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Dit werk terug te bezorgen ui erlijk op:

BEPALING UIT HET REGLEMENT
Een werk, dat iemand in bruikleen heeft, mag door hem in geen
geval worden uitgeleend.



I

Ter bevordering van de mobiliteit van de arbeid is het ge-
wenst te komen tot een pensioenregeling die het gehele be-
drijfsleven omvat.

II

Zodra een bepaald niveau van handelsliberalisatie is bereikt,
kan niet in elk geval worden verondersteld dat grotere libe-
ralisatie automatisch zal leiden tot een meer rationele al-
locatie van de productiemiddelen en daarmee tot een algemene
redle inkomensstijging.

III

Het reciprociteitsprincipe, dat in de GATT tariefonderhande-
lingen als uitgangspunt heeft gediend bij het streven naar
liberalisatie van de handel belichaamt in feite een protec-
tionistische opvatting over de voordelen van een vrijer han-
delsverkeer, behoudens in enige speciale gevallen.

IV

BiJ het tijdelijk laten zweven van een valuta is de tussen-
vorm van een "managed" zwevende valuta, waarbij de centrale
bank doelbewust intervenidert, waarschijnlijk aantrekkelilker
dan een volledig zwevende valuta. De gunstige ervaring met
de zwevende Duitse mark van 30 september tot en met 24 okto-
ber 1969 vormt hiervoor een aanwijzing.

V

Zelfs als alle landen in dezelfde mate zouden groeien en in-
fleren kan de handelsbalans seculair verbeteren of verslech-
teren vanwege dispariteiten in inkomenselasticiteiten van
de vraag naar importen. Zulke dispariteiten zijn het sterkst
voor Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
en zij kunnen helpen bij de verklaring van de betalingsbalans
ontwikkeling van deze landen.



VI

Ondanks de oppervlakkige argumentatie die aanvankelijk ge-
geven is voor het verlenen van tariefpreferenties aan ont-
wikkelingslanden voor de export van industri6le producten
naar de markten van ontwikkelde landen, kunnen zij een
krachtig middel zijn voor de stimulering van de industriSle

ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. De redenen hiervoor
liggen opgesloten in de recent ontwikkelde theorie van de

effectieve protectie.

VII

Het grote gevaar waaraan de "homo congressionis" onderhe-
vig is, bestaat hierin dat hij zichzelf au sorieux gaat
nemen.

Stellingen behorend bij: A.J.W. van de Gevel, Internationale
Handel en Economische Groei.



ERRATUM  

behorend bij het proefschrift van
A.J.W. van de Gevel, Internationale Handel en

Economische Groei.

Op blz. 186 is per abuis figuur 4, die hieronder is afge-

beeld, weggevallen.
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"I must, I think begin by insisting

on the purpose of the exercise. I

was trying to illustrate the way in

which simplified models, though they
can never tell us the whole truth a-

bout any situation or process, can

enable us to see things which we

should not see if we kept our ana-

lysis more faithful, at all stages,
to the immense complexity of  fact" .

J.R. Hicks, Essays in World Economics,

Oxford, 1959, blz. 251.
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INLEIDING

Van de afzonderlijke onderdelen van de economische weten-

schap zijn er weinige, die een langere en rijkere histori-

sche ontwikkeling hebben doorgemaakt dan de theorie van de

internationale handel. Hoewel met de grondlegging van de

economische wetenschap door Adam Smith ook de theorievor-

ming over de internationale handel een aanvang neemt, wijst
Bhagwati er op dat de leer van het comparatief voordeel van

Ricardo "constitutes perhaps the oldest set of analytical

propositions in pure theory".
1)

In deze studie behandelen wij op een analytische wijze die
tak van de theorie van de internationale handel, die in na-

volging van Marshall in het algemeen als "puur" omschreven

wordt. Hiermee bedoelt men dat van de monetaire complica-

ties geabstraheerd wordt en dat de nadruk ligt op "re6le"

verschijnselen.

Het zou ideaal zijn de weg van de afnemende abstractie te

bewandelen, d.w.z. de abstractie zover te laten afnemen tot-

dat de veronderstellingen van de theorie zich geheel en al

dekken met de feitelijke werkelijkheid, zodat de theorie

volkomen actueel is. Wij blijven ons echter op theoretisch

terrein begeven en maken daarbij voor het grootste deel van

onze studie gebruik van de methode van de afwisselende ab-

stractie. Bij deze methode laat men voortdurend veronder-

stellingen vallen, maar tegelijkertijd wordt een eerder ge-

elimineerde hypothese weer ingevoerd. Aldus komen alle as-

pecten van de problematiek stap voor stap aan de orde.

1)  J. Bhagwati, The Pure Theory of International Trade:
a Survey, Economic Journal, Vol. 74, March 1964, op-
genomen in Surveys of Economic Theory, Vol. II, London,
1965, blz. 159.
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Men kan het c,ok zo stellen dat bli de methode van de afwis-
selende abstractie de vereenvoudigende veronderstellingen

achtereenvolgens alternatief vervallen, terwijl bij de me-

thode van de afnemende abstractie de veronderstellingen ach-
tereenvolgens cumulatief vervallen.

In de plaats van een grondige analyse te geven van een be-

paald probleem van het begin tot het einde, gaan wij "from
topic to topic".

Het is niet onze bedoeling een model te presenteren dat recht-

streeks nuttig is voor het begrijpen van de werkelijkheid of

om een uitspraak te doen over economisch politieke zaken. De

ten tonele gevoerde modellen moeten veeleer worden gezien als

illustraties van hoe een economie onder bepaalde veronderstel-
li ngen zou functioneren  "in  the  hope that understanding of  the
laws of motion of their imaginarv world might cast light, even

if only by analogy, on the laws of motion of the infinitely mo-
re complex world of reality". 1,

De factorverhoudingstheorie van Heckscher en Ohlin neemt in

onze studie een centrale plaats in. Zij wordt algemeen ge-

waardeerd als een intellectuele prestatie; in de woorden van
Corden: "It is a monolithic formal structure, rigorous, and
with every deductive nook and cranny of it thoroughly explor-

ed. If one accepts its restrictive assumptions, a vast num-
„ 2)ber of conclusions can be squeezed out of it .

In het eerste hoofdstuk zal de Heckscher-Ohlin theorie in haar

standaardvorm worden uiteengezet, waarbij tevens de aanspraak

van Linder als zou hij een alternatieve theorie hebben gepre-
senteerd nader onderzocht warden.

1)  F.H. Hahn and R.C.0. Matthews, The Theory of Economic
Growth: a Survey, Economic Journal, Vol. 74, December
1964, opgenomen in Surveys of Economic Theory, Vol. II,
1965, blz. 111.

2)  W.M. Corden, Recent Developments in the Theory of Inter-
national Trade, Special Papers in International Econo-
mics, No. 7, Princeton, March 1965, blz. 30.
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Hoewel het Heckscher-Ohlin model in haar standaardvorm sta-

tisch is, is het model toch flexibel genoeg om gehanteerd te

kunnen worden bij een theoretische analyse van een wereld
waarin groei en verandering overheersen. Haar analytisch ap-

paraat kan namelijk gemakkelijk worden aangepast om te komen

tot uitspraken over de invloed van internationale handel op

de economische groei, die hierbij beschouwd wordt als een

exogene factor. Met name kunnen de theoretische implicaties

van de groeideterminanten bevolkingsgroei, kapitaalaccumula-

tie en technische vooruitgang worden onderzocht voor de ruil-
voet en het re#el nationaal inkomen. Dit is het thema dat in

het tweede hoofdstuk aan de orde wordt gesteld. Daar hier na

de introductie van een verandering in het systeem de ene even-

wichtspositie vergeleken wordt met een andere evenwichtsposi-

tie zonder acht te slaan op het overaangsproces is het model

nog comparatief statisch.

Het is echter mogelijk het twee-sectoren model van Heckscher-

Ohlin een dynamisch karakter te geven door van gon sector een

kapitaalgoederen producerende sector te maken en daarbij te

veronderstellen dat de vraag naar eindproducten van die sec-

tor bepaald wordt door een spaarquote. Hierbij kan rekening

gehouden worden met divergenties in de preferenties van loon-

trekkers en kapitaaleigenaren. Dit geschiedt in het derde

hoofdstuk alwaar de stabiliteit van het proces van kapitaal-

accumulatie en de structuur van de internationale specialisa-
tie worden onderzocht voor een zevental structuren.

Het lijkt ons zinvol er nu reeds op te wijzen dat wij ten aan-

zien van kapitaal uitgaan van de veronderstelling van "perfect

malleability of machinery, for it is exactly as if a certain
tonnage of steel which had been constructed into a machine of
a given sort (i.e. suitable to produce one of our two products

with the techniques expected to be the most appropriate for the

state of technical knowledge and for the relative cost of the

different factors of production) could at a moment's notice and
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without cost be remoulded into another form of machine sui-

table to produce whatever had turned out to be the most pro-

fitable product by whatever had turned out to be the most pro-

fitable technique".
1)

In hoofdstuk IV wordt gepoogd de betekenis van internationale

kapitaalbewegingen uiteen te zetten voor de optimale alloca-
tie van buitenlandse investeringen. Hierbij zullen wij in na-

volging van recente onderzoekingen door Kemp en Jones de theo-

rie van de internationale handel integreren met die van de

internationale kapitaalbewegingen. Rekening houdend met de

verschillende specialisatiestructuren zullen uitdrukkingen

worden afgeleid aan de hand waarvan geconcludeerd kan worden

of de internationale handel al dan niet door een optimaal in-

voerrecht moet worden belemmerd en of de investeringen in het

buitenland al dan niet moeten worden tegengegaan door een op-

timale belasting op de buitenlandse kapitaalopbrengsten. In

het betoog wordt een onderscheid gemaakt tussen een situatie,

waarbij het kapitaalexporterende land de vrijheid.heeft om elk

invoerrecht op de goederenhandel en elke belasting op het ka-

pitaalverkeer te heffen, die het wenst, en een situatie waar-
in door het bestaan van een tariefovereenkomst of een belas-

tingconventie deze vrijheid niet meer aanwezig is. Dit brengt

met zich mede dat er eenentwintig mogelijkheden geanalyseerd

moeten worden, waarmee wellicht de casufstiek ten top gevoerd

is. Hier weerspiegelt zich dat de theorie van de internatio-

nale handel zoals zij zich vooral de laatste jaren ontwikkeld

heeft, sterk taxonomisch is, waarbij in abstracto talrijke mo-

gelijke gevallen binnen de grenzen van een eenvoudig model

worden geanalyseerd. Omtrent deze methode schreef Meade: "to

condemn taxonomy is to condemn all general economic theory.....

Personally, I fail to see any fundamental advantage in refu-
sing to do any preliminary general exercises, but in insisting

on working out separately for each particular issue all the
relevant general questions to be raised. On the contrary, there

would seem to be grave danger that some possibilities will in
that case be overlooked which a more systematic preliminary

1)  J.E. Meade, A Neo-Classical Theory of Economic Growth,
London, 1962, blz. 6.
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consideration of logical alternatives would have brought

to the surface". 1)

Hoewel de taxonomische benadering waardevol is geweest voor

de ontwikkeling van de theorie van de internationale handel,

is de tijd aangebroken om de nadruk hierop te verschuiven,

want aldus wordt geen grote bijdrage geleverd tot de prac-
tische economische politiek: "if economic theory is to be
applied to problems of economic policy, this can most use-

fully be done within the context of a particular problem oc-

curring in a particular environment. Only so will full jus-

tice be done to the complexities of policy problems, and ade-

quate attention paid to the necessity of economic measure-
ment". In het vervolg van onze studie zullen wij dan2) 3)

ook deze methode laten varen en "not degenerate into further

case-hunting. The strenght and weakness of theorizing along
neo-classical lines has been demonstrated enough: practical-

ly any possible type of behaviour can be substantiated but
the presumption for any particular one is absent. We can stop

and  for a moment contemplate the beauty of emptiness".
4)

1)  Dit is het antwoord van Meade op de critiek van Johnson
over het eerste deel van Meade's volumineuze werk: Theo-
ry of International Economic Policy, Vol. I, The Balance
of Payments, Oxford, 1951.
Zie J.E. Meade: Theory of International Economic Policy,
Vol. II, Trade and Welfare, Oxford, 1955, blz. viii.

2)  H.G. Johnson, The Taxonomic Approach to Economic Policy,
Economic Journal, Vol. 61, December 1951, blz. 828.

3)  In dit verband roept Corden een oude waarschuwing van
Francis Bacon in onze herinnering terug: "For the wit
and mind of man, if it work upon matter, which is the
contemplation of the creatures of God, worketh accor-
ding to the stuff and is limited thereby; but if it work
upon itself, as the spider worketh his web, then it is
endless, and brings forth indeed cobwebs of learning,
admirable for the fineness of thread and work, but of
no substance or profit".
Francis Bacon, The Advancement of Learning, 1st edition,
London, 1605, 2nd edition 1876, blz. 32. Geciteerd door
Corden, t.a.p. blz. 34.

4)  B. S6dersten, A Study of Economic Growth and Internatio-
nal Trade, Stockholm 1964, blz. 118.
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Sedert enige decennia hebben de economisten die zich be-

zig houden met de problemen van ontwikkelingslanden en met

de formulering van een politiek om de economische groei te

stimuleren, een hernieuwde belangstelling gekregen voor de

argumenten voor protectie. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen economische en niet-economische argumenten.

In hoofdstuk V besteden wij aandacht aan de welvaartsef-
fecten van tarieven en subsidies wanneer de binnenlandse

markten gekenmerkt worden door distorsies. Wij bevinden ons
dan  in het  land van "second  best" . De binnenlandse distor-

sies kunnen worden geklassificeerd in een viertal groepen
en voor elke groep wordt nagegaan welke methode van protec-

tie, i.c. de heffing van invoerrechten of het verlenen van

subsidies de voorkeur verdiend. Ook voor de verwezenlijking

van een aantal niet-economische doelstellingen wordt aange-

geven welke de optimale economische politiek is.

In het slothoofdstuk besteden wij aandacht aan de invloed

van de internationale handel op de economische groei. Hier-

bij gaan wij in op enige benaderingen die van belang zijn

geweest voor de zich ontwikkelende dynamische theorie van

de internationale handel: de productcyclustheorie. In dit

opzicht wordt de betekenis van de kapitaaltheoretische be-

nadering, de historische aanpak en de planningsmodellen toe-

gelicht. De theorie van de productcyclus is van vrij recen-
te datum en komt voort uit de empirische waarneming dat de

karakteristieken van industriean en individuele producten

in de loop van de tijd aanzienlijke veranderingen ondergaan.

Enerzijds verklaart zij waarom het comparatief voordeel, dat

een bepaald land op een bepaald tijdstip in een bepaalde in-

dustrie heeft, kan verdwijnen naarmate het product in kwes-

tie een meer volwassen fase in de cyclus nadert. Anderzijds

maakt zij duidelijk dat landen, die bij bepaalde producten

vanwege een hoge intensiteit van schaarse inputs een compa-
ratief nadeel hebben, deze producten naa.-mate het productie-
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proces tot volle wasdom is gekomen op een concurrerende ba-

sis kunnen gaan produceren. Tenslotte bespreken wij in het

kort enige implicaties van de productcyclustheorie voor een

drietal problemen die sinds enkele jaren in het middelpunt

van de belangstelling staan: de "technological gap", de di-
recte Amerikaanse investeringen in Europa en de "brain drain".

