich kan overhevelen. Het gestelde wordt zichtelijk, waardoor bij het onderhavige vraagstuk een zekere

door de gevonden resultaten bevestigd: casuistiek onvermijdelijk wordt.

P - *2 -- 7&81 -PI) =3   + 0,44 -3,44 Door een combinatie van het vraagstuk van de internationale
handel met het probleem van de inkrimpende agrarische bedrijfs-

P  -Eb  +  7 (42 -Pl)  -4,5-0,44 -4,06 tak kon worden geconcludeerd, dat de landbouwstaat slechts bij

een verbetering van zijn 'terms of trade' een additionele stijging
In de nieuwe situatie is het reele nationale inkomen van de in-

van het reele nationale inkomen zal kunnen boeken. De verande-
dustriestaat dus slechts met ongeveer J % meer toegenomen dan
dat van de landbouwstaat. Indien we een gelijke bestedingsstruc- ringen van de reele beloningsvoeten kunnen daardoor in de beide

landen convergeren.tuur in de uitgangssituatie hadden aangenomen, zouden de reele Het is echter mogelijk, dat ook in een evenwichtssituatie de lonen
nationale inkomens zelfs in gelijke mate zijn gestegen!

Tenslotte zullen wij enige aandacht schenken aan de ontwikke- (en de kapitaalbeloningen) regionaal gedifferentieerd zijn. Dit
zal  zich  met name voordoen, indien de stand  van de techniek  en /of

ling van het werknemersaandeel in beide landen. De procentuele de specifieke produktiviteitsontwikkeling in de landbouw en de
veranderingen van de nationale loonquoten zijn gelijk aan:

industrie per land verschilt. In dit verband hebben wij veronder-
de-  -  (P + p;) --f =0-0,38 =-0,38 (-0,46) steld, dat de produktiemogelijkheden van de onderscheiden ge-
O(" bieden in de uitgangssituatie gelijk zijn, om de aandacht te kunnen

dab concentreren op de invloed van een verschil in de specifieke tech-

1 -  (P + pf)-Yb-0-0,57 =-0,57(-0,29) nische vooruitgang op de regionale loondifferentiatie.
Een naar verhouding snellere technische ontwikkeling in de

waarbij het cijfer tussen haakjes betrekking heeft op de autar- landbouw betekent voor het land in kwestie een relatief gro-
kische situatie. Het vrije handelsverkeer impliceert dus ten opzichte tere procentuele loonstijging dan in het buurland. Omgekeerd im-
hiervan een kleinere daling van de loonquote in land a, maar een pliceert een relatief snellere produktiviteitstoeneming in de in-
grotere daling in het buurland b. Dit is het logisch gevolg van de dustriele bedrijfstak voor het agrarische land een naar verhouding
mutaties der schaarsteverhoudingen, waarvan in het bovenstaande geringere loonsverbetering dan in het buurland.
sprake was. De internationale handet leidt echter niet tot een nivellering van De oorzaak van een en ander is tweeledig. Op de eerste plaats

de relatieue veranderingen der macro-economische loonquoten, Of, wat op moet worden opgemerkt, dat een discrepantie in de specifieke
hetzelfde neerkomt, tot een gelijke ontwikketing van de beide nationaal- technische vooruitgang niet tot regionale prijsverschillen kan

economische indices voor de gemiddelde loonkosten. Corrigurt men deze leiden, omdat de prijzen op de gemeenschappelijke markt zul-
indexcijfers voor de miluoetueranderingen, dan uerkrijgt men stechts eenzelfde len worden genivelleerd. Ten tweede geldt ex hypothesi, dat
index bij gelijke bestedingsstructuren. Daar echter de preferenties van land de landbouw ten opzichte van de industrie arbeidsintensief
tot land uerschillen, mag men uit een gedifferentieerde ontwikkeling van de is, zodat het lokale verschil in produktiviteitsontwikkeling moet
gecorrigeerde toonkostenindices nog niet lot een wijziging in concurrentie-
positie besluitent                                                                                                                             1 Vgl. F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN,

O.C. hoofdstuk X.
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leiden tot een regionale differentiatie van de arbeidsbeloningen. DE CONSEQUENTIESVerder kon worden geconstateerd, dat het internationaal VAN DE THEORIE VOOR DE PRAKTIJKeconomisch evenwicht geen nivellering van de relatieve mutaties
der nationale loonkosten impliceert, ook al zijn de procentueleveranderingen van de faktorbeloningen in beide landen gelijk.Dit betekent, dat een feitelijk waargenomen discrepantie in deontwikkeling der macro-economische loonkosten tussen de verschil- Bij een toetsing van de theorie aan de feitelijke gang van zaken
lende landen niet noodzakelijk een evenwichtsverstorend karakter bestaat het gevaar, dat de bestaande tegenstelling al te eenzijdig
behoeft te hebben. wordt benadrukt. De theorie is immers abstract, de werkelijkheid

I daarentegen concreet. Het theoretisch denken geeft slechts een
gestroomlijnd en schematisch beeld van de altijd meer genuan-

' ceerde realiteit. Het vurig verlangen de eigen wetenschap in dienst
te stellen van het daadwerkelijk streven naar welvaart en welzijn
kan er aldus toe leiden, dat de aandacht volledig wordt opgeeist
voor de studie van frictie- en distorsieverschijnselen, alsmede van
de vigerende instituties en belangen. Niettemin moet worden ge-
steld, dat ook het zuiver theoretisch denken, waarbij het streven
naar reguleren van en ingrijpen in het economisch gebeuren niet
vooropstaat, voor de praktijk nuttig kan zijn. In dit verband rele-
veren wij met instemming de mening van HENNIPMAN, waar deze
schrijft: 'De economische politiek behoort van nature   zo   zeer   tot
het door de economie te bewerken gebied, dat haar verwaarlozing
ook zuiver wetenschappelijk onverdedigbaar is, terwijl anderzijds
tengevolge van de nauwe samenhang van de economische politiek
met het geheel der economische verschijnselen bijna iedere ver-
betering van inzicht hierin, ook zonder de gedachte aan praktisch
nut gewonnen, aan de praktijk ten goede kan komen: 1

: In deze studie hebben wij het conjunctuurvraagstuk ex hy-
pothesi geelimineerd, zodat de beschouwingen zich concentreerden
op het verschijnsel van de economische groei. Verondersteld
werd,   dat op lange termijn   de   wet   van Say actueel   is,   d.w.z.:
wij namen aan, dat de economische subjecten niet voortdurend
meer of minder kunnen uitgeven dan hun inkomen bedraagt.
In een gestadig expanderende volkshuishouding, waar de produk-
tiefaktoren volledig in het produktieproces kunnen worden inge-
schakeld en waar voldoende aantrekkelijke investeringsmogelijk-
heden bestaan, is het ondenkbaar, dat de ex-ante besparingen het
gerealiseerde investeringsvolume permanent zullen overtreffen.

1

Minder denkbeeldig lijkt evenwel het geval, dat de groeiende rijk-
dom hand in hand gaat met een zeker ongeduld ten aanzien van
1 P. HENNIPMAN: Doeleinden en criteria der economische politiek; in: Theorie

i van de economische politiek, o.c. pp. 5 en 6.
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besteding en verdeling van de tastbare welvaartsvermeerdering. De door autonome faktoren, te weten de bevolkingsaanwas  en  de
voortdurende volledige werkgelegenheid gepaard aan een te technische vooruitgang, bepaald. Het opvoeren van het spaar- en
elastisch geldstelsel kan tot een seculaire waardedaling van het investeringsvolume zal uiteindelijk niet tot een snellere expansie
geld leiden, doordat bijvoorbeeld werkgever en werknemer elkaar         leiden, omdat de relatieve uitbreiding van de kapitaalgoederen-
vinden in de afwenteling van een te grote loonstijging op de               voorraad zich op den duur automatisch bij de natuurlijke groei
consument.1

Het is dan ook begrijpelijk,  dat verschillende auteurs de in-          
aanpast. Slechts gedurende de overgangsfase van een lage naar een
hoge mechanisatiegraad zal een politiek, die het sparen stimuleert,

flatieproblematiek in samenhang  met de groeitheorie hebben de groei van het nationale produkt bevorderen.
bestudeerd. 1/AN BERKUM tekent hierbij  aan: 'De bekende economi- Indien   er een structurele werkloosheid heerst bij gebrek    aan
sche en sociaal schadelijke gevolgen van het inflatieverschijnsel kapitaal (de ontwikkelingslanden),   dan   gaat de laatstgenoemde
zouden het verwezenlijken van een expanderende economie met these a fortiori op. In een dergelijk geval kan een normatieve
volle werkgelegenheid op lange termijn zeer aan glans doen in- spaarquote zinvol zijn ter bevordering van een snelle expansie.
boeten, wanneer men als noodzakelijk nevengevolg van de groei       i Een andere mogelijkheid is, dat de technische vooruitgang een
een chronische waardeverzwakking van het geld voor lief zou          zeer grote omvang heeft, terwijl de particuliere spaarlust zeer ge-
moeten nemen.' 2 Zoals gezegd, hebben  wij het inflatievraagstuk ring blijft (de Sovjet-landen 1). De aanpassing   van de kapitaal-
laten rusten om te onderzoeken welke betekenis de relatieve prijs- goederenvoorraad zou dan te veel tijd kunnen kosten, zodat een
en inkomensveranderingen hebben met betrekking  tot  de eco- opvoering van de publieke spaarintensiteit een reele betekenis heeft.
nomische groei. Wij stellen ons echter voor aan het einde van In de situatie van een min of meer euenwichtige groei (de Westerse
dit hoofdstuk in het kader van de getrokken conclusies nader op       2 landen) kunnen daarentegen manipulaties met de spaarquote
enkele facetten van het inflatieverschijnsel in te gaan. gevoegelijk achterwege blijven; het expansietempo wordt er niet

Om een systematisch resum6 van de gewonnen inzichten te aanmerkelijk door beinvloed. Dit betekent, dat men overheids-
kunnen geven, is het dienstig nogmaals in een kort bestek na te besparingen - hoe ook gedefinieerd - kan accepteren, doch even-
gaan welke faktoren de economische expansie determineren. Als zeer kan verwerpen. Het beste is waarschijnlijk om de bestaande
uitgangspunt van onze beschouwingen stellen wij de vraag, of het situatie te dien aanzien, zoals deze zich uit het verleden heeft ont-
zin heeft te streven naar een normatiefgroeipercentage. Onder dit laat-

1
wikkeld, als de meest redelijke te aanvaarden.

ste moet dan worden verstaan een bepaalde, wenselijk geachte, Om de implicaties van een evenwichtige expansie te verduide-
groeivoet van het nationale inkomen, die door middel van een lijken zullen wij ons van een gebruikelijk didactisch hulpmiddel
adequate nationale spaarquote zou moeten worden gerealiseerd. bedienen. Wij zullen namelijk veronderstellen, dat in een volks-
Bij het zoeken naar een normatieve spaarquote rijzen echter grote huishouding waar de relatieve uitbreiding van de kapitaalgoede-
ethische problemen. Bij het vaststellen van een zodanig cijfer renvoorraad overeenstemt met het algemene groeitempo op een
wordt immers, om met TINBERGEN te spreken, 'aangenomen dat bepaald moment een versnelde ontwikkeling van het arbeidspoten-
zonder bezwaar de tegenwoordige generatie kan worden 'opge- tieel plaatsvindt. De gevolgen hiervan laten zich onderscheiden in
ofTerd' voor toekomstige generaties. een effect op korte termijn en een effect, dat eerst na verloop van'3

Ook om economische redenen stuit het stellen van een normatief enige tijd optreedt.
groeipercentage op bezwaren. Zoals wij in het voorgaande zagen, De versnelde toeneming van het arbeidspotentieel zal in eerste
wordt de economische groei in de ontwikkelde volkshuishoudingen instantie een tendens tot structuurwerkloosheid in het leven roepen.

De hiermede gepaard gaande symptomen nopen de vakbeweging
1 Vgl. J. E. ANDRIEssEN: Economische stabiliteit; in Theorie van de economische tot een matiging van de loonaanspraken, waardoor de overige
politiek, o.c. I inkomens naar verhouding meer kunnen stijgen. Dit impliceert een2 P. P. VAN BERKUM. De toekomst als probleem voor de econoom; Maandschrift
Economie, april 1959, p. 361. toeneming van de nationale besparingen en dus ook van het in-

3 J.  INBERGEN: Evenwichtige groei; in: Theorie uan de economische potitiek, o.c. 1 De grote technische vooruitgang heeft in de Sovjet-landen uiteraard mede
p. 154. betrekking op het inlopen van een achterstand.
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1 op den duur zal zijn.1 De inkomensverdeling kan dus door de

vesteringsvolume. De uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad economische politiek worden gewijzigd. Ten koste van de consump-ondergaat daardoor een versnelling,  en na verloop van tijd  zal  het                                      tie in het heden kan het reele loon in de toekomst worden verhoogd.
verbroken dynamische evenwicht op een hoger niveau zijn hersteld. Wie zal echter moeten beoordelen of een dergelijke politiek het