-
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HOOFDSTUK I DE HECKSCHER-OHLIN THEORIE

1  Het theorema en zijn veronderstellingen

De doctrine van de comparatieve kosten (of voordelen) die

zich bezig houdt met de bepaling van de structuur van de

internationale handel, vormt de oorsprong van de theorie

van de internationale handel. Deze theorie is afkomstig
van Ricardo en zij verklaart de structuur van de interna-

tionale handel op basis van verschillen in de productie-
functie tussen de landen, in concreto door middel van in-

ternationale verschillen in de factor-(lees arbeids) pro-

ductiviteiten. Hoewel de pogingen van MacDougall en Stern

om de handelsstructuur volgens de theorie van Ricardo em-
pirisch te verklaren vrij succesrijk zijn geweest, wordt

het Ricardiaans model over het algemeen als onbevredigend
verworpen. 1  De reden hiervan ligt in het feit dat de in-

ternationale verschillen in de technologie als gegeven zijn
beschouwd.

Een meer ambitieuze alternatieve formulering ter verklaring

van de structuur van de handel wordt toegeschreven aan de

studies van Heckscher en Ohlin, maar in haar actuele vorm

heeft zij veel te danken aan het werk van Samuelson, die

het meeste heeft bijgedragen tot haar geometrische en al-
2)

gebraische uitwerking.

1)  G.D.A. MacDougall, British and American Exports: a Stu-
dy Suggested by the Theory of Comparative Costs, Part I,
Economic Journal, Vol. 61, December 1951; Part II, Eco-
nomic Journal, Vol. 62, September 1952.
R.M. Stern, British and American Productivity and Com-
parative Costs in International Trade, Oxford Economic
Papers, N.S., Vol. 14, October 1962.

2) E.F. Heckscher, The Effect of Foreign Trade on the Dis-
tribution of Income, Ekonomisk Tidskrift, Vol. 21, 1919.
Herdrukt in H.S. Ellis and L.A. Metzler, eds., Readings
in the Theory of International Trade, Philadelphia, 1949.
B. Ohlin, Interregional and International Trade, Cambrid-
ge, (Mass.), 1933.
P.A. Samuelson, International Trade and the Equalisation
of Factor Prices, Economic Journal, Vol. 58, June 1948.
W. Stolper and P.A. Samuelson, Protection and Real Wages,
Review of Economic Studies, Vol. 9, November 1941.
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In haar huidige vorm heeft deze theorie zoveel variabelen

ge limineerd die Ohlin expliciet als belangrijk heeft aan-

gegeven, dat zij bijna zeker door Ohlin verworpen zal wor-

den als een adequate versie van zijn oorspronkelijke ana-

lyse.
1)

In tegenstelling tot Ricardo stellen Heckscher en Ohlin

dat de productiefunctie van een bepaald goed hetzelfde is

ongeacht het land van productie. Terwijl de productiefunc-

tie voor elk goed van land tot land identiek is, variSert
zij van goed tot goed, zodat het ene goed relatief kapitaal-

intensief en het andere goed relatief arbeidsintensief is.
Dit factorintensiteitsverschil in de productiefunctie van

de twee goederen verklaart in samenhang met de verschillen

in de relatieve factorbeschikbaarheden tussen de landen, de

internationale verschillen in comparatieve productiekosten.
2)

Deze basis van het comparatief voordeel is geformuleerd in
het beroemde Heckscher-Ohlin theorema: een land tendeert dat

goed te exporteren, waarin die productiefactor intensief is

aangewend, waarover het land relatief overvloedig beschikt.
In een twee-goederen, twee-factoren en twee-landen model,

waarvan hier uitgegaan wordt, geldt dan eveneens dat een

land dat goed tendeert te importeren waarin die productie-

factor intensief is aangewend, die in dat land relatief

schaars aanwezig is.

1)  De Heckscher-Ohlin theorie moet niet geidentificeerd
worden met Ohlin's oorspronkelijke werk, dat minstens
twee theoriean van internationale handel bevat: de fac-
torverhoudingstheorie en de theorie dat "increasing
returns to scale" een potentidle oorzaak zijn van spe-
cialisatie en handel.

2)  Wij benadrukken het woord "relatief" omdat alleen de
factorverhoudingen belangrijk zijn bij de Heckscher-
Ohlin analyse. Een groot land kan best dezelfde fac-
torverhouding hebben als een klein land, ondanks het
feit dat de absolute hoeveelheid van haar factoren
veel groter is.



10

De voornaamste veronderstellingen waarop dit theorema is ge-
baseerd, zijn de volgenae:

volledige mededinging bestaat op de factor- en goederen-
markten in beide landen;

volledige mobiliteit van de factoren geldt intern en vol-

ledige immobiliteit extern;

de lijnen van uiterste productiemogelijkheden zijn con-
caaf ten opzichte van de oorsprong, of anders gezegd de

marginale substitutieverhouding neemt toe;

de productietechnieken voor identieke goederen zijn in
beide landen hetzelfde;

de verschillende productiefuncties voor de twee goederen
zijn lineair en homogeen, wat impliceert dat "constant

returns to scale" gelden;

de productiefuncties worden onderscheiden door de fac-

torintensiteit en de goederen kunnen uniform, d.w.z. on-

geacht de relatieve factorbeloningen, worden geklassifi-

ceerd overeenkomstig hun factorintensiteit;
1)

de factoren zijn in beide landen van identieke kwaliteit;

het factoraanbod is gegeven, constant en volledig benut,
hoewel elk land een verschillende beschikbaarheidsverhou-
ding heeft;

afwezigheid van transportkosten en andere handelsbelemme-

ringen.

Het theorema volgt nu uit het feit, dat de relatief overvloe-

dige factor een relatief lage beloning verkrijgt, zodat het

goed, waarin de overvloedige factor intensief wordt aangewend,

goedkoper geproduceerd wordt dan het goed, waarin de relatief

schaarse factor intensief is aangewend. Daar de landen een ver-

schillende relatieve factorbeschikbaarheid bezitten, hebben zij

ook een comparatief voordeel bij de productie van verschillende

goederen. Zolang derhalve elk goed haar eigen productiefunctie

heeft, zijn internationaal identieke productiefuncties en in-

1)  Een product dat kapitaalintensief is in het ene land, is
automatisch kapitaalintensief in het andere land. Het an-
dere goed is in beide landen derhalve arbeidsintensief.
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ternationale dispariteiten in relatieve factorbeschikbaar-

heden voldoende om internationale handel te verklaren.

Dat internationale handel afhangt van de relatieve factor-

beschikbaarheden wordt algemeen aanvaard. Niettemin is de

onmiddellijke oorzaak van handel in de Heckscher-Ohlin be-

nadering dezelfde als in de klassieke Ricardiaanse theorie:

ongelijke relatieve goederenprijzen. Het verschil is dat in

de klassieke benadering het verschil in technisch kunnen tus-

sen de landen centraal staat, terwijl in de Heckscher-Ohlin
theorie het verschil in de beschikbaarheid over productie-

factoren tussen de landen op de voorgrond is geplaatst.

2  Nadere beschouwing van enige veronderstellingen

a  De betekenis van de vraagfactoren

Het basistheorema van de Heckscher-Ohlin theorie, dat de lan-

den die goederen tenderen te exporteren, waarin de relatief

overvloedige factoren intensief zijn aangewend, abstraheert

in een belangrijke mate van de vraagcondities. Zeker, een

land tendeert die goederen te produceren, die veel van haar

relatief overvloedige factoren vereisen; maar of deze goede-

ren inderdaad geaxporteerd worden, hangt af van de preferen-

ties van de binnenlandse consumenten naar deze goederen.

Teneinde de betekenis van de vraagfactoren voor het Heckscher-

Ohlin model uiteen te zetten, is het noodzakelijk een onder-
scheid te maken tussen twee definities van relatieve factor-

overvloed:

1  de fysieke definitie;

2  de prijsdefinitie.
Ad 1 Bij de fysieke definitie van factorovervloed is het

binnenland kapitaalrijk en het buitenland kapitaal-

arm, indien de totale kapitaal-arbeidsverhouding, ge-
meten in fysieke eenheden, in het binnenland groter is

"&
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K  K*
dan in het buitenland: - > -- of k > k*, waarbij K de

L L*

kapitaalhoeveelheid, L de arbeidshoeveelheid en k de

kapitaal-arbeidsverhouding symboliseert; de symbolen

die betrekking hebben op het binnenland hebben geen

suffix, terwijl die van het buitenland voorzien zijn

van een sterretje. Deze methode ter aanduiding van de
landen wordt in het vervolg gehanteerd.

Ad 2 Bij de prijsdefinitie van factorovervloed is het bin-

nenland kapitaalrijk en het buitenland kapitaalarm,

indien v66r dat handel plaatsvindt, de verhouding van
de loonvoet ten opzichte van het rendement in het bin-

W W*

nenland groter is dan in het buitenland: - > -- ofwel
r   r*

w > w*, waarbij w en r de factorbeloning voor ar-
beid resp. kapitaal en w de loonvoet-rendements-

verhouding symboliseert. De prijsmaatstaf weer-
spiegelt de interactie tussen vraag en aanbod.

Bij de prijsdefinitie van factorovervloed impliceert een re-

latief lagere beloning van de factor die intensief is aange-

wend bij de productie van een goed, vanwege de door Samuel-

son aangetoonde unieke relatie tussen factorbelonings- en

goederenprijsverhouding, een relatief lagere goederenprijs

van dat goed. Comparatief voordeel is dan rechtstreeks gere-

lateerd aan factorovervloed en comparatief nadeel direct aan

factorschaarste. Hieruit heeft men afgeleid dat het op basis

van deze definitie van factorovervloed voor de geldigheid van

het Heckscher-Ohlin theorema niet noodzakelijk is een voor-

onderstelling te maken omtrent de consumptiestructuur in bei-

de landen, omdat in de prijzen de invloed van de vraagstructuur



13

1)
reeds verwerkt is.

Schaarste en overvloed volgens de prijsdefinitie zijn niet

noodzakelijk gelijk aan schaarste en overvloed volgens de

fysieke definitie, omdat de factorbeloningen zowel van de

vraag als van het aanbod afhangen en de invloed van de

vraag die van het aanbod kan compenseren. Het is derhalve

niet noodzakelijk dat een kapitaalrijk land, in termen van

fysieke kapitaalovervloed, het kapitaalintensieve goed ex-

porteert. Dit goed wordt in feite gedxporteerd indien haar

prijs relatief lager is dan die van het arbeidsintensieve

goed, wat het geval is indien de vraagstructuren in beide

landen gelijk zijn. Indien echter de vraagstructuren in bei-

de landen ongelijk zijn, is het mogelijk dat het kapitaal-

rijk land het arbeidsintensieve goed exporteert en het kapi-

taalintensieve goed importeert. Dit is het geval indien er

in het kapitaalrijk land een sterke voorkeur bestaat naar

het goed waarin de overvloedige factor, kapitaal, intensief
2) 3)

is aangewend. Fysieke kapitaalovervloed is dan gerela-

1)  J. Bhagwati heeft in dit verband gesteld dat het vermoe-
den dat bij hantering van de prijsdefinitie van factor-
overvloed geen conditie aan de vraagzijde nodig is voor
de geldigheid van het Hechscher-Ohlin theorema niet juist
is. Weliswaar kan de veronderstelling van internationaal
identieke homothetische vraagcurven gemaakt worden, maar
deze is te sterk. Het is daarentegen voldoende dat de so-
ciale markt-vraagcurven  in  elk  land "well ordered"  zi jn.
Dit is inderdaad een significante restrictie ten aanzien
van de vraag, omdat vanwege de in een twee-factor model
aanwezige inkomensverdeling "well ordered" sociale markt-
vraagcurven niet onmiddellijk volgen uit "well ordered"
individuele indifferentiecurven en omdat, zoals Samuelson
heeft aangetoond, een politiek van "lump-sum" inkomens-
overdrachten in de analyse betrokken moet worden.
J. Bhagwati, The Proofs of the Theorems on Comparative
Advantage, Economic Journal, Vol. 77, March 1967.
P.A. Samuelson, Social Indifference Curves, Quarterly
Journal of Economics, Vol. 70, February 1956.

2)  Een additionele voorwaarde is, dat beide landen onvolle-
dig gespecialiseerd zijn. Zie H.G. Johnson, International
Trade and Economic Growth, London, 1958, blz. 26.

3)  Hiermee is tevens een van de verklaringen voor de Leon-
tief-paradox gegeven. Zie blz. 34 tot 44.
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teerd aan een hoog rendement en fysieke schaarste van ar-

beid is gerelateerd aan een lage loonvoet. Kortom, indien

de fysieke definitie van factorovervloed gehanteerd wordt,

is de veronderstelling van internationale identiteit van

de consumptiestructuur bij alle inkomensniveaux een ade-

quate conditie voor de geldigheid van het Heckscher-Ohlin
theorema. Immers alleen dan bestaat er een unieke relatie

tussen relatieve factorbeschikbaarheid en relatieve factor-

beloningen.

Een bezwaar tegen de prijsdefinitie is dat, indien handel

resulteert in factorbeloningsegalisatie, deze maatstaf tot
de conclusie leidt dat de factorbeschikbaarheden van beide

landen in de evenwichtssituatie na opening van de handels-

betrekkingen eveneens identiek moeten zijn. Daar echter in

deze situatie nog handel plaatsvindt (immers als de compa-

ratieve kostenverschillen ge limineerd zijn verdwijnt de

handel zelf niet, maar alleen het mechanisme dat het han-

delsvolume doet toenemen werkt dan niet meer zodat de han-

del alleen in de marge verdwijnt) kan dit niet langer wor-

den verklaard met behulp van het Heckscher-Ohlin theorema.
Voor evenwichtssituaties zou het theorema dan zinloos wor-

den. De handelsstructuur die hiermee voorspeld wordt, zou

alleen waarneembaar zijn, indien beide landen zich in een

onevenwichtige situatie bevinden.

Daar het altijd juister is om van de parameters uit te gaan,

of omdat, zoals Bhagwati het stelt, "a physical specifica-

tion leaves more scope for explanation", hanteren wij in het

vervolg de fysieke conceptie van factorovervloed, maar ver-
onderstellen dan wel dat de consumptiestructuur in beide lan-

1)
den gelijk is.

1)  J. Bhagwati, The Pure Theory of International Trade: a
Survey, Economic Journal, Vol. 74, March 1964, blz. 20,
opgenomen in Surveys of Economic Theory, Vol. II, Lon-
don, 1965, blz. 175.
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b  De factorintensiteitsomkering
Een belangrijke voorwaarde voor de geldigheid van het Heck-

scher-Ohlin theorema betreft de reeds vermelde conditie van

de afwezigheid van "factor intensity reversals ". Dit bete-     

kent dat voor elke factorbeloning het ene goed altijd rela-

tief arbeidsintensief en het andere goed altijd relatief

kapitaalintensief is. Deze zogenaamde sterke factorintensi-
teitsconditie van Samuelson komt voort uit de impliciete

veronderstelling dat de productiefuncties van de twee goe-

deren, hoewel van elkaar verschillend, niettemin beide een
substitutie-elasticiteit tussen de factoren hebben van ddn.

Samuelson meende dat omkering van de factorintensiteiten

zou kunnen plaatsvinden, maar dat zij binnen het interna-
tionaal waargenomen interval van factorbeloningsverhouding-

en waarschijnlijk niet voorkomt. Samuelson beschouwt het ge-
val van de factorintensiteitsomkering als "much less impor-

tant empirically than it is interesting theoretically"
1)

en noemt het zelfs "pathological . Niettemin hebben Ar-„ 2)

row, Chenery, Minhas en Solow, en Minhas afzonderlijk, aan-

getoond dat Samuelson's empirische waarneming niet helemaal

gerechtvaardigd is en dat wanneer empirisch gebruik gemaakt

wordt van productiefuncties die factorintensiteitsomkering

toestaan, (de zogenaamde C.E.S. (constant elasticity of sub-

stitution) functies), die omkering een vrij algemeen ver-

schijnsel is. Daar derhalve factorintensiteitsomkering
3)

van practisch belang is en zij van invloed is op de rele-

vantie van het Heckscher-Ohlin theorema zullen wij haar in-

vloed in het kort aangeven.