Als verdelingstheorie is deze gedachtengang beslist onvolledig. algemeen belang van huidige en komende generaties dient?
SwAN typeert haar zelfs als een 'widow's cruse theory of distribu- Verplaatsen wij thans onze aandacht van het absolute loonniveau
tion: 1 Toch kan niet ontkend worden, dat het verschit in spaarinten- naar de relatieve toeneming van deze grootheid, dan kan het
Siteit tussen de onderscheiden groepen van inkomenstrekkers zeker

volgende worden geconcludeerd. Een der kenmerken van een even-op korte termijn een stabiliserende werking heeft. wichtige expansie is een constante loonquote. Heeft het werkne-
Het tweede effect, dat vooral door de aanhangers van de neo- mersaandeel in het nationale inkomen een vaste waarde, dan be-klassieke theorie naar voren wordt gebracht, betreft het substitutie- tekent dit, dat het reele loon overeenkomstig de macro-econo-proces in de technische sfeer. Wordt de produktiefaktor arbeid mische produktiviteitstrend zal stijgen.relatief goedkoper, dan zullen de ondernemers op den duur Zoals echter in onze studie naar voren kwam, zijn er verschil-

minder kapitaalintensiefgaan produceren. Deze tendens kan echter lende redenen orn aan het constant zijn van de nationale loonquote
eerst op lange termijn doorwerken, omdat, ZOalS  ALTER COn- te twijfelen. Weliswaar zal er onder invloed van de automatisch
stateert: 'By investing in fixed capital equipment an entrepreneur werkende stabilisatoren, die wij in het bovenstaande bespraken,
gives    'hostages    to    fortune';    a    decision    to    employ    fixed capital steeds een tendens naar de evenwichtssituatie zijn, maar in wer-equipment is irrevocable in contrast to labour which can be kelijkheid treden er zoveel storende elementen op, dat een con-discharged at will'.2 Het overschakelen op minder kapitaalintensieve stante categoriale inkomensverdeling nooit feitelijk gerealiseerd
produktiewijzen betekent, dat kapitaal vrij komt voor een uit- zal worden. De bevolkingsaanwas, maar veel meer nog de tech-
breiding van de produktie, hetgeen ceteris paribus  tot een stijging nische vooruitgang zijn aan voortdurende fluctuaties onderhevig.van de groeivoet van het kapitaalgoederenvolume leidt. Ook in Bovendien constateerden wij, dat kapitaalbesparende uitvindingende technische sfeer treden dus faktoren op, die tot het evenwichts- niet in het formele beeld van de evenwichtige groei pasten. Ditherstel bijdragen, al zal het beschreven substitutieproces ongetwij- betekent, dat ingeval van kapitaalbesparende vindingen geen ver-feld de nodige tijd behoeven. band meer zal bestaan tussen de stijging van de arbeidsproduktivi-

Vervolgens stellen wij het geval aan de orde, dat de overheid, teit en de economisch verantwoorde loonstijging.terwijl de evenwichtige groei reeds is gerealiseerd, door middel Tenslotte bleek in het meer-sectoren-model, dat de typische sub-
van spaarpremies en haar budgetpolitiek de nationale besparingen stitutie- en inkomenseffecten aan de zijde van de vraag een voort-
op een hoger niveau fixeert. De versnelde uitbreiding van het durende reallocatie van produktiefaktoren noodzakelijk maken.
kapitaalgoederenvolume, die hiervan het gevolg is, zal een daling Tengevolge van het verschil in technische structuur der betrokken
van het rendement impliceren, zodat de ondernemers op den bedrijfstakken zullen bij deze reallocatie distributie-effecten op-duur meer kapitaalintensief zullen gaan produceren. De kapitaal- treden, die de loonquote wijzigen.
coefficient zal dus een stijging ondergaan, waardoor de groeivoet Aan de hand van een cijfervoorbeeld werd evenwel duidelijk, datvan de kapitaalgoederenvoorraad ondanks de hogere spaarquote het effect van de reallocatie op de inkomensverdeling zeer waar-weer kan worden aangepast aan de natuurlijke groeivoet. Gecon- schijnlijk slechts van een geringe kwantitatieve importantie is.cludeerd moet nu worden, dat het uiteindelijk toch de autonome Tevens zullen hierbij bepaalde invloeden elkaar compenseren. Wij
groeifaktoren zijn, die de economische expansie bepalen! denken met name aan de agrarische bedrijfstak en de dienstensector,

De verandering van de nationale spaarquote heeft uiteraard wel die beide in vergelijking met de industrie als relatief arbeidsinten-
invloed op de inkomensverdeling. Hoe groter de spaarquote name- sief kunnen worden gekwalificeerd, doch waarvan de eerst-
lijk is, hoe lager het rendement, derhalve hoe hoger het reele loon genoemde een naar verhouding inkrimpende bedrijfstak is, terwijl

1 T. W. SWAN, o.c. p. 346. 1 Zie ook F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN, o.c. p. 148.
2 W. E. G. SALTER, O.C. p. 38.
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de laatstgenoemde in een groeiende economie relatief zal expan- Houdt men echter vast aan een verkeerde loonformule, dan
deren. De studie van het meer-sectoren-model leidde dus tot het ontstaan spanningen, die tot uiting komen in symptomen als
inzicht, dat de economisch verantwoorde loonstijging in een be- bijvoorbeeld 'zwarte lonen'. Het gevaar van een onjuiste centrale
paalde periode met behulp van een macro-economisch model loonbeheersing is niet zozeer, dat het evenwichtsloon niet zal
voldoende kan worden benaderd. worden gerealiseerd, 'alleen gebeurt de aanpassing aan de struc-

In theorie is het dan ook mogelijk relaties voor de relatieve turele ontwikkeling thans iets trager', zo stelt SCHOUTEN vast.1

veranderingen van de functionele zowel als de categoriale inko- Wel is de kans echter groot, dat de opgeroepen spanningen zich
mensverdeling af te leiden. Dergelijke formules zijn echter niet uiteindelijk in een te grote loonstijging zouden kunnen ontladen,
operationeel, omdat geen statistische cijfers beschikbaar zijn van waardoor een kosteninflatie in het leven geroepen zou worden.
de procentuele mutaties der faktorpotentielen en de bestaande Wordt deze dreigende kosteninflatie door monetaire maatregelen
substitutiemogelijkheden in de technische sfeer. Derhalve moet geneutraliseerd, dan zullen de werknemers de schadelijke neven-

worden geconcludeerd, dat uit de theorie geen exacte norm voor het prakti- gevolgen van de gevoerde economische politiek toch ondergaan,
sche loonbeleid kan worden gedistilleerd. De enige richtljn, die kan worden omdat een matiging van de loonaanspraken waarschijnlijk slechts bij

verstrekt, is dat moet worden gevaren op het soms ietwat moeilijk een zekere monetaire frictiewerkloosheid zal kunnen plaatsvinden.2
leesbare kompas van de veranderingen in de structurele werkgelegenheid,1 Een te starre loonvorming kan aldus ongewenste repercussies
Een strikte koppeling van de loonsverbeteringen aan de pro- medebrengen, die bij een meer soepel systeem van loonvorming
duktiviteitstrend   is op theoretische gronden onhoudbaar ! naar alle waarschijnlijkheid minder geprononceerd zouden zijn.