1)  P.A. Samuelson, A Comment on Factor Price Equalisation,
Review of Economic Studies, Vol. 19, No. 2, 1951-1952,
blz. 121-122.

2)  P.A. Samuelson, International Factor-Price Equalisation,
Once Again, Economic Journal, Vol. 59, June 1949, blz.
188.

3)  K.J. Arrow, H.B. Chenery, B.S. Minhas and R.M. Solow,
Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency, Re-
view of Economics and Statistics, Vol. 43, August 1961.
B.S. Minhas, The Homohypallagic Production Function, Fac-
tor-intensity Reversals, and the Heckscher-Ohlin Theorem,
Journal of Political Economy, Vol. 60, April 1962.
B.S. Minhas, An International Comparison of Factor Cost
and Factor Use, Amsterdam, 1963.
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Hierbij maken wij in eerste instantie gebruik van de volgen-

de figuur, die de isoquanten voor het c- en m-goed afbeeldt.

Figaur 1
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Bij de productie van het m-goed hebben de factoren een ho-

gere substitueerbaarheid dan bij het c-goed. Teneinde nu

de factorintensiteitsomkering te demonstreren, bezien wij

de factorbeloningsverhoudingen zoals zij worden aangeduid

door de hellingshoeken wl' w2 en w . Indien de heersende
3

factorbeloningsverhouding gegeven is door wl is het m-goed

relatief kapitaalintensief, immers de kapitaal-arbeidsver-

houding is bij punt A groter dan bij punt B. In figuur 2 is

dit aangegeven door wl en k en k . Indien de factorbelo-c m11
lingsverhouding is gegeven door w2' is het m-goed relatief

arbeidsintensief, immers de kapitaal-arbeidsverhouding is

bij punt D kleiner dan bij punt C. In figuur 2 is dit aan-
gegeven door w2 en k en k . Indien daarentegen de factor-c m22
beloningsverhouding is aangegeven door w3' zijn de factorver-

houdingen in punt E bij de productie van beide goederen iden-
tiek: k = k  . Hier snijden de factorintensiteitscurven el-C33
kaar en vindt de factorintensiteitsomkering plaats.
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Figuur 2
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De invloed van de factorintensiteitsomkering op de structuur

van de handel kan met behulp van een door Harrod en Johnson
ontwikkelde techniek worden uiteengezet. Deze methode komt1)

hier op neer dat de relatie tussen factorbeloningsverhouding,

goederenprijsverhouding en de optimale kapitaal-arbeidsver-

houding in &&n figuur kunnen worden ondergebracht. Het boven-

ste gedeelte hiervan is de reeds besproken figuur 2. Vanwege

de factorintensiteitsomkering bestaat er geen unieke relatie

tussen de relatieve goederenprijzen en de relatieve factor-

beloningen. Weliswaar bestaat er voor elke factorbelonings-

verhouding slechts 6dn goederenprijsverhouding, maar het om-
gekeerde is niet waar. Indien er slechts &6n factorintensi-

teitsomkering is, bestaan er voor elke relevante goederen-

prijsverhouding twee relatieve factorbeloningsverhoudingen.

Daar elke toeneming in de relatieve loonvoet de prijs van

het arbeidsintensieve goed relatief verhoogt, zal voor toe-

nemingen van de factorbeloningsverhouding bij verhoudingen

die lager zijn dan w3 de prijs van het m-goed relatief stij-
gen. Voor toenemingen in de relatieve loonvoet waar de factor-
beloningsverhouding groter is dan w3 zal de prijs van het c-

goed relatief stijgen. Bij het intersectiepunt van de factor-

1)  Johnson, t.a.p., blz. 18.
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intensiteitscurven bestaat er een maximaal punt op de goede-

renprijsverhoudingscurve, die het verband aangeeft tussen de

goederenprijsverhouding en de factorbeloningsverhouding. Een

en ander wordt weergegeven in figuur 3.

Figuur 3
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Stel dat de vraagcondities in beide landen zodanig zijn , dat

in het binnenland de autarkische factorbeloningsverhouding

en goederenprijsverhouding gelocaliseerd zijn in punt w resp.

P, en dat deze in het buitenland gesitueerd zijn in punt w *

resp. P*. Stel bovendien dat het buitenland in vergelijking

met het binnenland kapitaalrijk is, zoals is aangegeven door

de beschikbaarheidsverhouding k* en k. Het is dan duidelijk

dat het binnenland een comparatief voordeel heeft in de pro-

ductie van het m-goed dat bij de relevante factorbelonings-
verhouding w relatief arbeidsintensief is, zodat het kapitaal-

arme binnenland dit goed zal exporteren. Het buitenland heeft

een comparatief voordeel in de productie van het c-goed dat

bij de relevante factorbeloningsverhouding w* eveneens rela-



19

tief arbeidsintensief is, zodat ook het buitenland , dat

kapitaalrijk is, het arbeidsintensieve goed (dat nu het

c-goed is) zal exporteren. Indien er derhalve sprake is

van factorintensiteitsomkering is het normaal te verwach-

ten dat de twee handelspartners beide het product expor-

teren waarin dezelfde factor intensief is aangewend.

Terwijl het kapitaalarme binnenland het goed (m-goed) ex-

porteert, waarin de overvloedige factor (arbeid) intensief

is aangewend, exporteert het kapitaalrijke buitenland het
goed (c-goed) waarin haar schaarse factor (arbeid) inten-

sief is aangewend. Dit is in duidelijke tegenspraak met het

Heckscher-Ohlin theorema. Vanwege de aanwezigheid van de fac-

torintensiteitsomkering is het niet mogelijk het comparatief

voordeel bij de productie van een bepaald goed te relateren
aan de relatieve overvloed van de factor die intensief wordt

1) 2)
aangewend bij dat goed.

Tot dusverre hebben wij ons ten aanzien van de factorintensi-
teitsomkering alleen bezig gehouden met de mogelijkheid dat

3)
er slechts van &6n omkering sprake is. Het is echter even-

eens mogelijk dat er meerdere omkeringen bestaan, zoals in
figuur 4 is aangegeven. Dit geval kan zich niet voordoen als

de productiefuncties beperkt zijn tot die van het algemene
C.E.S.-type. Indien de substitutie-elasticiteit zelf variabel

is bij verschillende factorinput combinaties is de mogelijk-
heid van meer dan &&n omkering aanwezig.

Stel dat de vraagstructuur in beide landen zodanig is dat uit

de autarkische prijsverhoudingen, die aangegeven worden door

P en P*, blijkt dat P < P* en dat de kapitaal-arbeidsverhou-

1)  Ook indien in figuur 3 P* < P, zoals is aangegeven door P*'
ontstaat een tegenspraak met het Heckscher-Ohlin theorema.

2)  Hiermede is tevens een andere verklaring gegeven voor de
Leontief-paradox. Zie blz. 34 tot 44.

3)  Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat bij complemen-
tariteit van de productiefactoren de factorintensiteitsom-
kering niet existeert.
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ding in het buitenland is aangegeven door k*'. Dit impliceert

dat het kapitaalarme binnenland een comparatief voordeel heeft

in het m-goed, dat relatief arbeidsintensief is en dat het ka-

pitaalrijke buitenland een comparatief voordeel heeft bij de

productie van het c-goed, dat relatief kapitaalintensief is.

Deze structuur is in overeenstemming met het Heckscher-Ohlin
theorema, zodat men geneigd zou zijn te concluderen dat bij

een even aantal omkeringen in de factorintensiteit dit theo-

rema opgaat, en dat het bij een oneven aantal omkeringen niet

geldig is. De conclusie dat het Heckscher-Ohlin theorema gel-

dig zou zijn bij een even aantal omkeringen is echter niet
juist. Het is bij een even aantal omkeringen namelijk gemak-

kelijk aan te tonen, dat het theorema niet opgaat, met name

niet indien de vraagstructuur bewerkstelligt dat P > P*, zo-
als dit in figuur 4 geillustreerd wordt door P*' en k*' .

Figuur 4
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Concluderend kan worden gesteld dat bij een even aantal

omkeringen in de factorintensiteit het al of niet opgaan

van het Heckscher-Ohlin theorema bepaald wordt door de

vraagstructuur in beide landen. Bij een oneven aantal om-

keringen in de factorintensiteit gaat het Heckscher-Ohlin
theorema daarentegen niet op.

3  De specialisatiemogelijkheden

In het kader van het voorafgaande is het mogelijk een uit-

spraak te doen omtrent de specialisatiemogelijkheden van

een land. Hierbij maken wij in eerste instantie gebruik

van figuur 5.

kapitaal   Figuur 5

m-goed

c-goed

C
m

V
m

C
c                                 m-goed Z

V c-goed
C

0                                              ) arbeid

De isoquanten van het m- en c-goed geven de hoeveelheden
van de twee factoren aan die nodig zijn voor de productie

van &6n dollarwaarde van het m-goed en &&n dollarwaarde van

het c-goed. Indien bij "constant returns to scale" de iso-
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quant van het c-goed gegeven is, wordt de positie van de iso-

quant van het m-goed uniek bepaald door de relatieve goede-

renprijzen, die door de internationale markten als gegeven

kunnen worden verondersteld. M.a.w. de isoquant van het m-

goed geldt dan voor die hoeveelheid van dat goed die equi-
valent is aan 66n eenheid van het c-goed. Stel dat de re-1)

latieve factorbeloningen gegeven zijn door de hellingshoeken

van de isokostenlijnen Cc en Cm' en raken aan de isoquanten
van het c-goed resp. het m-goed. Tengevolge van de veronder-

stelling van volledige mobiliteit van de factoren tussen de

industrie8n in het binnenland, zijn de factorbeloningen in

elke industrie hetzelfde, zodat Cc kennelijk lagere kosten

impliceert dan Cm. Als nu het m-goed geproduceerd zou worden,

met de door Vm aangeduide factorhoeveelheden, zouden tenge-

volge van volledige mededinging de kosten gelijk moeten zijn

aan de prijs en zou Cm een dollarwaarde van de kosten per

eenheid moeten weergeven. Maar dan zou de c-industrie een

winst kunnen realiseren door productiefactoren in de ver-

houding Vc te huren, wat in tegenstelling is met de gemaakte

veronderstelling omtrent de volledige mededinging. Concurren-

tie-evenwicht bij die factorbeloningen moet derhalve in VC

plaatsvinden, waar het land zich volledig moet specialiseren

in de productie van het c-goed. Dit is op haar beurt alleen

verenigbaar met het concurrentie-evenwicht als de factorbe-

schikbaarheid van het land aangegeven wordt door de voer-
straal OZ door V .

C

Een situatie van onvolledige specialisatie, waarin beide goe-

deren worden geproduceerd, wordt geillustreerd in figuur 6.

Deze situatie wordt gekenmerkt door het bestaan van een ge-

meenschappelijke raaklijn aan de twee isoquanten die de pro-

ductie van beide goederen tegelijkertijd mogelijk maakt bij
minimale kosten.

1)  Deze wijze van presentatie van de isoquanten is afkomstig
van Mrs. A.H. Land, Factor Endownment and Factor Prices,
Economica, N.S., Vol. 26, May 1959, blz. 138.
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Figuur 6
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Als de factorbeschikbaarheid van het land aangegeven wordt

door de voerstraal OZ, met name door punt V, dan wordt de

kapitaal-arbeidsverhouding in elke industrie bepaald door

de stralen V  en V  die door de raakpunten gaan. De vereistec m
allocatie van de productiefactoren blijkt nadat het parallelo-

gram in V is voltooid en resulteert in de combinaties v  enC

v  in de respectievelijke industrie&n.m

De kegel aangeduid door Vc 0 Vm is nu de diversificatie-kegel,
die aangeeft dat, indien de factorbeschikbaarheidsverhouding

binnen deze kegel ligt, er sprake is van onvolledige specia-

lisatie. De relatieve factorbeloningen worden dan bepaald door

een gemeenschappelijke raaklijn aan de twee isoquanten. In-

dien daarentegen de verhouding van de factorbeschikbaar-

heden op de grens van de diversificatiekegel ligt, is er
sprake van volledige specialisatie. De relatieve factorbelo-

ningen worden dan bepaald door de hellingshoek van de raak-

lijn aan de isoquant die de voerstraal van de factorbeschik-

baarheidsverhouding snijdt.
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4  Factorintensiteitsomkering en specialisatiemogelijkheden

De betekenis van de factorintensiteitsomkering voor de spe-

cialisatiemogelijkheden van een land kan worden afgeleid uit

de volgende figuur.

Figuur 7
kapit//1 - m-goed

V:
c-qoed zA

VI

innenlan

VA Q

4

buitenland

m'-goed-<4-c-goed9
5                  4

m-goed
0                                                               ' arbeid

In deze figuur is de mogelijkheid van factorintensiteitsom-

kering nogmaals geillustreerd. Er zijn twee gemeenschappe-
lijke raaklijnen aan de twee isoquanten, die twee diversi-

ficatie-kegels determineren. Als het binnenland een beschik-
baarheidsverhouding heeft van 0ZA en het buitenland van OZB

zullen beide landen zich onvolledig specialiseren.

Stel nu dat de isoquant van het m-goed vanaf punt Q een an-

der verloop heeft zoals de lijn m'-goed aangeeft. Er is dan

slechts sprake van &6n diversificatie-kegel, nl. die van
het binnenland. Indien de factorbeschikbaarheidsverhouding

van het buitenland aangegeven blijft door OZB' verandert de

factorbeloningsverhouding zoals die is aangegeven door de

hellingshoek w naar de hellingshoek van de raaklijn aan de
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isoquant in vA· Vanwege het feit dat nu uitgegaan wordt van
de isoquant aangeduid door het m'-goed vervalt hiermede te-

gelijkertijd de factorintensiteitsomkering. Het effect van

het opheffen van de factorintensiteitsomkering is dat er

volledige specialisatie teweeggebracht wordt. Kortom, de

mogelijkheid van factorintensiteitsomkering maakt het min-

der waarschijnlijk dat landen met aanzienlijke verschillen

in de factorbeschikbaarheidsverhouding zich volledig zullen
specialiseren.

5  Specialisatieprincipes

Met behulp van de Harrod-Johnson techniek kunnen enige spe-

cialisatieprincipes warden afgeleid. Hierbij zien wij af van

de mogelijkheid van factorintensiteitsomkering.

Zolang de autarkische evenwichtsprijzen tussen de twee lan-
den verschillend zijn, zal internationale handel voordelig
zijn en zal elk land dat goed exporteren waarin het een com-

paratief voordeel heeft, zoals dat gemeten wordt door de
autarkische evenwichtige prijsverhouding. Bij afwezigheid
van handelsbelemmeringen egaliseert internationale handel

de prijsverhoudingen van de twee landen op een niveau dat

ligt ergens tussen de twee autarkische comparatieve kosten-
verhoudingen. Dit niveau wordt bepaald door de interactie
van de vraag- en aanbodcondities van beide landen samen.