Wij zullen thans trachten de hierboven weergegeven gedachten Zoals verder in deze studie naar voren kwam, is een voondurende

een meer concrete inhoud te geven. Daarbij zullen wij van het bedrijfstaksgetuijze diferentiatie uan de loonsuerhogingen, nog afgezien
geval uitgaan, dat zich een hardnekkige schaarste op de arbeids- van de sociale aspecten, ook om economische redenen verwerpe-
markt doet gevoelen. In de Angelsaksiche literatuur duidt men dit lijk. Om de arbeidsmobiliteit tussen relatief inkrimpende en ex-
wel eens zeer treffend aan als een toestand van 'overemployment'. panderende sectoren van de volkshuishouding te bevorderen, kan
Het gesignaleerde verschijnsel kan een aanwijzing vormen voor een differentiatie van de absolute loonniveau's noodzakelijk zijn.
het feit, dat de kapitaalgoederenvoorraad in verhouding tot de Een permanent verschil in loonstgging veroorzaakt echter een on-
autonome faktoren te snel groeit. De oorzaak hiervan kan bijvoor- aanvaardbare discrepantie tussen de uitbetaalde lonen voor
beeld gelegen zijn in een vermindering van de toepassingsmogelijk- soortgelijke arbeid, waardoor een oneconomische allocatie van
heden van arbeidbesparende produktiemethoden. Ook zou hierbij produktiefaktoren kan ontstaan en de dreiging van een kosten-
een rol kunnen spelen, dat het spaarvolume, onder invloed van inflatie wellicht sterker is dan anders. Bij een te grote uniformiteit
de zgn. 'gedwongen besparingen', als begeleidingsverschijnsel in de uitgangssituatie kan een gedifferentieerde loonvorming in een
van een bestedingsinflatie, te hoog geworden is. Voorzover het bepaalde periode noodzakelijk zijn, maar bij het bepalen van de
krediet van onze veronderstellingen daartoe reikt, zouden wij mis- vereiste differentiatie moet niet zonder meer van de produktivi-
schien de Nederlandse volkshuishouding aan het begin van de jaren teitsnorm worden uitgegaan. Om enkele voorbeelden te noemen:
zestig met het geschetste beeld kunnen typeren. de dienstensector en de bouwnijverheid zullen in een groeiende

Welnu, de grote arbeidsschaarste zal gepaard gaan met loon- economie hoge lonen moeten betalen, alhoewel de produktiviteits-
aanspraken, die boven de produktiviteitstrend uitgaan. Deze ontwikkeling in deze beide bedrijfstakken bij het landelijk gemid-
looneisen moeten terwille van een evenwichtige ontwikkeling ook delde achterblijft. Ook ten aanzien van de bedrijfstaksgewijze loon-
worden gehonoreerd. Immers naarmate de lonen stijgen, dalen de differentiatie dient het beleid dus te worden gericht op de feitelijke
nationale besparingen, en wordt tevens op den duur naar verhou- ontwikkeling van de werkgelegenheid in de onderscheiden be-

ding meer kapitaalintensief geproduceerd. De relatieve uitbreiding drijfstakken.
van het kapitaalpotentieel zal dus daardoor afnemen.

1   D.  B. J.  ScHouTEN:   Over  dom  en  laten  bj  het  centraal-economisch  beleid,  o.c.  p.  21.

1   Zie  ook  D.   B.  J.   ScHouTEN:   Over  dom  m  latm   bj  het  centraal-economisch beleid, 2 Zie ook D. B. J. SCHOU'TEN: De verantwoordelijkheid voor de loon- en prijs-
1960. vorming de budgetpolitiek en de geldpolitiek, o.c. p. 80.
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Een regionale loondd»rentiatie kan daarentegen een permanent door de feitelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid in de on-
verschijnsel zijn, voorzover de produktiefaktoren geografisch ge- derscheiden bedrijBtakken.bonden zijn. Weliswaar impliceert vrijhandel een tendens tot ni- Een juiste afweging van de vraag- en aanbodposities kan uitslui-
vellering van de beloningsvoeten, maar bij een verschil in tech- tend door onderhandelingen op het micro-economische vlak
nisch kunnen, zullen de loonsverbeteringen per land of gebied ge- plaatsvinden. Vandaar, dat wij op basis van onze structuur-
differentieerd zijn. Bovendien kon worden geconstateerd, dat theoretische overwegingen opteren voor een loonpolitiek, waarvoor
ingeval van uniforme nominale loonsverhogingen toch een diver- het georganiseerde bedrijfsleven primair verantwoordelijk is.1
gentie in de ontwikkeling van de reele loonvoeten zal optreden, Daarbij moeten echter enkele dingen duidelijk worden gesteld.
indien de structuur van vraag en aanbod in de onderscheiden Het bedoelde systeem van vrije loonvorming houdt in, dat ook de
landen van elkaar afwijkt. verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid bij de betrokken

Ons eindoordeel samenvattend kan het volgende worden gezegd. organisaties van werknemers en werkgevers ligt. De conjunctuur-
In de realiteit wordt men geconfronteerd met een dreigende politiek daarentegen blijft een onderdeel van het centraal-econo-
seculaire geldontwaarding, omdat veelal in de sfeer van het Keyne- misch beleid, dat onder andere gericht moet zijn op een stabilisatie
siaanse denken te vroeg wordt getracht een latente conjunctuur- van het algemene prijsniveau. De overheid zal dus in geen geval
inzinking met behulp van budgetaire maatregelen te mitigeren. Bij een afwenteling van te hoge werknemerseisen op de consument
een snelle dosering van deze maatregelen kan weliswaar de volledige mogen tolereren. Inflatoire impulsen vanuit het binnenland dienen
werkgelegenheid blijvend worden gerealiseerd, maar dit gaat dan door een krachtig monetair beleid te worden geredresseerd.
gepaard met een bestedingsinflatie. In tijden van relatieve kapitaal- De aanpassing van het binnenlandse loon- en prijspeil aan prijs-
schaarste, waarbij het investeringsklimaat gunstig is, behoeft even- stijgingen in het buitenland dient voorts met het oog op conjunc-
wel een omvangrijke depressiewerkloosheid minder te worden ge- turele implicaties zonder vertraging te geschieden, tenzij de invloed
vreesd. Een terugkeer naar het meer orthodoxe standpunt, dat van deze prijsbewegingen door wisselkoerscorrecties kan worden
betere kansen voor een bestrijding van de inflatoire ontwikkeling geelimineerd.2 In dit verband kan nog worden opgemerkt, dat een
biedt, ligt in dat geval voor de hand. Het genoemde standpunt afwijking van de gecorrigeerde loonkostenindex ten opzichte van
houdt in, dat de overheid gezond dient te financieren, terwijl ver- het buitenland nog geen verandering van de concurrentiepositie
der de monetaire autoriteiten de geldvoorziening zodanig krap behoeft te betekenen, zoals uit onze analyse bleek. De ontwikkeling
moeten houden, dat er sprake zal zijn van een monetair plafond, van de loonkosten in het buitenland vormt dus niet zonder meer
waaronder het spel van vraag en aanbod gespeeld kan worden. een maatstaf voor de noodzakelijke aanpassing van de eigen loon-