Indien gegeven is dat de door internationale handel teweeg-
gebrachte internationale goederenprijsverhouding moet lig-
gen tussen de autarkische goederenprijsverhoudingen van bei-
de landen, zal een land beide goederen blijven produceren
zolang de identieke internationale goederenprijsverhouding
valt binnen zijn interval van toelaatbare relatieve goede-
renprijzen. Dit interval wordt bepaald door de horizontale
afstand tussen de factorintensiteitscurven bij de gegeven
beschikbaarheidsverhouding.
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Uit deze figuur blijkt dat het binnenland zich niet volledig

zal specialiseren als de internationale goederenprijsverhou-

ding ligt binnen het interval aangegeven door P en Pmin max
Indien bij wijze van tegenstelling het buitenland is uitge-

rust met een hoge kapitaal-arbeidsverhouding k*, zal dit land

zich niet volledig specialiseren zolang de internationale goe-

derenprijsverhouding ligt binnen het interval aangegeven door
P*.  en P* . Daar deze twee intervallen P. -P en P*. -
min max min max min
P*ax elkaar niet overlappen moet tenminste 66n van de landen
zich volledig specialiseren. Het is mogelijk, hoewel niet ze-

ker, dat beide landen zich volledig specialiseren. Deze situa-

tie zal zich voordoen, indien de internationale goederenprijs-

verhouding ligt in het interval dat begrensd wordt door Pmax
en P*. . Het binnenland zal zich dan volledig specialiserenmin
op het m-goed, terwijl het buitenland zich volledig zal spe-

cialiseren op het c-goed. Elk land zal zich specialiseren op
de productie van het goed, waarin de relatief overvloedige

productiefactor intensief is aangewend.
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Een andere mogelijkheid doet zich voor, indien de beschik-

baarheidsverhoudingen van beide landen zijn aangegeven door

k en k". Indien de internationale goederenprijsverhouding
tot stand komt ofwel in het interval P - P*.  ofwel inmin min
het interval P - P ax moet tenminste &en land zich vol-max
ledig specialiseren. Indien bijvoorbeeld de internationale

goederenprijsverhouding ligt in het gebied P - P*.  zalmin min
het buitenland zich volledig specialiseren op de productie

van het c-goed, terwijl het binnenland zich waarschijnlijk

onvolledig zal specialiseren. Indien daarentegen de inter-

nationale goederenprijsverhouding ligt in het gebied P    -max
--
P"   zal het binnenland zich volledig specialiseren op de
max
productie van het m-goed en zal het buitenland beide produc-

ten blijven produceren. Indien echter de internationale goe-
derenprijsverhouding ligt in het gebied F;: - P    dan zalmin max
geen enkel land zich volledig specialiseren, zodat de situa-

tie van onvolledige specialisatie in beide landen actueel is.

Samenvattend: De specialisatiemogelijkheden van een land wor-

den afgeleid uit een tweetal principes:
1  De internationale prijsverhouding moet liggen tussen de

twee autarkische prijsverhoudingen;

2  Een land zal zich niet volledig specialiseren bij een

prijsverhouding die ligt tussen de uiterste punten van

zijn comparatieve kosteninterval.

Bij de bepaling van de specialisatiestructuren spelen vier

kostenverhoudingen een belangrijke rol: de maximale kosten-

verhouding in het land met het lagere maximum, de minimale

kostenverhouding in het land met het hogere minimum en de

autarkische prijsverhoudingen in de twee landen. Uit de twee

hierboven vermelde principes kunnen de volgende stellingen
worden afgeleid. 1)

1)  Johnson, t.a.p. blz. 23 en 24.
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I  Indien de comparatieve kostenverhoudingsintervallen
van de twee landen elkaar niet overlappen moet ten-

minste 66n land zich volledig specialiseren. Dit is

het geval indien in figuur 8 de beschikbaarheidsver-

houding in beide landen gegeven is door k en k*. De

minimale kostenverhouding P* . in het land met hetmin·
hogere minimum (het buitenland) is dan groter dan de

maximale kostenverhouding P . van het land met hetmax'
lagere maximum (het binnenland).

II Indien de kostenverhoudingsintervallen van de twee lan-

den elkaar overlappen, zal tenminste &&n land zich on-

volledig specialiseren. Dit geval doet zich voor in-

dien in figuur 8 de beschikbaarheidsverhoudingen van

beide landen gegeven zijn door k en k*.
III Indien het kostenverhoudingsinterval van &6n land de

autarkische evenwichtige prijsverhouding van het an-

dere land omvat, zal het eerste land zich niet volle-

dig specialiseren. Dit is in figuur 8 bijv. het geval

indien bij gegeven factorbeschikbaarheden in beide lan-
-=

den,   k  en  k-, de autarkische prij sverhouding  in  het  bin-
nenland is aangegeven door P*. Het binnenland produceert

dan beide goederen. Het is heel goed mogelijk dat het

buitenland zich volledig specialiseert. Dit is met name
het geval, indien  op de internationale markt een evenwich-

tige prijsverhouding tot stand komt, die samenvalt met

het minimum van het comparatieve kostenverhoudingsinter-
val van het buitenland. F*. .min

IV  Indien de autarkische prijsverhouding in elk land ligt

binnen het kostenverhoudingsinterval van het andere

land, specialiseren beide landen zich onvolledig. Deze

situatie is actueel indien in figuur 8 bij gegeven fac-

torbeschikbaarheden in beide landen, k en k*, de autar-

kische prijsverhouding in beide landen is aangegeven door

P  resp. P*.
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6  Economische consequenties van de specialisatiestructuren

In de standaard Heckscher-Ohlin theorie is de structuur van

het comparatief voordeel tussen de landen voordat interna-

tionale handel plaats vindt en de daaruit volgende richting

van de handel als de handelsbetrekkingen eenmaal geopend

zijn slechts geanalyseerd voor 66n bepaald geval, nl. voor

de situatie waarin beide landen beide goederen blijven pro-

duceren. Er zijn echter, zoals wij in de vorige paragraaf

reeds hebben gesuggereerd, nog andere handelsevenwichten mo-

gelijk:

a  een van beide landen specialiseert zich volledig in de pro-

ductie van het ene goed, terwijl het andere land zich on-

volledig blijft specialiseren; of

b  elk land specialiseert zich volledig in de productie van

het goed waarin het een comparatief voordeel heeft.

Voor dergelijke situaties waarbij door internationale handel

een bepaalde specialisatiemogelijkheid van het ene land ge-

combineerd wordt met die van het andere land zouden wij het

begrip specialisatiestructuur willen aanhouden.

Het gebrek aan aandacht dat tot voor kort geschonken is aan

de structuren die volledige specialisatie impliceren schijnt

toe te schrijven te zijn aan het feit dat, hoewel volledige

specialisatie vaak voorkomt in minder ontwikkelde landen, dit

zelden het geval is in ontwikkelde landen. De meeste ontwik-

kelde landen produceren een breed scala producten, dat vari-

eert van arbeidsintensieve tot kapitaalintensieve goederen.

Volledige en onvolledige specialisatie in een wereld van vrij-

handel moeten duidelijk onderscheiden worden, zowel vanwege

een verschil in welvaartsimplicatie, als vanwege een positief
economische reden.

Ten aanzien van de welvaartsimplicatie kan worden gesteld dat

bij volledige specialisatie in tenminste &&n land er verschil-

len zullen zijn in de factorbeloningen tussen de landen. Dit

kan met behulp van de volgende figuur worden geillustreerd.
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Stel  dat bij gegeven  k  en  2 de evenwichtige prij sverhouding,

nadat de handelsbetrekkingen geopend zijn, ligt in het inter-
val tussen P en Pmin bij Pe. Het binnenland zal zich danmin
onvolledig specialiseren, terwijl het buitenland zich vol-

ledig specialiseert in de productie van haar exportabel c-
goed. De evenwichtige factorbeloningsverhouding voor het bin-

nenland is w . Daar de factorbeloningsverhouding in het bui-e
tenland niet kan dalen beneden w*. vindt er geen egalisatiemin
van de factorbeloningsverhoudingen plaats.

Ook voor het geval waarin elk land zich volledig speciali-

seert in de productie van zijn exportabel product en de even-

wichtige internationale prijsverhouding ligt in het niet over-

lappende gedeelte van de kostenverhoudingsintervallen zal er

geen factorbeloningsegalisatie plaats vinden. In deze figuur

kan dit gedemonstreerd worden door uit te gaan van k en k*
en een internationale prijsverhouding   . 1)

1)  Bij volledige specialisatie in beide landen is het denk-
baar dat egalisatie van de factorbeloningen plaats vindt.
Dit is in figuur 9 het geval als de beschikbaarheidsver-
houdingen in de landen k resp. £* zijn. Indien de inter-
nationale evenwichtsprijs precies ligt bij de buitenste
en de binnenste grens van de kostenintervallen van de lan-
den P =P = p*, . zullen de factorbeloningsverhouding-e max min'
en in de twee landen exact geagaliseerd worden en wel bij
we
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In dit geval is vrijhandel vanwege de afwezigheid van fac-

torbeloningsegalisatie slechts een onvolledig substituut

voor de mobiliteit van de productiefactoren en moet, indien

gestreefd wordt naar factorbeloningsegalisatie, een vrijer
verkeer van de factoren een aanvulling zijn van vrijhandel.
Hiermede vervalt echter de relevantie van de Heckscher-Ohlin

theorie, die uitgaat van de veronderstelling van immobili-
teit van de productiefactoren.

In dit verband heeft Travis op grond van door hem gedane

empirische onderzoekingen aangetoond dat vanwege de dis-

proportionele verdeling van de productiefactoren over de

landen volledige specialisatie in veel landen bij vrijhan-

del zeer waarschijnlijk is en hij beveelt dan ook een vrijer

kapitaalverkeer tussen de landen aan.
1)

Indien beide landen onvolledig gespecialiseerd zijn kan in-

ternationale goederenhandel een substituut zijn voor de mo-

biliteit van de productiefactoren en resulteren in factorbe-

loningsegalisatie. In dit opzicht kan men in bijna elk land

een voorkeur waarnemen voor onvolledige specialisatie boven

volledige specialisatie of een tendens om invoervervangende
industrie&n te handhaven op grond van overwegingen als zelf-

voorziening, infant-industry protectie of inkomensherverde-
ling ten gunste van een bepaalde groep. De wens om de produc-

tiefactoren volgens de wet van het comparatief voordeel op-

timaal te alloceren schijnt hieraan ondergeschikt te zijn.

Vanuit positief economisch standpunt houdt volledige specia-

lisatie verband met inflexibiliteit van het aanpassingsver-

mogen aan een gegeven exogene verandering, terwijl bij on-

volledige specialisatie meer flexibiliteit bestaat, doordat

de productiefactoren van de ene naar de andere sector gere-
alloceerd kunnen worden.                         /

Recapitulerend, het begrip specialisatiestructuur is niet

alleen een theoretisch begrip, maar ook kan het nuttig wor-

den gehanteerd bij het analyseren van reale problemen.

1)  W.P. Travis, The Theory of Trade and Protection, Cam-
bridge, (Mass.), 1964, blz. 39.
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7  De begrippen factorprijs en factorbeloning

Alvorens over te gaan tot de bespreking van een moderne op-

vatting omtrent de betekenis van de vraagfactoren voor de
theorie van internationale handel, merken wij met betrekking

tot de in de literatuur door elkaar gebruikte begrippen fac-
torbeloningen en factorprijzen het volgende op. De term fac-

-  torprijs is misleidend. Factorbeloning is een geschiktere

uitdrukking, omdat zij aangeeft dat de analyse betrekking

-  heeft op de marktwaarde van de factordiensten en niet op de

prijs van een kapitaalgoed of de prijs van een arbeider.
Voorbeelden van factordiensten zijn het loon per man-uur,

de huurprijs van een kapitaaleenheid per uur, de pacht voor

het jaarlijks gebruik van een stuk land.

Ter onderscheiding van de prijs van de diensten, de huurprijs

van een factor, wordt de prijs van een factor bepaald door de
stroom toekomstige opbrengsten te disconteren. Egalisatie van

de prijzen van de diensten of van de beloningen van de factoren

tussen de landen garandeert niet dat de prijzen van de produc-
tiefactoren zelf ook tussen de landen geagaliseerd worden.

Hiervoor is noodzakelijk dat de rentevoet, waarmee de stroom

opbrengsten of de factorbeloningen gedisconteerd wordt, in
elk land identiek is. Een en ander wordt evident indien ge-

bruik gemaakt wordt van de formule voor het berekenen van de

contante waarde (prijs) van een (bijv. kapitaal-) goed of
factor.

1                    1                                     1

p =ri +         + ... +
L 1+i (1 + i) (1 + i)n - 

2

waarbij: P = de prijs van het goed of factor;

r = de stroom opbrengsten, of de factorbelo-

ning, die in de tijd constant is veronder-
steld;

n = het aantal perioden dat het goed of de fac-

tor opbrengsten oplevert;
i = de rentevoet.
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Volgens het factorprijsegalisatietheorema worden de factor-

beloningen in alle landen door internationale handel geaga-

liseerd. Alleen indien de rentevoet en de factorbeloning ge-

egaliseerd zijn, is de prijs van een identiek goed in elk
land hetzelfde.

Of de nationale rentevoeten door internationale handel even-

eens geagaliseerd worden, is het onderwerp van een recente
bijdrage aan de discussie omtrent de relatie tussen interna-

tionale handel en factorbeloningen.

Samuelson heeft aangetoond dat onder bepaalde veronderstel-

lingen de rentevoet tussen de landen ook gelijk wordt. 1)

Bij de veronderstellingen, die voor factorprijsegalisatie

gelden, voegt hij de volgende:

1  kapitaal is een homogene factor, die met behulp van ar-

beid en kapitaal is voortgebracht;

2  kapitaal is een intermediair, niet-verhandelbaar goed,

dat samen met arbeid gebruikt wordt bij de productie van
twee verhandelbare goederen;

3  bruto kapitaalvorming, maar niet noodzakelijk netto ka-
pitaalvorming, is positief;

4  de rentevoet is positief. Dit is noodzakelijk, omdat an-

ders geen positieve contante waarde van het homogene ka-
pitaal verkregen wordt.

Op basis van deze veronderstellingen bewijst Samuelson de in-

ternationale gelijkheid van de rentevoet met behulp van de nu

bekende techniek dat bij evenwicht elke mogelijke prijsverhou-
ding tussen twee verhandelde goederen slechts een enkele fac-

torprijsverhouding toelaat en dat er voor elke mogelijke fac-
torprijsverhouding slechts &&n consistente rentevoet is. Daar

1)  P.A. Samuelson, Equalization by Trade of the Interest
Rate along with the Real Wage, in R.E. Caves, H.G. John-
son and P.B. Kenen, eds., Trade, Growth and the Balance
of Payments: Essays in Honor of Gottfried Haberler,
Chicago, 1965.
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deze functionele relaties in elk land identiek zijn, als in
elk land door internationale handel in de evenwichtssitua-

tie dezelfde goederenprijsverhouding ontstaat, moet de ren-

tevoet in elk land hetzelfde zijn. Deze conclusie hangt uit-

eindelijk af van de gemaakte veronderstellingen.

Kemp heeft een eenvoudige intuitieve verklaring van deze con-
1)clusie gegeven. Bij volledige factorprijsegalisatie in elk

land volgt uit de veronderstellingen van factorprijsegalisa-

tie dat de productiekosten van een homogeen kapitaalgoed in

elk land hetzelfde zijn. Bij volledige mededinging moet de

prijs van kapitaal gelijk zijn aan zijn kosten en moet deze

derhalve in elk land hetzelfde zijn. In de formule impliceert

dit dat de P en de r voor elk land identiek zijn. Uit de al-

gemene toepassing van de kapitalisatieformule volgt dan dat

de i's eveneens in elk land hetzelfde zijn.

8  De Leontief-paradox en zijn verklaring

Een van de meest bediscussiaerde onderzoekingen naar de em-

pirische relevantie van de Heckscher-Ohlin theorie is die
2)- van  Leontie f. De reden hiervan is dat hij de paradoxale

conclusie trekt dat de exporten van de Verenigde Staten ar-

beidsintensief en haar concurrerende importen kapitaalinten-

. sief zijn, dit in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde no-

tie dat de Verenigde Staten als een kapitaalrijk land op grond

van het Heckscher-Ohlin theorema kapitaalintensieve goederen

zouden moeten exporteren en arbeidsintensieve goederen zouden

moeten importeren.

1)  M.C. Kemp, The Pure Theory of International Trade, Engle-
wood Cliffs, 1964, blz. 48 en 49.

2)  W. Leontief, Domestic Production and Foreign Trade: The
American Capital Position Re-examined, Economia Interna-
zionale, Vol. 7, 1954.
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Tegen de studies van Leontief zijn zowel methodologische
1)

als statistische bedenkingen aangevoerd. Zo is gesteld

dat zijn methode helemaal geen test is van het Heckscher-
Ohlin theorema, omdat het er niet om gaat hoe de invoerver-

vangende goederen in de Verenigde Staten geproduceerd zou-
den worden, maar hoe zij feitelijk in het buitenland gepro-

2)duceerd worden. Een ander punt van kritiek stelt dat de

input-output benadering, die gebaseerd is op vaste input-

coafficianten, logisch onverenigbaar is met de modellen van

internationale handel, die gewoonlijk uitgaan van varidren-

de productieprocessen om volledige werkgelegenheid te be-
reiken. In dit verband heeft Bhagwati er echter op gewezen

dat dit bezwaar irrelevant is, omdat de input-output tabel

door Leontief alleen gehanteerd is voor de berekening van de

indirecte kapitaal- en arbeidsvereisten van de exporten en

de importen en dat de veronderstellingen van de input-output
3)

analyse niet noodzakelijk zijn.

1)  In een latere studie, waarin hij rekening hield met de
gerezen kritiek, maakte hij de berekeningen nogmaals,
waarbij hij in plaats van een 50-sectoren matrix een
matrix met 192 sectoren inverteerde. Bovendien werden
aanpassingen gemaakt betreffende agrarische data. Zijn
oorspronkelijke conclusie is hierdoor echter niet aan-
getast.
W. Leontief, Factor Proportions and the Structure of
American Trade: Further Theoretical and Empirical Ana-
lysis, Review of Economics and Statistics, Vol. 38,
November 1956.

2)  P.T. Elsworth, The Structure of American Foreign Trade:
a New View Examined, Review of Economics and Statistics,
Vol. 36, 1954.
B. Swerling, Capital Shortage and Labor Surplus in the
United States, Review of Economics and Statistics, Vol.
36, 1954.
J.L. Ford, The Ohlin-Heckscher Theory of the Basis and
Effects of commodity Trade, London, 1965.

3)  Bhagwati, The Pure Theory ..... , t.a.p., blz. 22.
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De statistische resultaten van Leontief's studie zijn be-

twijfeld door Buchanan, die met name de geldighTid van de

gebruikte kapitaal-arbeidsverhouding betwist. Hij stelt

dat Leontief's kapitaalcoaffici8nten berekend zijn uit de

kapitaalgoederenvoorraad, terwijl de verbruikte werkeenhe-
den van kapitaal als stroomgrootheid gehanteerd moeten worden,

tenzij de levensduur van kapitaal in alle industriedn gelijk

is. Indien bijv. een duur kapitaalgoed (dat alleen een ka-

pitaalrijk land zich kan veroorloven) een lange levensduur

heeft, dan kan dit land een goed produceren (en exporteren),

dat volgens de stroomanalyse niet kapitaalintensief is, ter-

wijl het door Leontief, die geen rekening houdt met verschil-

len in levensduur, als kapitaalintensief wordt aangemerkt.

Een veel besproken bezwaar tegen de door Leontief gehanteer-

de kapitaalco8ffici6nten is voorts dat de kapitaalco ffici5nt
2)

in de landbouw tweemaal zo hoog is als in de staalindustrie.

Een andere mogelijke bron van zwakte in Leontief's resulta-

ten wordt toegeschreven aan de geringe representativiteit

van het basisjaar 1947, waarin de Amerikaanse exporten drie-

maal zo hoog waren (zij werden gefinancierd uit het hulppro-

gramma voor Europa) dan de importen.

Het zou ons te ver voeren om op deze, en andere methodologische
3)

en statistische bedenkingen nader in te gaan. Het lijkt ons

daarentegen nuttig in het kort de voornaamste theoretische ar-

gumenten te vermelden, die de empirische resultaten van Leon-
tief trachten te verklaren.

1)  N.S. Buchanan, Lines on the Leontief-Paradox, Economia
Internazionale, November 1955, blz. 793.

2)  Swerling, t.a.p., blz. 287
3)  Voor een literatuuroverzicht hieromtrent kan o.a. verwe-

zen worden naar J.S. Chipman, A Survey of the Theory of
International Trade, Part 3, Econometrica, Vol. 34, Ja-
nuary 1966 en W.D. von Lucius, Das Leontief-Paradoxon des
Auszenhandels, Zeitschrift fur National6konomie, Band XXV,
November 1965.
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Leontief zelf verklaart de contradictie met de Heckscher-

Ohlin theorie door het arbeidsaanbod met een efficiencyfac-

tor aan te passen. Hij stelt dat de Amerikaanse arbeider
driemaal zo efficiMnt is als een arbeider elders, zodat de

Verenigde Staten over een groot arbeidspotentieel beschik-

ken en dientengevolge arbeidsintensieve producten exporteren.

Leontief schrijft deze superieure efficiency van arbeid toe
aan de Amerikaanse "know-how" en een efficidntere bedrijfs-
voering, maar hij vermeldt niet hoe hij komt aan die effi-

ciencyfactor van drie. Bovendien veronderstelt hij impliciet

dat deze efficiencyfactor niet geneutraliseerd wordt door een

dienovereenkomstige efficiencyfactor bij een andere productie-

factor. Leontief's argument ten gunste van de veronderstelde

efficiencyfactor van drie is dat, indien zij niet gebruikt

zou worden, het onmogelijk zou zijn "to explain the compara-
1)

tive surplus of labour which our figures unmistakably reveal".

Dit argument is natuurlijk niet overtuigend, omdat het veron-

derstelt dat het Heckscher-Ohlin theorema een geldige verkla-

ring biedt van de structuur van de Amerikaanse handel, terwijl
de kwestie waarom het gaat juist is of dit theorema opgaat. 2)

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat Arrow, Chenery,
Minhas en Solow voor individuele industriean in verschillende

landen gevonden hebben dat het enige significante verschil tus-

sen de geschatte homohypallagic (CES) productiefuncties be-
staat uit een "overall" efficiency term, waaruit Minhas con-

cludeert dat het niet gerechtvaardigd is, zoals Leontief doet,
3)4)de efficiencyfactor toe te schrijven aan een factor alleen.

1)  Leontief, 1954, t.a.p., blz. 28
2)  Zie ook J. Bhagwati, Some Recent Trends in the Pure Theo-

ry of International Trade, in R.F. Harrod and D. Hague,
eds., International Trade Theory in a Developing World,
London, 1963.

3)  Opgemerkt zij dat homo = hetzelfde en hypallage = substi-
tutie.

4)  Minhas, t.a.p., blz. 159.
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Door Buchanan en Vanek is opgemerkt dat Leontief in zijn

berekeningen de betekenis van de natuurlijke hulpbronnen
1):verwaarloosd heeft. Zij hebben getracht aan te tonen dat

de factorstructuur van de Amerikaanse exporten en concurre-
rende importen eerder een weerspiegeling is van schaarste

aan natuurlijke hulpbronnen dan aan kapitaal. Dit blijkt-

uit onderstaande tabel, waarvan de eerste twee regels de

resultaten van Leontief en de onderste regel die van Vanek
bevat.

Domestic capital, labor, and natural resource product re-
quirements per million dollars of American exports and of

competitive import replacements, 1947.

Exports Imports Imports
Exports

Capital (dollars in 1947 prices) 2.550.780 3.091.339 1,21

Labor (man-years) 182.313 170.004 0,93

Natural resource products
(dollars in 1947 prices) 340.000 630.000 1,85

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de Verenigde Staten

relatief goed zijn uitgerust met arbeid en relatief minder

goed voorzien zijn van natuurlijke hulpbronnen. Uit de ver-

houdingscijfers blijkt dat de Amerikaanse invoervervangende

industrie weliswaar kapitaalintensiever produceert dan de

exportindustrie, maar dat zij echter in nog hogere mate na-

tuur-intensief is. Indien de factor natuurlijke hulpbronnen

even goed voor kapitaal als voor arbeid kan worden gesubsti-
tueerd kan men concluderen, dat arbeid in vergelijking met

kapitaal in de Verenigde Staten relatief in overvloed aan-

wezig is. Dit is echter niet het geval, omdat er volgens

Vanek een sterke mate van complementariteit bestaat tussen

kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Immers een land dat re-

1)  J. Vanek, The Natural Resource Content of United States
Foreign Trade, 1870-1953, Cambridge (Mass.), 1963, blz.
132-135 en Buchanan, t.a.p.
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-

latief slecht is uitgerust met hoogwaardige natuur, kan dit

gebrek compenseren door aan de factor natuur meer kapitaal
te besteden. Vanek concludeert dan ook dat kapitaal in de

Verenigde Staten wel een relatief overvloedige factor kan

zijn, maar dat "relatively less of its productive services

is exported than would be needed for replacing our imports,
because resources, which are our scarce factor, can enter

productive processes efficiently only in conjunction with
1)                                                           -

large amounts of capital". Kortom, de Leontief paradox
kan worden verklaard door het bestaan van een derde factor,

i.c. natuurlijke hulpbronnen. .-'

Een andere verklaring voor de Leontief paradox ligt in de

mogelijkheid dat de consumenten in de Verenigde Staten een

sterke voorkeur hebben naar de producten, waarin de relatief

overvloedige factor van dit land intensief is aangewend; met

het gevolg dat dit goed, waarin het land een comparatief kos-
tenvoordeel (maar geen comparatief prijsvoordeel:) heeft, ge-

importeerd en het andere goed ge&xporteerd wordt. Indien dit

het geval is, komen de exporten niet meer overeen met de fac-

torbeschikbaarheid. Brown heeft er echter op gewezen, dat de

Verenigde Staten relatief veel van haar arbeidsintensieve goe-
deren consumeert. 2) In tegenstelling hiermee staat de studie

van Houthakker, die suggereert, dat er een aanzienlijke ge-

lijkvormigheid bestaat in de vraagfuncties tussen de landen

en dat nauwelijks aangetoond kan worden dat kapitaalrijke lan-

den een disproportionele voorkeur hebben naar kapitaalinten-
3)sieve goederen. Hoe dan ook, dit verschijnsel moet beschouwd

worden als een theoretisch curiosum, waarvan de bewijslast be-

rust bij degene die het wil verdedigen. Het lijkt niet erg waar-

schijnlijk dat de oplossing van de paradox in deze richting ge-
vonden zal worden.

1) Vanek, t.a.p., blz. 135.

2)  A.J. Brown, Professor Leontief and the Pattern of World
Trade, Yorkshire Bulletin of Economic and Social Research,
Vol. 9, November 1957.

3)  H.S. Houthakker, An International Comparison of Household
Expenditure Patterns, Commemorating the Centenary of En-
gel's Law, Econometrica, Vol. 25, October 1957.



40

Van groter belang voor de verklaring van de Leontief-paradox

lijkt het empirisch waargenomen verschijnsel van de factorin-

tensiteitsomkering. Daar dit geval reeds eerder in dit hoofd-
-----

stuk besproken is, kan daarnaar verwezen worden. Samenvattend

kunnen wij hieromtrent het volgende opmerken. Indien dit ver-
.-.

schijnsel zich voordoet, is het zeer goed mogelijk dat een ka-

pitaalrijk land als de Verenigde Staten bij de daar heersende

factorbeloningsverhouding arbeidsintensieve producten expor-

teren, terwijl deze in het buitenland tot de groep der kapi-

taalintensieve goederen worden gerekend. Evenzeer is het mo-

rgelijk dat de importproducten der Verenigde Staten in het

buitenland op arbeidsintensieve wijze worden vervaardigd en

de daarmee concurrerende producten in de Verenigde Staten

zelf op kapitaalintensieve wijze.

Ten aanzien van de voorwaarden waaronder dit verschijnsel

opgaat, wijzen wij op het volgende. Indien de productiefunc-

ties van het Leontief-type zijn (vaste productiecoafficiUn-

ten) of van het Cobb-Douglas type (substitutie-elasticitei-
ten van 66n) kan factorintensiteitsomkering nooit plaats

-vinden. Bij de Leontief-functie reageert de kapitaalinten-

siteit niet op de factorbeloningsverhouding, terwijl bij de
' , Cobb-Douglas functie er sprake is van een unieke hierarchie

V

van de factorintensiteiten, immers de procentuele verande-

ring van de relatieve factorhoeveelheden komt steeds precies

overeen met de procentuele verandering van de relatieve fac-
torbeloningen. Daar de factorintensiteitshiararchie bij beide

productiefuncties voor alle denkbare relatieve factorbelo-

ningen uniek is, kan voor deze functies de Leontief-paradox
niet verklaard worden met factorintensiteitsomkeringen. De

productiefunctie die hiervoor meer perspectieven biedt is
de CES functie.

De reactie van de kapitaalintensiteit op de relatieve factor-

beloningen kan in een dubbel logaritmische figuur eenvoudig

worden weergegeven. Het Leontief-geval, waarbij er geen reac-

tie is op de relatieve factorbeloningen, is geillustreerd in
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figuur 10. Hoe de factorbeloningen ook zijn, de substitutie-

elasticiteit, (d.i. de hellingshoek van de curven) is nul.

In figuur 11 is het Cobb-Douglas geval voor de twee produc-

ten afgebeeld, waarbij de hellingshoek voor elk product &6n
is.

Figuur 10 Figuur 11
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Voor CES-productiefuncties geldt volgende figuur.
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De voorwaarden waaronder factorintensiteitsomkering kan

plaats hebben zijn:
1 -de industriean vertonen aanzienlijke verschillen in de

substitutie-elasticiteit. Immers indien de substitutie-
-

elasticiteiten gelijk zijn, heeft de verhouding van loon-

voet ten opzichte van kapitaalrendement geen invloed op

de verhouding van de kapitaalintensiteit in de twee sec-

toren. Naarmate de loonvoet ten opzichte van het kapitaal-

rendement stijgt, wordt de industrie met de hogere substi-

tutie-elasticiteit relatief kapitaalintensiever dan de in-

dustrie met de lagere substitutie-elasticiteit, ook al

stijgt de kapitaalintensiteit van beide bedrijfstakken.
de industrie met de lagere substitutie-elasticiteit moet

een hoger beginpunt hebben op de as, waarop de kapitaal-
-                                                            1)

intensiteit wordt gemeten. Zie figuur 12.

De vraag of de substitutie-elasticiteiten tussen de sectoren

sterk genoeg van elkaar afwijken is door Minhas voor de handel

tussen de Verenigde Staten en Japan bevestigend beantwoord.

Tegen zijn berekeningen heeft Leontief nogal bedenkingen aan-

gevoerd. Hij heeft zelfs getracht aan te tonen dat Minhas'

eigen empirische resultaten een tegengestelde conclusie recht-
2)

vaardigen. Kortom, voor de beantwoording van de vraag of

--factorintensiteitsomkeringen een belangrijk verschijnsel zijn,

zal meer feitelijk onderzoek moeten worden verricht dan tot

nu toe heeft plaatsgehad.

1)  Minhas, The Homohypallagic Production Function,....t.a.p.
2)  W. Leontief, An International Comparison of Factor Costs

and Factor Use, a Review Article, American Economic Re-
view, Vol. 54, June 1964.
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9  Empirische studies

Pogingen om op basis van de door Leontief gehanteerde methode

de factorverhoudingstheorie empirisch te verifi5ren zijn ge-
1)

daan door Bharadwaj voor India, Tatemoto en Ichimura voor
2)                 3)

Japan, Wahl voor Canada en Stolper en Roskamp voor Oost-
4)

Duitsland.