Geconstateerd kan worden, dat de kansen voor het welslagen kosten aan het desbetreffende buitenlandse niveau.
van een juiste monetaire politiek, gelet op de huidige bancaire In het belang van de vrije loonvorming is voorts, dat door des-
liquiditeit in Nederland, gunstiger zijn dan in de jaren vijftig.1 kundige instanties in samenwerking met de overheid periodiek
Het is echter een gebiedende eis, dat de te realiseren loonstijgingen richtlijnen worden verstrekt over de verantwoorde loonstijging in het
ook binnen het structureel mogelijke blijven. Een te hoog loon- kader van de algemeen aanvaarde doelstellingen der economische
niveau zal 6f tot een pijnlijke aanpassing langs de weg van een politiek. Op de organisatorische aspecten van het beschreven systeem
monetaire frictiewerkloosheid leiden 6f bij een te grote elasticiteit zullen wij hier echter niet verder ingaan. De intentie van de theorie
van het geldstelsel alsnog een inflatie veroorzaken. is immers het formuleren van globale inzichten, die voor een meer

In deze studie hebben wij onderzocht welke faktoren de inko- concrete toepassing uiteraard nog een nadere uitwerking vereisen.
mensverdeling in een groeiende economie bepalen. Op grond van 1 Opgemerkt kan worden, dat de getrokken conclusies reeds eerder naar voren
de verkregen resultaten moeten wij concluderen, dat geen praktisch zijn gebracht in een zeer stimulerende studie van WITTEvEEN. Zie H. J. WITTE-

hanteerbare formule ten dienste van een concrete loonpolitiek kan VEEN: Het systeem van loonvorming; Pre-advies van de Vereniging voor de Staat-

worden gegeven. Men zal zich dus hierbij moeten laten leiden huishoudkunde, 1960.
2 Zie ook D. B. J. SCHOUTEN: De conjuncturele implicaties van een oneven-

1   Zie  bijv.   TH.   A.   STEVERS:   De  wenselijkheid van structureet infatoire overheiddinan- wichtige loon- en prijspolitiek in een open volkshuishouding; Maandschrtft
ciering  in  de jaren zestig,  196 . Economic, april 1962.

9
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DE PRODUKTIEFUNKTIE OP i zodat (4) kan worden gereduceerd tot:
DE WIJZE VAN SO LOW                    '                     dL\e

Ed{-4   -  -  I  - - . . . . . . . (7)

In  de  evenwichtssituatie moet gelden:
a. De substitutie-elasticiteit dL Pr
In het enkele malen aangehaalde artikel 'A Contribution to the                          --& -p i· · · · · · · · · · · · · · . . . .   (8)
Theory of Economic Growth', vestigt SOLOW de aandacht op de
volgende produktiefunktie: Uit de beide vergelijkingen (7) en (8) kan vervolgens worden afge-

i                                                                                                                                                            l
eid:

X= (V'P+Le) a    .  .  .  .  .  ...  ..  .  .  .  .    (1)                                L        /PAe- = C I # 1     .................   (9)
K      Crilonder de voorwaarden: co < 1 en co / 0

Stelt men X gelijk aan 66n, dan kan voor de basisisoquant worden Differentieert men de beschikbaarheidsverhouding van de produk-
geschreven:

1                                                      tiefaktoren naar het quotient van de beloningsvoeten, dan resul-

L= (1- WKW) E    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .    (2)
teert hieruit:

Pr\e - 1       /P.\
Differentiatie van formule (2) geeft vervolgens:                                     '                     d    - Ce {F      d l.*f   . .   . . . . . . . . (1 0)

dL 1   1
_   --  (1  - 93) al - Wa,A-co- 1 Deling van de formules (10) en (9) levert de volgende relatie op:--1

dK co

1- -                                                                                                                        d   }  -  C e  ©, - ,  ,  

lp

-  - w  (1  - WIrco)     co      . K.(0 -1
L          / P.lehetgeen na substitutie van (2) overgaat in:                                                                                -                   Cl--1 1

dL /L\i _ co K                CPI/

2--V W, . . . . . . . (3)                 dr  dL
K-L

Anders geschreven luidt vergelijking (3): ,0.-9-dpr dpi
. . (11)

L         __L / dL\1 pr-pt
  - Fco-1  t- TE '-co . . . . (4)

Formule (11) is de definitievergelijking van de substitutie-elastici-

Daar zowel W als co constante grootheden voorstellen, kan men teit van de vraag naar produktiefaktoren. Overeenkomstig relatie

ter vereenvoudiging van de symboliek stellen: (6) kan dus worden geconcludeerd, dat de substitutie-elasticiteit

1

met betrekking tot de produktiefunktie Dan SoLOW constant is. De

C = We-1 . . . . (5)
concrete waarde van deze elasticiteit wordt bepaald door de

en exponent e:

1 Voor 0 < co < 1, geldt: e > 1,
e-1-co . . . . (6) en voor (O<0 , geldt: e < 1.
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b. De kapitaalintensiteit per arbeider Houdt men rekening met de gegeven grootte van de relatieve be-
Bij co = * kan de produktiefunktie worden geschreven als volkingsgroei:

X= (wK* +LY   .  . . . . . . (12)           dL
Partieel differentieren van (12) naar L geeft:                                                     T =z   · · ....   (19)

3X , /Ar                                               '             dan kan de eindvergeliiking met behulp van (15),(18) en (19) worden

aL                         V L                         ·       gevonden:--2(WK*+Li).*L-*=Wl/-+1..... (13)
Het partieel differentiaalquotient naar K luidt daarentegen:                                              d  - (wz/r -I) I t w (0 + Ir)    + 0   .   .   .    (20)

3X
.-

DK Indien de spaarintensiteiten van de onderscheiden groepen van_  -2  (PX, + Li)  . h WK- * = 1PS t v  . ,       .    -    .      (14) inkomensontvangers aan elkaar gelijk zijn (8 - et = ar), gaat (20)
Veranderingen in de kapitaalintensiteit per arbeider kunnen met over in:
behulp  van de quotientregel worden geschreven als:

d f -, 1{92 - i} f t 2,1/ft 111...... (20,)K           LdK - KdL &K K  dL
dz = L.2      -L-L' T  "  ' . . . .   (15)

Deze laatste vergelijking is gelijk aan de door SOLOW ontwikkelde
Onder de voorwaarde, dat alle besparingen worden geinvesteerd, uitdrukking, uitgaande van een gegeven spaarquote 1.

geldt verder:
1  R.  M.  SoLow: A Contribution  to the Theory of Economic Growth, o.c.  p.  77.

dKP = aXP = aiLPI + arKPr ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (16)
of

dE         Pi         Kpr
..L- =a t p-  E'L p    ·           .  .  ..  .  .  ..  .   (17)

Ingeval van volledige mededinging op alle markten mag worden
gesteld:

3X   Pi DX   Pr
  -       en     TE-  

zodat met behulp van de vergelijkingen (13), (14) en (17) het vol-
gende resultaat wordt verkregen:

dK      i   1 fE ) 1 K 1 /r=\
L -  91/ L -- 111 81+ <V, L -- V FLila,

= lp al  1/ '  +  al + 11'%  ar I  +  tp arl/ 

-g z a r   t i p (191 tar)  . - +8 1  .   .   .   .   .   .     (18)



APPENDIX II                                        3
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OPLOSSING VAN HET TWEE-SECTOREN-MODEL

a. De evenwichtsscheppende mutatie uan de beloningsuerhouding
In zijn meest algemene vorm kan het twee-sectoren-model van de economische groei als volgt worden
geschreven:

(1)  Xl  =  0(l (4  +   4)  + #1 (kl + hk,); (91 + 01 - 1)
(2)  x2 - 02(4 -1- ht:)  t #2(k2 -1- Ak:); (92 --  2 - 1)

>

(3)  (kl + Aki) - (ll + 1 4   - - Ql  (Pr - Ak,) - (pt - ht,)}                                                                          ZM

(4)  (ki + Ak,) - (la + Al,) = - es {(Pr - hks) - (Pt - 4,)}                                                                         -
to

>1(5)  sl - 641 (y-  ) - 9' (Pl-  ) (71#1 t 702 - 1)                  f
(6) sl = X1
(7) s2 = X2
(8) Ylaulll t 729212 - £t; (0( = 710 1 + 7292)
(9) Yl#lkl t 72#2ks =  I; (8 - 71 1   72 2 

(10) Pl     011 (Pt- Al,) + Bl (Pr - h/4)
(11) p,     92 (Pt - 41 + 02 (Pr - Aks)
(12) y Y1 (sl     1      >'2  (SZ + P2); (Yl  t  72  -  1)

1

(13)   = 7141 + 72P2

(14)  -0
0

Uit (3) volgt:                                                                                vr0
(33)  li = ki - el (Pt -Pr) - (el      1) 51, waarbij: 61 -4- Att                                                                 =

i
Naar analogie kan (4) worden herschreven als:

>(4a)  12 - ki - e. Cpi -pr) - (92 - 1) 62, waarbij: 62 -Ak,- ht,                                                                 Z
m

Substitutie van (3a) en (4a) in (8) geeft:

(8a)  710(ikl + 7292ks = 4Z + (710(1Ql -- 7222 2   Pt -Pr  -- 7101 <Ql - 1) 51 -- 7202  QZ - 1) 52                  
M

Uit de vergelijkingen (8a) en (9) volgt met behulp van de regel van Cramer:                               6
M

#2 I_ at20,  + (71 1 2Ql   72((2 2Q   pt -pr    71001 2  Ql - 1) 51   7292 2  QS - 1) 62         0
(15) kl                                                                                                0

/1

71  C111 2 -  21 1                                                                       pj
td

Vervolgens komt de bovenstaande procedure opnieuw aan de orde. De vergelijkingen (3)   
en (4) worden nu zodanig herschreven, dat in het linkerlid uitsluitend kl resp. k 2 voorkomt.  0
Substitutie van deze relaties in (9) geeft een vergelijking, waaruit tesamen met (8) kan worden    %
afgeleid:

(16) 11 =                                                                                                   3
#Zoit- Psdh + (710 2#lel + 7292#ses)  pt -pr  + 1'1 2 1  Ql - 1) 51   7292 2   2 - 1) 52

71   1 2 - 012 1)

i



De noemers van (15) en (16) kunnen op de volgende wijze worden getransformeerd:                oo-
C)(17)  yi (0(142 - 002#1) - 71 {Cel (1 - O(2) - Cta (1 - 0(1)  - Yl (aci - aclacz - 0(2 -1- O,192) -

- 7 1 (Otl - OOW) - Ylotl - 711(2   720:2 - 720(2 -C£ -  71   72  ((2 - - at2; 72  ael - ((2  - al -c  
Uit de afgeleide relaties (15), (16) en (17), alsmede de vergelijking (1) volgt de algemene aanbod-
funktie van goed 1. Deze luidt:

(18)  x1  -   ZI - 0(28,4  +  Ke181:el + 7292#zes (pt -p) _. 7121/ 1 (01 - 1) 61 -1- YZ)2#2 (92 - 1) 62
& -012 (C - O(2 £- 0(2

+ tl
waarbij:  tl  -  alht,  t #lhk

>Ter vereenvoudiging kunnen wij de volgende gewogen gemiddelden definieren: 1               1
/0

  - 71 dlel +
7292,13202 710(1#151 -- 7292 262 7191#1e161 + 72<12 :Q:52              M

7197#1 + 729202    ;6-   YloCIP1 + Yso 2#2
en  eb =

7191 1 -- 7292 2                 -
6
M

De vergelijking (18) kan met behulp hiervan worden geschreven als:                               -
-

(19)  xi  -  GE#ft- 0:2#h 710Ll#1 + 72 2#2 Yloel#1 + 7292#2 1/,
El- 0  2 Ot- 92 Ot- 0  2

4.                  6 (pi -pr) +          .ceb - 6) + tl

De substitutie-elasticiteit van het aanbod 8 kan als volgt worden gedefinieerd:(20) xl-Xs =  6 (pl -P.)
waaruit vervolgens kan worden afgeleid: 2

(21)   xi  =  OYS (Pl- PS)
1 Vgl· J· E. MEADE, o.c. p. 94.
8 Vgl. F. DE Roos en D. B. J. SCHOUTEN, o.c. appendix.

- ..--  -.....

Substitutie van de vergelijkingen (10) en (11) in (21) geeft:

(22)  xl = 672 (01 - 0 J (Pt- Pr  - (tl-t2)
0

Is er geen economische groei, dan kan met behulp van de vergelijkingen (17), (19) en (22) worden    Z
gevonden:                                                                            0C.

C.

(23)   8 - .e7191 1 -- 7292 2 .                                                                                    N
7172  91 - 92                                                                                                                                   4

>
Z

Rekening houdend met (17) en (23) gaat (19) over in:                                                  w
11

A
44 21 - 0(JA 71 1 1   72<12 2

(24)  xi - - 8 (c  - 91) ( 1 - r  + (61-6) + tl
d-02 & - 92                                                                             

M
C/.

Uit de relaties (5) t/m (7) en (12) kan worden gededuceerd: trj
0
&

(25)  sl - 311  71Xl   72%2  -    1 - 71. 1 - 72. 2                                                                                           0
p

Substitutie van (1), (2), (8) en (9) in (25) geeft:                                            9
(26)  sl =F l (&I +   I+ 1) -9 (pl - Ylpl - 72PJ

waarbij:  f =  Yltl  t  72t2
M
r.

Vervolgens levert de invulling van (10) en (11) in (26) de algemene uraagfunktie op:

(27)       sl-Fl  (4+   h  +  0  +  9  (  - 01    - pr)  +  7 (tl- 0 -

5



De euenwichtsscheppende mutatie van de beloningsverhouding kan worden gevonden door conform (6)   wvraag (27) en aanbod (24) aan elkaar gelijk te stellen. Vermenigvuldigt men tegelijkertijd   °
alle termen met (d -,2), dan resulteert:

(28)  (9 +  8) (91 - 4 (d- 02) (pt -pr)  - <5- 01) Pl -  2  0 I + {(0  - 02) Pl t 0 2  1 k +
+  (01-90 (Fl- 9) 2 + (4-0(2) (P- 1) tl - (7191 1 -- 7292 2   (e  - &)

Nu geldt:

{(4 - acz) Mi - #2 - (01 - 0(2)  + (4 - ac2)} CEI = - oti§I + (d - 92) (Fl - 1) cit       en
{(d - 92) Fl + 92 - (ot - 0:2) + (12 - 0(2)}  h = 013h t (01 - 032) (Bl - 1)  h                                       t

/0

Met behulp van de bovenstaande afleidingen en de relaties (17) wordt als eindresultaat de   
volgende formule verkregen: ..