Bharadwaj heeft voor 1951 gevonden dat voor de totale handel

India de tendens vertoont arbeidsintensieve goederen te ex-

porteren en kapitaalintensieve goederen te importeren. Uit de

cijfers voor de handel met de Verenigde Staten blijkt echter

dat India kapitaalintensieve goederen naar de Verenigde Staten

exporteert en arbeidsintensieve goederen uit de Verenigde Sta-

ten importeert, wat de Heckscher-Ohlin hypothese blijkt te

weerleggen.

Tatemoto en Ichimura hebben voor Japan, dat sinds jaren een

bevolkingsoverschot heeft, gevonden dat dit land naar de rest

van de wereld kapitaalintensieve goederen exporteert en ar-
beidsintensieve goederen importeert. Dit geaggregeerde resul-

taat wordt toegeschreven aan het feit dat 75 procent van de

Japanse exporten naar (arbeidsovervloedige) ontwikkelings-

landen en 25 procent naar (kapitaalrijke) ontwikkelde landen
gaat. Anders dan voor India, blijkt een gedesaggregeerde ana-

lyse de Heckscher-Ohlin theorie echter te steunen, immers uit

de berekeningen van de kapitaalintensiteiten voor de handel

tussen Japan en de Verenigde Staten blijkt dat Japan arbeids-

intensieve goederen exporteert en kapitaalintensieve goederen

importeert.

1)  R. Bharadwaj, Structural Basis for India's Foreign Trade,
Bombay, 1962 en Factor Proportions and the Structure of
Indo-U.S. Trade, Indian Economic Journal, Vol. 10, Octo-
ber 1962.

2)  M. Tatemoto and S. Ichimura, Factor Proportions and ForeignTrade: the Case of Japan, Review of Economics and Statis-
tics, Vol. 41, November 1959.

3)  D.F. Wahl, Capital and Labour Requirements for Canada's Fo-reign Trade, Canadian Journal of Economics and Political
Science, Vol. 27, August 1961.

4)  W. Stolper and K. Roskamp, Input-Output Table for East Ger-
many with Applications to Foreign Trade, Bulletin of the
Oxford Institute of Statistics, Vol. 23, November 1961.
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In het geval van Canada heeft Wahl gevonden dat de exporten

kapitaalintensief zijn en de importen arbeidsintensief. Daar

Canada's handel primair georianteerd is op de Verenigde Sta-

ten, is dit in tegenstelling met wat men zou verwachten op
basis van de Heckscher-Ohlin theorie.

Tenslotte hebben Stolper en Roskamp de aard van de Oostduit-

se exporten en importen geanalyseerd. Vergeleken met de rest

van Oost-Europa kan Oost-Duitsland als een kapitaalrijk land
worden beschouwd. Gebleken is dat, in overeenstemming met de

Heckscher-Ohlin hypothese, haar exporten kapitaalintensief en

haar importen arbeidsintensief zijn.

Alleen in de gevallen van bilaterale handel (d.w.z. op gedes-

agregeerd niveau) tussen Japan en de Verenigde Staten en tus-
sen Oost-Duitsland en Oost-Europa worden de voorspellingen

van het Heckscher-Ohlin theorema bevestigd. De handel tussen
India en de Verenigde Staten en tussen Canada en de Verenigde

Staten is daarentegen in overeenstemming met de Leontief-para-

dox. Met Bhagwati kunnen wij dan ook van oordeel zijn dat
"there is little doubt that an attitude of agnosticism is cer-
tain to be left in the reader's mind concerning Leontiefs ori-
ginal refutation  of the Heckscher-Ohlin theorem" .  1)

10  De opvatting van Linder

Tot nu toe hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met
het verschil in beschikbaarheidsverhouding van de productie-

factoren tussen de landen als oorzaak die het comparatief

voordeel en daarmee de internationale handel bepaalt. Andere
*-*

factoren, zoals vraagstructuren en informatiestromen, die
eveneens het volume en de structuur van de internationale

handel beInvloeden, zijn niet of nauwelijks in het betoog be-

trokken. Linder heeft het belang van deze factoren benadrukt
2)

en hun invloed op de handel geanalyseerd. Sterker nog, deze
.-I

1)  J. Bhagwati, The Pure Theory ..... t.a.p., blz. 25.

2)  S.B. Linder, An Essay on Trade and Transformation, Stock-
holm, 1961.



45

\-

auteur stelt dat de verklaring van de internationale handel

in industri5le producten niet mogelijk is, zonder rekening

--te houden met de invloed van de vraagstructuren.

Linder maakt een onderscheid tussen primaire en industriale
-

producten. In navolging van Heckscher en Ohlin verklaart ook

hij de internationale handel in primaire producten uit de ver-
schillende beschikbaarheid van de landen over productiefacto-

ren. Voor de verklaring van de handel in industriale produc-

ten is de factorverhoudingstheorie echter ontoereikend.

De invloed van de vraagstructuren manifesteert zich volgens

Linder in het feit dat de productiefunctie van een onderne-

mer, die op een zekere binnenlandse vraag kan rekenen, over

het algemeen gunstiger is dan die van producenten, die voor
de afzet van hun producten aangewezen zijn op buitenlandse

markten. "In all, what our arguments amount to is the pro-

position that production functions are not identical in all

countries, but that the production functions of goods deman-

ded at home are the relatively most advantageous ones".
1)

Zijn uitgangspunt is geheel verschillend van dat van de meer
orthodoxe economen, met name wanneer hij stelt dat: "The

range of exportable products is determined by internal demand.

It is a necessary but not a sufficient condition that a pro-

duct be consumed (or invested) in the home country for this
product  to  be a potential export product" .  2)

Als factor die verantwoordelijk is voor deze situatie ver-

meldt de auteur het niet vertrouwd zijn met buitenlandse

markten. Dit niet vertrouwd zijn met buitenlandse markten

heeft een drietal aspecten, die als evenveel argumenten wor-

den gehanteerd ter ondersteuning van zijn stellingen.

1) Linder, t.a.p., blz. 90.
2)  Linder, t.a.p., blz. 87.
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1  Ondernemers gaan pas een product produceren, indien zij

waarnemen, en zich er van bewust zijn, dat er een be-

hoefte naar bestaat. In een wereld van imperfecte kennis
I--
wordt hun aandacht waarschijnlijk eerder getrokken door

behoeften die in het binnenland bestaan, dan buitenland-

se behoeften die moeilijker waar te nemen zijn. In elk
.--
land worden dan ook alleen die goederen geproduceerd,

waarnaar daar een behoefte bestaat. Kindleberger drukt

dit als volgt uit: "A man may be perfectly rational but

only within a limited horizon. As consumer he will nor-

mally restrict his expenditure to those goods offered

to him through customary demands. As producer, he will
sell his goods typically in a given ambit. Over his ho-

rizon there may lie brilliant opportunities to improve

his welfare as a consumer, or his income as a producer,

but unless he is made aware of them, they will avail him

nothing". Exporten zijn het einde, niet het begin van
1)

de expansie van een markt. "International trade is2) „

really nothing but an extension across national frontiers

of a country's own web of economic activity".
3)

2  In de mate dat een nieuw product moet worden uitgevonden

of ontwikkeld wordt een ander aspect van vertrouwdheid

belangrijk: de bekendheid van de uitvinder en ondernemer
met de marktcondities. Uitvinders en ondernemers werken

niet in een vacuum, enerzijds reageren zij op waargeno-

men behoeften, anderzijds crearen zij behoeften.

1)  C.P. Kindleberger, Foreign Trade and the National Eco-
nomy, New Haven, 1962, blz. 16.

2)  Dat de realiteit in duidelijke tegenstelling kan staan
met dit argument van Linder is aangetoond door Duesberg,
die voor Italiaanse koelkasten er op gewezen heeft dat
van 1952 tot 1960 de expansie op buitenlandse markten
plaats vond v66r de eigenlijke expansie van de binnen-
landse markt. Gedeeltelijk was dit exportsucces geba-
seerd op goede kwaliteit en een zeer aantrekkelijke vorm
van het product.
P. Duesberg, Determinanten der internationalen Gaterstro-
me, Berlin, 1965, blz. 156.

3)  Linder, t.a.p., blz. 88.
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Gebrek aan kennis omtrent buitenlandse behoeften beperkt

de reactie van de uitvinders tot de behoeften en mogelijk-

heden die zij waarnemen op de binnenlandse markt. De uit-

vindingen die in een land gedaan worden, warden dan ook

bepaald door de behoeften van dit land en niet door die
van een ander land.

3  Het is belangrijk zich te realiseren dat producten bijna

nooit aanvankelijk op een markt worden geintroduceerd in
hun finale vorm. Prototypen veranderen ten gevolge van

uitwisselingen van informatie tussen producent en consu-

ment. Slechts na een bepaalde tijd wordt het product uit-

eindelijk op commerci5le basis geintroduceerd. De aanpas-

singskosten zullen veel groter zijn als de ondernemer niet

bekend is met de markt. Nadat het nieuwe product eenmaal
een vaste plaats heeft verworven op de binnenlandse markt,

is de ondernemer gereed om te reageren op winstmogelijk-

heden in het buitenland. Al met al, de "trial and error"

periode, die elk nieuw product moet ondergaan voordat het

de behoeften van de consument bevredigt, is zeer kostbaar

voor een ondernemer die niet met de plaatselijke verhou-
1)

dingen bekend is.

Linder duidt de binnenlandse vraag, die noodzakelijk is voor-

dat een product "uberhaupt" geproduceerd kan worden, aan als
"representative demand". De vraag moet als representatief

voor de binnenlandse vraagstructuur kunnen gelden, d.w.z. een

1)  zoals reeds is vermeld, baseert Linder zijn stelling van
verschillende productiefuncties op deze drie argumenten.
Hieromtrent kunnen wij het volgende opmerken. Het lijkt
niet zinvol om te spreken van verschillende functies als
de ene ondernemer de aanwezigheid van behoeften ontdekt
(en daarvoor produceert) en de andere niet. Men moet al-
leen dan van verschillende functies spreken als beide on-
dernemers het qoed produceren, maar tegen verschillende
kosten. Linder bewijst derhalve alleen met het laatste
argument de aanwezigheid van verschillende functies. De
beide eerste bewijzen alleen waarom bepaalde goederen al-
leen in bepaalde landen geproduceerd worden. Als uitspra-
ken over de productiefuncties van die goederen zijn zij
niet relevant.
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1) 2)
zekere relatieve betekenis verkregen hebben.

De theorie van Linder heeft een tweevoudige toepassingsmoge-

lijkheid:

1  Indien men de exportmogelijkheden van een land onderzoekt,

zal men onmiddellijk, d.w.z. zonder eerst de comparatieve
voor- en nadelen te analyseren, bepaalde goederen van de-

ze mogelijkheden kunnen uitsluiten. Immers alle goederen,
 waarvoor er in het binnenland geen representatieve vraag
bestaat worden niet geproduceerd en kunnen derhalve ook

niet geaxporteerd worden. Het al of niet aanwezig zijn van
-

een zekere vraag bepaalt en beperkt dan ook de reeks po-

tentiale exportgoederen, die de goederen omvat die "uber-

haupt" geaxporteerd kunnen worden. Het is de bedoeling die

goederen van export uit te sluiten, waarvan de binnenland-

se productie kennelijk niet groot genoeg is.

1)  Ter illustratie hiervan geeft Linder het volgende voor-
beeld. In Saoedi-Arabid bestaat weliswaar een vraag naar
Cadillac's, maar deze is te gering om als representatief
te gelden en om een binnenlandse productie te initidren.
Overigens  gee ft  hij   toe  dat: "The meaning  o f representa-
tive demand is deplorably loose".
Linder, t.a.p., blz. 87.

2)  De aanwezigheid van een representatieve binnenlandse
vraag kan niet in alle gevallen leiden tot het ontstaan
van een overeenkomstige industrie. Immers bij veel pro-
ducten komt het niet alleen aan op de relatieve beteke-
nis, die de behoefte inneemt binnen het totale behoeften-
scala van een land. Beslissend is vaak welke absolute be-
tekenis zij heeft, d.w. z. hoe hoog (absoluut) de vraag is.
Het is derhalve niet voldoende na te gaan of een vraag al
dan niet representatief is, maar of de vraag (absoluut)
zo hoog is, dat zij van de potenti&le binnenlandse pro-
ducenten een zekere grootte eist. Dit probleem van de be-
drijfs- en ondernemingsgrootte is door Linder niet aan de
orde gesteld. Zo ligt volgens Daesberg de reden voor het
ontbreken van een sterke koelkastenindustrie in Belgid en
Nederland in de jaren 1952 tot 1960 in de geringe markt-
grootte van deze landen, dit ondanks het feit dat in deze
landen de relatieve betekenis van de vraag het grootste
was. Dit is niet te begrijpen met Linder's theorie van de
representatieve vraag.
Duesberg, t.a.p., blz. 155.
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2  De omvang van de potentiale exporten begrenst de omvang

van de feitelijke, actuele, exporten. Dat betekent ech-
ter niet dat de actuele exporten vastliggen. Immers dez

ze worden bepaald door de comparatieve voordelen. Als

mogelijke oorzaken hiervoor vermeldt Linder kostenver-

schillen wegens massaproductie, transportkosten, ver-

schillen in factorbeschikbaarheid en, als nieuwe factor,

verschillen in de mate van representativiteit van de bin-

nenlandse vraag: "The more representative the demand for

a good is, the more likely it is that this good will be
an actual export good". 1)

Recapitulerend, volgens Linder hebben verschillende vraag-

structuren een tweeledig effect op de internationale handel:

zij beinvloeden zowel de potenti8le als de actuele handel.

De auteur pretendeert echter niet een algemene verklaring

te hebben gegeven van de exacte structuur van het compara-
tief voordeel. Dit is een functie van veel factoren: "tech-

nological superiority, managerial skills and economies of
scale are perhaps the most important.....". 2 )

Wanneer economen geconfronteerd worden met problemen, die

zij niet kunnen oplossen, brengen zij gewoonlijk een wijzi-

ging aan in de probleemstelling. Insgelijks heeft Linder het
traditioneel onderzoek feitelijk opgegeven en gesteld dat,

terwijl de exacte structuur van de handel in industri&le

producten niet kan worden voorzien, men in de plaats daar-

van een theorie kan hebben omtrent de omvang van de handel

(als procent van het nationaal inkomen) tussen de handels-

partners.

Linder's centrale stelling is dat de handelsomvang van in-

dustriale producten van een land met zijn handelspartners,

genomen als aandeel van het nationaal inkomen van deze lan-

den, groter zal zijn naarmate de gelijkvormigheid in de

vraagstructuur van de handelspartners groter is. De gelijk-

vormigheid in de vraagstructuren is gerelateerd aan de ge-

1)  Linder, t.a.p., blz. 103.

2)  Linder, t.a.p., blz. 103.
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lijkvormigheid van de per capita inkomens, ofschoon de in-

komensverdeling en de gelijkvormigheid van de preferentie-

structuren additionele variabelen zijn. Kortom, landen die

gelijke inkomensniveaux hebben, handelen waarschijnlijk in-
tensiever met elkaar dan landen die verschillende inkomens-

niveaux hebben.

Linder meent met zijn theorie van de representatieve vraag

de Heckscher-Ohlin theorie te kunnen vervangen. Hij zegt een
"alternative theory" geformuleerd en "a new basic principle

to explain the pattern of trade and location" gevonden te

hebben. Deze aanspraak zullen wij nader onderzoeken, aller-

eerst voor de potenti6le handel en vervolgens voor de actu-
ele handel. 1)

Linder stelt dat hij de reeks potenti&le exportgoederen van

een land kan bepalen zonder rekening te houden met de factor-

beschikbaarheid. Hoe groot de op de factorbeschikbaarheid ge-
baseerde voordelen van een 16nd voor de productie van een be-

paald goed ook kunnen zijn, zolang niet voldaan is aan de

voorwaarde van de aanwezigheid van een representatieve bin-

nenlandse vraag, wordt dit goed niet geproduceerd en kan het

derhalve niet gedxporteerd worden. Ohlin heeft de betekenis

van de binnenlandse vraag alleen beschouwd in haar effect op

de schaarste van de productiefactoren. Daarmee stelt Ohlin

voorop dat het ontbreken van een zekere binnenlandse vraag

geen belemmering is voor het realiseren van de aanwezige com-

paratieve voordelen. Bij Ohlin zijn alle goederen van een
land (waarvoor in het buitenland een vraag bestaat) potenti6le

exportgoederen, terwijl bij Linder niet alle goederen (waar-
voor een buitenlandse vraag bestaat) potentidle exportgoede-

ren zijn.

1) Opgemerkt moet worden, dat wij hierbij in feite spreken
over de theorie van Ohlin. De grondgedachten van de fac-
torverhoudingshteorie zijn weliswaar door Heckscher ont-
worpen, maar Ohlin heeft Heckscher's ideedn verder uit-
gewerkt, met name door de vraag in de analyse te betrek-
ken.
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Linder stelt dat goederen vanwege een ontbrekende binnen-

landse vraag niet geproduceerd en daarmee niet geaxporteerd
worden. Weliswaar kan de theorie van Ohlin dit niet berede-

neren, maar daarmee is nog niet weerlegd dat Ohlin de export

kan verklaren van goederen die in een land geproduceerd wor-

den. Ohlin is het er niet om te doen het gebied van de poten-

tidle handel te bepalen, hij wil alleen de feitelijke goede-
renruil motiveren.

Geconstateerd kan worden dat Linder de theorie van Ohlin in

zoverre kan aanvullen, dat hij gewezen heeft op een probleem,

en wel de grenzen van de potentiale handel, dat door Ohlin

niet als zodanig is erkend. Hiermee is echter niet gezegd,

dat zij als een alternatieve theorie kan worden aangemerkt.

Duesberg heeft voor de electrotechnische industrie in West-

Duitsland (zonder West-Berlijn), Frankrijk en Itali& de pro-

ductiestructuur (waarin de structuur van de vraag weerspie-

geld is) geanalyseerd voor de jaren 1956, 1958 en 1960.
Slechts in 66n geval was de theorie van Linder relevant.

Gebleken is, dat er in de Bondsrepubliek nauwelijks een vraag

aanwezig was naar radiotoestellen voor militaire doeleinden,

zodat deze producten niet tot de potentible exportgoederen
behoorden. Daarmee is de zwakke Duitse exportpositie op dit

1)gebied met de theorie van Linder verklaarbaar.

Linder beperkt zich echter niet tot de bepaling van de poten-
ti8le handel, maar tracht met zijn theorie van de represen-

tatieve vraag ook de actuele handel te bepalen: "Furthermore,

the concept of representative demand is useful not only in
narrowing the range of potential exports, but also in pre-

dicting the pattern of actual trade" . 2) Daarmee stelt  Lin-

der hetzelfde probleem als Ohlin. Zijn aanspraak op een al-

1)  Duesberg, t.a.p., blz. 148.
2)  Linder, t.a.p., blz. 105.
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ternatieve theorie kan dus niet meer teruggewezen worden

met het argument dat beide theoriedn op verschillende ter-

reinen betrekking hebben. Het onderzoek naar de aanspraak
van Linder een alternatieve theorie geformuleerd te hebben

moet dus betrekking hebben op een vergelijking van de oor-
zaken van de actuele handel in beide theorie&n.

Linder schrijft: "Technology and know-how, for instance , are

likely to be inferior - and thus the production function less

advantageous - in a country where the environment of the in-
ventors and innovators is not conducive to the solution of

the problems associated with the production of a particular

product. The environment will not be conducive if there is
1)

no demand, or unrepresentative demand, for the product".

Dit citaat is belangrijk voor de beoordeling van de verhou-

ding van de theorie van Linder ten opzichte van die van Ohlin.
Linder verklaart de comparatieve voor- resp. nadelen uit ver-

schillen in technische kennis, die de productiefunctie bein-

vloeden. Ohlin doet echter hetzelfde, hoewel bij hem de ver-

schillen in technische kennis uitgedrukt worden in de schaar-

steverhoudingen bij technici van een bepaalde (hoge) kwali-
2)

teit. In een land, waarin de voor de productie van een be-

paald goed vereiste kennis gering is, zijn ook de represen-

tanten van deze kennis (in bepaalde richtingen gespeciali-
seerde technici) schaars en daarmee duur.

I.

Daar Linder de actuele handel tussen de landen uit dezelfde

oorzaak verklaart als Ohlin, is Linder's theorie ook in dit

opzicht geen alternatief voor die van Ohlin.
>

De betekenis van Linder's studie is dat hij de factorbeschik-

baarheidstheorie verdiept heeft. Het is hem gelukt met zijn
analyse van de vraagstructuren een oorzaak voor verschillen-

-de factorbeschikbaarheden aan te tonen. Weliswaar toont Ohlin
aan dat de vraagstructuren samen met de kwantitatieve en kwali-

1)  Linder, t.a.p., blz. 128.
2)  Ohlin, t.a.p., blz. 81.
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tatieve factorbeschikbaarheden de schaarsteverhoudingen be-

palen, maar Linder bewijst dat er tussen de vraag en de fac-
torbeschikbaarheid een interdependentie bestaat. Zo is in een

land waarin een bepaald goed weinig of niet gevraagd wordt,

het vermogen van de productiefactoren om dit goed efficidnt

te produceren weinig of niet gevormd. De binnenlandse vraag-
structuur beInvloedt dus de kwaliteit van de in een land aan-

wezige factoren.

Terwijl Ohlin zich concentreert op de samenhang tussen fac-
torbeschikbaarheid en structuur van de handel, onderzoekt

Linder de samenhang tussen vraagstructuur en factorbeschik-
baarheid. Beide auteurs verklaren de handel tussen de landen

uit dezelfde argumenten, zoals bijv. uit verschillen in tech-

nische kennis. Ohlin stelt voorop dat deze (en andere) ver-

schillen in de realiteit aanwezig zijn en bouwt daarop zijn

factorverhoudingstheorie. Linder daarentegen onderzoekt waar-

om deze verschillen aanwezig zijn en ontwikkelt uit het re-

sultaat van zijn onderzoek de theorie van de representatieve

vraag.
-,

Samenvattend, met betrekking tot de structuur van de actuele
handel kan de theorie van Linder niets verklaren, wat ook niet

reeds verklaarbaar is met behulp van de factorverhoudingstheo-

rie. Het kan zelfs worden aangetoond dat de verklaringswaarde

van Linder's theorie in veel gevallen geringer is dan die van

Ohlin. Dit is het geval wanneer de verschillen tussen de vraag-

structuren zo gering zijn, dat zij geen invloed meer kunnen uit-

oefenen op de factorkwaliteiten. De aanwezige verschillen in de
factorbeschikbaarheid kunnen dan niet met de theorie van de re-

presentatieve vraag verklaard worden. Juist in het geval waarin

volgens Linder het gebied van de potentidle handel maximaal is,

nl. in het geval van gelijke vraagstructuren, kan zijn theorie

voor de verklaring van de actuele handel niets presteren. Ohlin's
theorie is steeds toe te passen, wanneer er verschillen in de

factorbeschikbaarheid bestaan, terwijl Linder's theorie alleen

die gevallen kan verklaren, waarin deze verschillen berusten

op de invloed van verschillen in de vraagstructuur.
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HOOFDSTUK II ECONOMISCHE GROEI EN INTERNATIONALE HANDEL

Na de Tweede Wereldoorlog is er in verband met de mondiale

betalingsbalansmoeilijkheden van de vijftiger jaren, die be-

kend staan als het probleem van de dollarschaarste, een toe-

nemende belangstelling ontstaan voor de effecten van econo-

mische groei op de internationale handel. Het is Hicks ge-

weest die in zijn "Inaugural Lecture" van 1953 de stoot heeft
gegeven tot een moderne benadering van dit vraagstuk. 1)

In dit hoofdstuk zullen wij op formele wijze trachten de theo-

retische implicaties te analyseren van de effecten van econo-

mische groei op internationale handel in het standaard drie-

maal-twee-model, d.w.z. in een model met twee landen, het bin-

nenland, zonder suffix, en het buitenland, aangeduid met een

sterretje. Deze landen handelen in twee goederen, het consump-

tiegoed c en het investeringsgoed m, die beide met behulp van

twee productiefactoren, kapitaal en arbeid, aangeduid door K

resp. L, geproduceerd worden. De aanpak van het probleem is

nog comparatief-statisch, wat met zich meebrengt dat de tijd

in ons model niet gespecificeerd is.

Daar wij het probleem onder de meest algemene condities wil-

len bezien, zijn ook de gehanteerde productiefuncties zo al-

gemeen mogelijk, d.w.z. zij geven alleen aan dat er een func-

tionele relatie is tussen de productiefactoren en de produc-

tie, maar niet van welke specifieke aard dit verband is. Wel

zullen wij aannemen dat zij lineair homogeen zijn, wat impli-

ceert dat bij volledige mededinging, waarvan wij uitgaan, het

hele product opgedeeld wordt door de factorbeloningen.

1)  J.R. Hicks, An Inaugural Lecture, Oxford Economic Papers,
N.S., Vol. 5, June 1953.
Zie voor een uitstekende discussie van het probleem van
de dollarschaarste, M.0. Clement, R.L. Pfister and K.J.
Rothwell, Theoretical Issues in International Economics,
London, 1967, hoofdstuk 8, blz. 351-401.
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De groei wordt in dit hoofdstuk geintroduceerd als een "del- 
ex machina", als een exogene factor, en gedefiniaerd als een

toeneming van de productiecapaciteit, d.w.z. naarmate de tijd

verstrijkt is het mogelijk meer goederen voort te brengen.

De drijvende krachten van deze groei komen voort vanuit de

aanbodzijde: een toeneming van het factoraanbod en/of tech-

nische vooruitgang. Met betrekking tot de vraagzijde veron-

derstellen wij dat deze een passieve accomoderende rol speelt.

Zoals gebruikelijk in de theorie gaan wij verder uit van de

volgende veronderstellingen: volledige werkgelegenheid van

beide productiefactoren; elke sector wordt geassociderd met

een bepaalde productiefactor, die relatief intensief in die

sector wordt aangewend; immobiliteit van de productiefactoren

over de landsgrenzen heen; de productiefunctie in elke sector
is onderhevig aan "constant returns to scale" en "diminishing

returns to factor proportions"; afwezigheid van handelsbelem-

meringen en transportkosten; aanvankelijk bestaat er betalings-

balansevenwicht; beide goederen worden in beide landen gepro-

duceerd en geconsumeerd, zodat de specialisatie onvolledig is;

het model is uitgedrukt in reale termen, zodat de monetaire
implicaties niet geanalyseerd worden.

1  Het formeel model

De algemene vorm van de productiefuncties is F. = F. (K., Li)111

waarbij i = c, m. Daar deze functie lineair homogeen veron-

dersteld is, geldt A F. = F. (A K.. A L.) voor A > 0. Indien1    1    1'    1

F       r K.                              K.
A =

L i geldt: Li = Fi   L: , 1  | . Na definitie van Li = ki,
1                                      i

F

wordt dit I  = Fi(ki, 1) = fi(ki), zodat als meest hanteer-

bare productiefuncties resulteren:
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(1) F = L f (k )C     C C  C

(2)   Fm = Lmfm(km)

Deze productiefuncties zijn continu en tweemaal differenti-
eerbaar. Als "well-behaved" condities gelden dan:

fi(ki) > O; fl(ki) > O; fi(ki) < O voor alle k. > 0
1

fi(0) =0; fi(-) = (-);  fi(0) = .; f/(-) =0

df.
waarbi j als notatie geldt:  f i E 321 .

1

Volledige werkgelegenheid impliceert de volgende balansver-

gelijkingen op de factor markten:

(3) L  +L  =Lc m

(4) K +K =Kc m

De streep boven K en L duidt aan, dat beide productiefacto-

ren een inelastisch aanbod kennen. Daar kapitaal niet als

expliciete variabele in de productiefunctie is vermeld kan
(4) herschreven worden als

(4a)  Lckc + Lmkm = K  ofwel als wij voor de totale kapitaal-

K
arbeidsverhouding schrijven ) =k e n voor de allocatiequote

L
L.

van  arbeid  in de sectoren -:1  - f (i = c, m):L 1

(4 b) f k +Z k=KCC m m

Bij volledige mededinging op de factormarkten is de waarde

van het grensproduct van een factor gelijk aan de beloning
van die factor en is zij hetzelfde in elke sector. Als wij

de prijs van het investeringsgoed uitdrukken in termen van
P

het consumptiegoed F  = P, geldt:
C
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(5) fc(kc) - kcf (kc) =P{ fm(km) - kmfACkm)
3 =W

(6) fA(kc) = P f (km) = r

waarmee ook expliciet de factorbeloningen gerntroduceerd

zijn: w symboliseert de reale loonvoet en r de reale kapi-

taalbeloning, beide uitgedrukt in termen van het c-goed.

Indien wij veronderstellen, dat de vraag naar elk goed een

functie is van het inkomen en de relatieve prijs (uitgedrukt

in het consumptiegoed), gelden als vraagfuncties naar eind-

producten:

(7)   Fc = Dc(Ic, P)

(8)   Fm = Dm(Ic, P)

Het totale inkomen uitgedrukt in prijzen van het consumptie-

goed luidt:

(9) I =F  +P F
c                c                        m

Het hier gepresenteerde model bestaat uit negen vergelijking-

en met acht onbekenden (Fc, Fm' kc' km' Lc' Lm' Ic en P),
zodat het systeem overgedetermineerd is. Deze moeilijkheid

is op te lossen door te bedenken dat niet beide vraagfunc-

ties onafhankelijk zijn. Door immers rekening te houden met

de budgetvergelijking kan de ene vraagfunctie van de andere

worden afgeleid. Wij hebben hier te maken met het bekende

Walrasiaanse resultaat, dat een van de vergelijkingen afge-

leid kan warden uit de overblijvende (n - 1) vergelijkingen.

Van de negen gepresenteerde vergelijkingen zijn er dus acht

onafhankelijk, immers de negende (in ons model de achtste)

is vanwege Say's identiteit van de totale waarde van de ge-

vraagde goederen aan de totale waarde van de aangeboden goe-
deren in een "barter economy" geen echte vergelijking.



5S

Dit model geldt echter alleen nog maar voor een gesloten

volkshuishouding. In een open economie met twee landen kan

het model gehandhaafd blijven als de additionele veronder-

stelling geintroduceerd wordt dat de wereldvraag naar bijv.

het investeringsgoed gelijk is aan het wereldaanbod er van.