M

(29) Pt-Pr-
53(h-Z)+(4-92){(OEI+ A+4  (Fl-1) +(ti-i)  (g,- 1)}- (ylaci ltyiac2 2) (Q -b)                =

1'172(21 - 92)2 (9 + 6)

Het alternatief, waarbij men op dezelfde wijze de algemene vraag- en aanbodfunkties vangoed 2 bepaalt, leidt tot een gelijke uitkomst. Zoals gemakkelijk kan worden geverifieerd, blijft
het resultaat hetzelfde, indien men de suffix 1 in (29) vervangt door een 2 en omgekeerd.Gaat men uit van Cobb-Douglas produktiefunkties, dan zijn de substitutie-elasticiteiten vande vraag naar faktoren gelijk aan: ei =0 2=1, zodat geldt: 0 -l e n 6 1 -£ D e verge-
lijkingen (24) en (29) kunnen in dat geval, zoals blijkt, worden vereenvoudigd. De aard vande technische vooruitgang heeft nu geen invloed op de economische variabelen.

-1

b.   De  twee-fasen-redenering

Is de relatieve verandering van de beloningsverhouding in de eerste fase:

(30) Cpi-Pr)'-h-to
dan kan de oplossing van de tweede fase worden gevonden door aftrekking van de formules  g
(29)  en  (30). Wij volstaan hier met de alleiding voor het geval,   dat de Cobb-Douglas produk-      N
tiefunkties gelden, zodat kan worden geschreven: 1

(31) (p -pr)" = 48(k-I)-7172(aer--0,)2(pta)(f-Z)_t(&-9,)ff#tdflf)Cpi-1)tfti-4_(9--1)      
7172 (91 - as)2 (9 + 6) Z

Door substitutie van (23) wordt de teller van formule (31):
6

(Sla)  {c - (71((1#lt)'2(LzB2)-71)'2(Gol-ozz)24'} (k-I)+(d-(,2) {(dI+ hti) (511- 1)+(tl-i) (%-1)}
Verder geldt:

.A

9  - 71Dl 1 - 72 2 2 - (7191 -1- 72<2  <71 1 -- 72 2  - 7191 1 - 72G2 2 - 7171*1 1 --

+717291 2 -- 7172921 1 -- 7272 21 2 - 7191 1 - Y2a2 2 - 717291 2 -1- 717292/fl - 7172<1 1 -               

- 2'172 2 2 - 712'2 <all   2 -  1  -  2   2 -  1   - 7172  Otl - GeS)2                                                       
Z

Houdt men tevens rekening met (17), dan kan (3la) dus worden geschreven als:                   A

(3lb)  (5 - 92) {(a - 91)  (h - I)  (0 - 1)  + (al + Ah + 0 (pl- 1)  + (ti - t)  (9 - 1)}                                
rNa invoeging van de betrekking:

( -91) (h- 0 = 4h- -91    91I -- I-  h + all + #lh
1 Gemakshalve zullen wij de constante inkomensquoten niet voorzien van een horizontale streep.                                         



resulteert tenslotte als einduitkomst:

  +  #h  +  0  061         1)  -  {(g t  #h  +  0  -  (alt +  #lh  +  tl)}  (9 -1)
(32) (pt- PA" =

(011 -4)  (6 +  10)

c.  Het mitvoet-effect
In een open volksbuishouding

wijken de  bestedings- en produktiequoten van elkaar af. Bij de be-rekening van de relatieve verandering van het gemiddelde prijsniveau dienen steeds als gewichtende bestedingsquoten te worden gehanteerd. De procentuele mutatie van het nationale inkomenkan echter worden geschreven als het gewogen gemiddelde van de relatieve veranderingen der
produktiewaarden, waarbij als gewichten uiteraard de produktiequoten fungeren. In plaats vanvergelijking (25) geldt dus in de open economie:

>(33)  sl - 511 {(YX,Xl + YX,X2) + (7Xi l   YX: 2  - <YS1 1   75:. 2   - 9 < 1 - 75, 1 - 75: 2                         Mle

trlIngeval goed 1 het uitvoerprodukt is, geldt:                                                                    Z
t=1

Yt - YX, - YS, en Ym - Ys,- Yx,                                                                                              
..
I.Betalingsbalansevenwicht impliceert: 71 - ym, zodat derhalve in plaats van (33) kan worden

gesteld:
(34)  sl     111 {Yx:Xl + YX,XS + Ynt  1 - 2   -  75,   1 - 2 

Substitutie van (1), (2), (8) en (9) leidt tot de (dgemene uraagfunktie:

(35)      sl - B l {dI +   h t t+Y m (pl -p,)  - 99'S: (pl -P2)

De relatieve toeneming van het reele inkomen is nu gelijk aan de resultante van de macro-
economische produktiestijging en het ruilvoet-effect.

De algemene aanbodvergelijking is voor de open volkshuishouding gelijk aan die van de
gesloten economie.

1 9=       M 2 1 5    1     F P 4  1 P A p =mm 'pl ,> 41 0 -
M i w m i l l, r e. ,r i'r w r,i r#V i g r i p j w, % ,a-8 0. " ;M E r Wi M . 0 2

Pls, m i W a Ki "·, te," m vilt ifit-; i :p ti-ii's I. il I i  & iii i r
p :ls: i.j &3 -5 ( SES' 2: E Wp a t.,„ 5.  #F' : G E ·S i %11:-2 KN EF   &4 m a : W K:.                 C:

21

r 3.  i. P;:' t   w.s.  .2. i .  i.:i '1 9, .g, " im i # t.:' i w = - a1 i  :   i: ;i# ·' i ·     r                 <
9 a    .2. M. 2&112*0 -    CIO    .. m a e 1 -p ·8 .     6 0.0  Z.   T    A    E:r %4 2                                >

it  milift'·i  · r E:E l    Z 3.t  i i    i'- 3- ·t  F.  i l i ·i Jai    l kf i. t: i· 1    t                  '0: ,5   2"4 ,%' R. r j i f B 1    .S 2 i  'F    B    . , c    -R i'r  ,9 9 3% B   ' 4 I.,i·  · E.      i                   MP
11  r gi 'ff .1 M'  f  *em:i  &  fil i Bf ZE i. rifi i   8 Filiii  1.          ,>
*8 AimpSVE W & i/,ae w -°"c--34   02 PED& ET       10

9  0 9   4  /  5  9  q    S  §

i·£    9 il#I i m    i     i       1'  I i i      i     i· i, ·i=S    ,  ,  ,      i         i s· , · '"'i                        ;
trj

0     8    ta· 8 ES   8     2 & e *i#    T g.i    2.    Ci 3 "1           4                   0
4   ifFiti 0   F lii   )sE 2   1.  2 Frl&/ I      0/1s Qi32    wi E.  A.YILI» R >2.IE R- Mad.   m    Gq   a    r
r                  n    n    R.     2    G  o        '2            W            >  P  o  E L* :          2.          A  1          &  2   p            N. . .    8.          R.  4            R.  8    &  2  n.         .h          2                                               -/1

-  H  -      -2   21 Er       E 2.       b.    0   ,    n         r       R                                  M
   30=Ir 3*M B %2 t,+F,1 m SE# 0=85 ¤#  - B RE, 9 O E    P

:tj *  >' B
11      .  . a        NO. M.Fr In 2. - h. 2::    1    E-    52                 >
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Quoten

3.-It 7  00       :   loonquote (= produktie-elasticiteit van arbeid)
2, 1 1.. ox  : gecumuleerde faktorquote van arbeid
I     ..... .**

B      :   kapitaalinkomensquote  C
= produktie-elasticiteit van kapitaal)9.. '  ..:5'*

.....    .. ...Ste y   : bestedings- c.q. produktiequotei:r"   ,.. *YA]1 *. ' -'IA.1
xx    : gecumuleerde faktorquote van kapitaal ( = macro-economische

*:'..I . ...1,1
'7.         : 0,91 kapitaalcoefficient, die meestal zonder suffix wordt aangeduid)
,; 0 -  'Al 1 A   : aandeel van een sector in de totale werkgelegenheid
9'7.        ..21

2/:4 4   : aandeel van een sector in de totale kapitaalgoederenvoorraad
RIg.. . 115,

a   : macro-economische spaarquote
-. t/ 0  : spaarintensiteit van loontrekkers

»Z:,5.., ar  : spaarintensiteit van kapitaalinkomenstrekkers

9   ... 57
r.'     Ia......7 Elasticiteiten
f..'.:..7

p   - 8   : substitutie-elasticiteit van het aanbod
' *                                                                                                                                       8    :  elasticiteit van de arbeidsmobiliteit ten opzichte van de mate

.'ll  ... 41 van loondifferentiatie
A l'.:..1 B : inkomenselasticiteit

3...   s b - e   : substitutie-elasticiteit van de vraag naar produktiefaktoren
9   : substitutie-elasticiteit van de vraag naar eindprodukten

1..   2*44.' 4.9.'
I.-  . Constanten
8,t ,     ..,    *11'.

C.1. 1.1- f.   .dr J u   : coefficient van de bevolkingsfunktie
A.,(*4 w  : coefficient van de produktiefunktie van Solow
=«-

e  : exponent van de produktiefunktie van Solow

Volumina
*·...... b  : verschil van kapitaal- en arbeidbesparingen (maatstaf voor

U-A:
'62." de aard van de technische vooruitgang)
..el hk : kapitaalbesparingen

ht : arbeidbesparingen
k  : kapitaalgoederenvoorraad
l  : werkgelegenheidsvolume

I- s  : bestedingsvolume (S zonder suffix heeft betrekking op het

spaarvolume)'S
.

ed.,
t   : autonome technische vooruitgang

-2. x  : produktievolume
4«54
1·<  7'8

7(PrivZj: .
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I.                                                                                                           V.

Het door BERDJAJEW verkondigde primaat van de vrijheid boven De hulpverlening aan ontwikkelingslanden in het kader van het
het zijnde impliceert een veronachtzaming van het geincarneerde centraal-economisch beleid zou des te meer effect sorteren naar-

als wezenskenmerk van het menselijk bestaan. mate de overheid door middel van faciliteiten het eigen bedrijfs-
leven tot vestigingen in de bedoelde gebieden zou aanmoedigen.

(Zie N. BERDJAJEW: Slavernij en vrijheid, I947, en: Mijn weg tot
zelfkennis, hoofdstuk XI, 1952.)

VI.

II. In de bedrijfseconometrische literatuur wordt te weinig aandacht

geschonken aan de moeilijkheid, dat het verzamelen en bewerken
Het bezwaar van FRISCH tegen het begrip substitutie-elasticiteit, van statistische gegevens binnen de onderneming meestal niet is
zoals dit door HIcKs en ALLEN wordt gehanteerd, is onvoldoende afgestemd op de eisen, die daaraan voor een toepassing van de
gemotiveerd, omdat eerstgenoemde auteur niet de Slutsky elastici- specifieke wiskundige of statistische methoden moeten worden
teiten, maar de inkomenselasticiteiten en de geldfiexibiliteit als
fundamentele constanten beschouwt.

gesteld.

(Zie   R.   FRIscH: A Complete Scheme for Computing All Direct and VII.
,

Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sectors, Econo-
metrica, april I 959·) Het bepalen van de constante van PARETO met behulp van de

methode der kleinste kwadraten levert geen betrouwbare schatting
van de parameter van de personele inkomensverdeling op, omdat

III. daarbij van een gecumuleerde frequentieverdeling wordt uit-

gegaan. Het karakteriseren van de bedoelde verdeling zal aan de
Bij de beoordeling van mededingingsregelingen en concentraties hand van de niet cumulatieve waarden dienen te geschieden.

dient te worden onderzocht of deze de economische expansie
stimuleren dan wel stagneren. Ingrijpen van bovenaf is alleen
gewenst bij een duidelijke neiging tot economisch malthusianisme. VIII.

Van een partieel oligopolie zal uitsluitend sprake kunnen zijn,
indien de marginale ondernemingen de nadelen van een niet

IV. optimale bedrijfsomvang door het leveren van een bijzondere

prestatie ten aanzien  van hun produkt en/of vestigingsplaats weten
De nadere uitwerking van het plan Triffin door DE Roos, waarbij te compenseren.
de niet converteerbare passiva van een centrale bank voor de
wereld het enige internationale ruilmiddel vormen, houdt een IX.

sterkere inflatiedreiging in dan de alternatieve oplossing voor een
eventueel internationaal liquiditeitstekort, waarbij een periodieke Het streven naar een normatief groeipercentage leidt in een ont-

algemene verhoging van de goudprijs wordt voorgesteld. wikkelde volkshuishouding op lange termijn bezien niet tot het
gewenste resultaat, omdat het uiteindelijk de autonome aanbod-

(Zie    F.    DE   Roos: De internationale liquiditeitssituatie,   Den   Haag,
1961.) faktoren zijn, die de expansie determineren.
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X.

De critiek van  ITTEVEEN Op de grensproduktiviteitstheorie, dat
\ deze statisch van karakter is en op de veronderstelling van volledige

mededinging berust, impliceert een onderschatting van de be-
tekenis van het beginsel van de kostenminimalisatie.

(Zie H. J. WITTEVEEN: Winstaandeel en economische groei, Haarlem,
196 I.)

XI.

Het koppelen van de loonpolitiek aan een eenvoudige mathe-

matische formule suggereert een exactheid, die niet met de werke-

lijkheid overeenstenit. Het systeem van loonvorming zal door een 1 -

1

zekere fiexibiliteit gekenmerkt moeten worden.

\

-                                                                     -
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