De totale vraag naar het investeringsgoed is dan afhanke-

lijk van de prijs van dit goed in termen van de num4raire

en van het re6le inkomen, dat ook uitgedrukt is in termen
van de num6raire. Het totale aanbod in elk land is alleen

een functie van de ruilvoet. Wil men vermijden dat hetzelfde

model nog eenmaal opgezet wordt voor het buitenland (in het
vervolg aangeduid met een sterretje) dan kan voor elk land

het begrip "excess demand" geIntroduceerd worden. Deze im-

portvraag, Ei' wordt gedefini6erd als het verschil tussen
de totale binnenlandse vraag en het totale binnenlandse aan-

bod en is afhankelijk van de ruilvoet en het re5le inkomen.
De additionele veronderstelling kan geschreven worden als:

(1 0)         Em  (P '     I c)     +    Em*(P,      I g)      =    0      ,

waarbij E* de importvraag van het buitenland naar het inves-
J,

teringsgoed voorstelt en  I- het inkomen van het buitenland
C

in termen van het consumptiegoed. Hiermee is echter de nieuwe

variabele I* geintroduceerd, waardoor de noodzaak zou kunnen

ontstaan een overeenkomstig model voor het buitenland op te

zetten. Daar wij in dit hoofdstuk de implicaties onderzoeken
van de invloed van economische groei in Son land is de redle

inkomensverandering van het andere land alleen afhankelijk

van de verandering in de internationale prijsverhouding.
Door te stellen dat I* zelf weer afhankelijk is van P kan

E* geschreven worden als E*(P). Indien bedacht wordt dat het

aanbod van eindproducten ook afhankelijk is van de prijsver-
houding kan gesteld worden dat Ic een functie is van de prijs-

verhouding. De evenwichtsconditie luidt dan:

(10 a) Em(P) + Em*(P) =0.
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Het meest hanteerbaar wordt deze evenwichtsconditie echter in

de vorm:

(11)  Ec(P) - PE*(P) = 0
Bij de afleiding van deze internationale evenwichtsrelatie

hebben wij gebruik gemaakt van de volgende budgetvergelij-

kingen voor beide landen, die aangeven dat de betalingsba-

lans voor elk land altijd in evenwicht is.

(12)  Dc + PDm = Fc + PFm .'. Dc - Fc = P(Fm - Dm) ·'· Ec + PEm = 0

(13)     D*  +  PD*  =  F*  +  PF*  . ' .  D*  -  F*  =  P(F *  -  D*)   . ' .  E*  +  PE*  =  0c m c m c c m m

Daar de importen van het ene land gelijk zijn aan de exporten

van het andere land in hetzelfde goed, geldt: E  = - E , zodat

na substitutie hiervan in (12) vergelijking (11) verkregen wordt.

Als  echter  Em  +  E*  =  0,  moet ook gelden  dat  Ec  +  Ec  = 0, immers
PE = -E e n E* = -E. waaruit na substitutie in (13) volgtm                     c                 m                    m'
dat:

(14) E  + E* = 0
CC

Na toevoeging van (11) bestaat het internationale handelsmodel

uit acht vergelijkingen (1 t/m 6, 9 en 11) met acht onbekenden:

Fc, Fm' kc' km' Lc, Lm' Ic en P, zodat het systeem oplosbaar is.

2  Enige eigenschappen van het model

Een bepaald land kan bij een gegeven factorbeschikbaarheidsver-

houding in feite slechts een beperkt aantal technieken efficibnt

gebruiken. Het mogelijke interval van relatieve factorbeloning-

en en relatieve goederenprijzen is dienovereenkomstig beperkt.

Immers de totale factorbeschikbaarheidsverhouding is het gewo-

gen gemiddelde van de kapitaalintensiteit in beide sectoren,
met als gewichten de allocatiequoten van arbeid. (Zie verge-

lijking (4b)). In de uiterste gevallen kunnen de productiefac-

toren geheel worden aangewend in de kapitaalintensieve indus-

trie of geheel in de arbeidsintensieve industrie. De relatieve

factorbeloningen en de relatieve productiekosten kunnen der-

halve niet buiten de grenzen liggen, die door deze twee uiter-

sten zijn vastgelegd. Als de productiefactoren geheel worden

aangewend in de kapitaalintensieve of geheel in de arbeidsin-



3 -,-sier"i sector, is het qeval van volledige specialisatie in

'=,,t one of in het andere goed actueel. Elk land maakt dan een

oicer product, waarvan het een deel zelf verbruikt en de rest

-:norteert; vcor de consumptie van het andere goed is het vol-

comen afhankelijk van importen. Bij onvolledige specialisatie
<'.-·-·liediae diversificatie) produceert het land export- en im-

30"tgooderen. De productie van exportgoederen overtreft de
A,rnenlandse vraag en de binnenlandse vraag naar importgoede-

rer is  roter dan de binnenlandse productie er van. In dit ge-

11 moct de kapitaalintensiteit van beide sectoren ieder aan

woorsziiden van de "overall" factorbeschikbaarheidsverhouding
1)

liagen. De specialisatie wordt dus gekenmerkt door de ver-

houding tussen de productiesectoren, die wij uitdrukken in ter-

men van factorallocatie. De restricties die de factorbeschik-

baarheidsverhouding stelt aan de technieken die een land kan

gebruiken en aan de mogelijke variatie van de beloningsvoeten

en de relatieve productiekosten kunnen worden toegelicht met

figuur 1, die reminiscenties oproept aan in hoofdstuk I be-

sproken figuren.

Figuur 1

k=J A

//kc.

Ck) m - - - - - - - 71...   km

4 -» W
0 1 'W=p

'ic      m

(P,c

CE)m

P

P =f V
C

1;  Dit kan als volgt worden aangetoond:

k-k  = £k  +E k  -k  =l k  + (Ec - 1)kc = £m(km - kc)c m m C C c     m m
Stel k  > k; te bewijzen is dan dat k  < k.c m
Daar f  <1 geldt k-k >k  -k  .'.k>k.Q.E.D.

m                c    m    c          m
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In deze figuur is het c-goed altijd kapitaalintensief en het

m-goed altijd arbeidsintensief. Als de factorbeloningsverhou-

ding w toeneemt zal de prijs van het arbeidsintensieve m-goed
relatief toenemen.

Stel dat de "overall" kapitaal-arbeidsverhouding k is. Als

alle productiefactoren uitsluitend worden aangewend bij de
productie van het c-goed, zal de relatieve loonvoet wc zijn
en de relatieve kosten van het m-goed zijn dan (P)c. Warden

alle productiefactoren echter aangewend bij de productie van

het m-goed, dan zal de relatieve loonvoet w en de relatieve
m

kosten van het m-goed (P)m zijn.

Naarmate w van w naar w toeneemt, stijgt de kapitaalintensi-c m
teit van het c-goed van   naar (k)m en die bij het m-goed van

(k)c naar E. Deze toeneming van de kapitaalintensiteit in bei-
de sectoren is verenigbaar met een constante "overall" kapi-

taal-arbeidsverhouding doordat de productiefactoren zich van

het c-goed naar het m-goed verplaatsen, waardoor het kapitaal

vrijkomt, dat noodzakelijk is voor de toeneming van beide ka-

pitaalintensiteiten.

Het kan gemakkelijk worden aangetoond dat voor elke relatieve

loonvoet, de allocatiequote van arbeid in de ene sector gelijk

is aan de verhouding van het verschil tussen de kapitaalinten-
siteit in de andere sector en de "overall" verhouding ten op-

zichte van het verschil in kapitaalintensiteiten in de twee
sectoren.

k-k kc - k
(15)  £c =k  - k

en 1   =m   k  -kc m c m

Het mogelijke variatie-interval van de relatieve loonvoeten

en de goederenkosten hangt grotendeels van twee technologi-
sche factoren af:

1  de spreiding tussen de optimale kapitaalintensiteiten in
beide sectoren; dit is de verticale afstand tussen de kC
en k curve;m
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2  de substitutie-moeilijkheid tussen kapitaal en arbeid;

dit wordt weergegeven door de geringe helling van de

twee curven.

.ic<. ·r,ter het verschil tussen de optimale factorintensi-

t. ·.ton en hoe moeilijker de substitutie tussen kapitaal

.n arbeid, des te groter is het variatie-interval van be-
lo:lilicisvoeten en productiekosten dat mogelijk is tussen

,-ie specialisatie-uitersten in het ene of andere product.

Al ,  an.ierzijds de kapitaalintensiteit  in Leide sectoren

heczelfle is of als de factoren perfecte substituten zijn,

is de mogelijkheid van variatie van de relatieve belonings-
poeten en uroductiekosten uit.gesloten, immers de factorin-

telsiteitscurve heeft Jan een verticaal verloop.

De in de productie samengevatte technische productiemoge-

liikheden impliceren, zoals reeds is geIllustreerd in fi-
guir 1, een bepaalde relatie tussen de optimale kapitaal-

arbeidsverhouding in de twee sectoren, de relatieve belo-

ningsvoeten en de relatieve productiekosten van de goede-
ren. Mathematisch kan een en ander als volgt worden gefor-

muleerd.

Voor elke loonvoet-rendementsverhouding w wordt de optima-

le kapitaal-arbeidsverhouding in elke sector uniek bepaald
door:

fi(ki)

(16)  t=w= fi(k,) -k i

De invloed van een wijziging in de beloningsverhouding op

de kapitaalintensiteit, blijkt na differentiatie:

d k.
{ fI(ki) } 2

(17)  - 1 --
- >0,f.(k.)f'(k.)1111

Hieruit resulteert derhalve dat k. een strikt toenemende
1

functie  is  van  w.
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De prijs van kapitaalgoederen in termen van consumptiegoede-

ren wordt gegeven door:

f (k ) fc(kc) - kc fj(kc)(18)  P=C C-
fA (km) - fm (km) - km fA (km)

Logaritmische differentiatie hiervan resulteert na rekening

te hebben gehouden met (17) in:

k  -kdp 1 c m
(19)  3Z .F= *0  naarmate  k  >k

(w + kc) (w + km) c <  m

De aanbodprijs P is derhalve gerelateerd aan de factorintensi-
teitscurve zoals dat reeds geillustreerd is in figuur 8 van

hoofdstuk I. Indien het c-goed (m-goed) relatief kapitaalin-

tensief is en de loonvoet ten opzichte van het rendement stijgt

zal de prijs van het m-goed ten opzichte van het c-goed toene-
men (afnemen).

Deze unieke relatie tussen de beloningsverhouding van de pro-

ductiefactoren en de goederenprijsverhouding geldt bij kc 0 km

echter alleen onder de veronderstelling dat er geen factorin-

tensiteitsomkering plaats vindt.

In het vervolg van onze analyse gaan wij er van uit dat het

verschijnsel van de factorintensiteitsomkering is uitgesloten

en wel om de reden dat de feitelijke totale kapitaal-arbeids-

verhouding of de feitelijke loonvoet-rendementsverhouding la-

ger is dan die waarbij de omkering geschiedt, of eenvoudig om-

dat de technologie haar onmogelijk maakt. Een voldoende voor-

waarde voor het niet aanwezig zijn van factorintensiteitsomke-

ring is gelijkheid van substitutie-elasticiteit tussen de sec-
toren. Immers de relatieve factorintensiteit van beide indus-

trie n is dan onafhankelijk van de factorbeloningsverhouding.

3  Ongespecificeerde groei

Met behulp van het voorgaande model is het mogelijk de implica-

ties van economische groei te onderzoeken op de productie, de
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ruilvoet en het re5le inkomen. Hoewel het noodzakelijk is

een onderscheid te maken tussen de twee groeideterminanten,

groei van het factoraanbod en technische vooruitgang, zien

wij hiervan in eerste instantie toch af en veronderstellen,

dat er aanvankelijk groei sui generis plaats vindt. In zijn

algemeenheid wordt groei gedefiniaerd als een verschuiving
van de transformatiecurve waardoor het productiepotentieel

groeit. Als de ongespecificeerde groeideterminant aangeduid

wordt met 9, kunnen de productiefuncties geschreven worden
als:

(20)  Fc = Fc(0, P 

(21)  Fm = Fm(e, P)

Als wij aannemen dat de groei alleen in het binnenland plaats

vindt, luidt de evenwichtsconditie op de internationale markt:

(22)  Ec<   , 6) = P E (P)
1)

Wij veronderstellen dat het binnenland het consumptiegoed im-

porteert in ruil voor het investeringsgoed, .dat door het bui-

tenland gelmporteerd wordt.

Indien wij de implicaties van groei sui generis willen onder-

zoeken, gaan wij de invloed na van een kleine verandering in

de "shi ft"-parameter e. Hiertoe dif ferenti6ren  wi j de inter-

nationale evenwichtsvergelijking totaal naar 0.

1                                            dE *3 E    d - 3 E
c    =   dE   E*    +    P    ---m          512

P
(2 3) .  ' 3-5 + 3-6 de  m dP . de

1)  Wij stellen E  als functie van o.a.   , omdat volgens de-C

ze schrijfwijze de vraagcurve haar normale afnemend ver-
loop blijft behouden.
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d ·;      1   dPNuisa--e= - F .de ' zodat na rekening te hebben gehou-

den met (11) resulteert:

3E
C

(24)         dE = Be-

de  E* {1+ n c + rl  }
d E d Ec 1 C P

waarbij nc E --4- . F-E- = - -dp- . E- = de invoerelastici-
d       c C   teit van het bin-

d E* nenland;

rimv     E             dpm        .
_p = de invoerelastici-

m                   teit van het bui-

tenland.

De achtergrond van deze relatie ligt in de volgende redene-

ring. Uitgaande van een aanvankelijk constante ruilvoet kan

de invloed van de groei op de "excess demand" worden bepaald.
Daar deze resulterende invoerverandering niet duurzaam gehand-

haafd kan worden, is voor het herstel van het evenwicht op de

handelsbalans een ruilvoetverandering nodig. De ruilvoetver-

andering is derhalve afhankelijk van de invoerverandering bij
3E

een constante ruilvoet: -3-5- . M.a.w. in alle gevallen waarin
een handelsbalanstekort gecrederd is bij een constante ruil-

voet, moet een ruilvoetverslechtering het evenwicht herstel-

len, immers voor stabiele oplossingen is de elasticiteits-

factor in de noemer negatief.

In dit verband is het nuttig is het kort nader in te gaan op

de kwestie van de stabiliteit. Hierbij gaat het er om de voor-

waarden te bepalen waaronder een verandering in de prijsverhou-

ding weer een terugkeer tot de initi le evenwichtswaarde teweeg-

brengt. De te verkrijgen stabiliteitsvoorwaarde legt restricties

op aan de waarden van de parameters van het dynamisch systeem
en aan die van de "corresponderende" waarden van de parameters
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van het statisch systeem. Elk statisch systeem kan nl. be-

schouwd worden als een gedegenereerd speciaal geval van een

daarbij behorend dynamisch systeem. In feite correspondeert

elk statisch systeem met een onbepaald aantal dynamische ge-

neralisaties, die ieder hun eigen stabiliteitsvoorwaarden
1)stellen.

Allereerst onderzoeken wij de vraag of er een unieke en po-

sitieve evenwichtsprijs in deze internationale economie be-
staat. De kwestie van uniciteit van het momentaan evenwicht

is belangrijk, omdat multipele momentane evenwichtssituaties

het onmogelijk maken de toekomstige ontwikkeling van het sy-
steem vanuit de initi8le situatie te voorspellen. Door de

introductie van de veronderstelling dat de "excess demand"

naar het m-goed een monotoon dalende functie is van de prijs-

verhouding P is uniciteit van het evenwicht verzekerd. De
volgende figuur illustreert dit.

Figuur 2

Em      

0                                                        )P

_Em(P) w

1)  P.A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis, Cam-
bridge,(Massj, 1947, hoofdstuk IX.
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Voldoende voorwaarden voor uniciteit van het evenwicht zijn
dan:

d E d E d E*                 -
C a )           -3Fm   =   -dpm   + -dpm < 0, waarbij E = de mondiale "excess

m
demand"

(b) lim E(P) > 0
P+0

(C) lim E(P)  < 0
p + oo

Deze laatste twee condities stellen dat de mondiale "excess

demand" positief of negatief moet zijn, al naar gelang P naar
nul of oneindig tendeert. Conditie (a) kan herschreven worden
als n* -6  <0, waarbijm m

d E*m P
9m =  dp  E: = de invoervraagelasticiteit van het buitenland;

m
d Em P

Em = -dpE  = de exportaanbodelasticiteit van het binnenland.
m

Een bekende stelling in de theorie van de internationale han-

del zegt nu dat de som van de invoerelasticiteit en de export-
aanbodelasticiteit van een land gelijk is aan minus 66n:

nc + Em = - 1, waarbij

d EC P                                           1)
nc = - -dp-E- = de invoervraagelasticiteit van het binnenland.

C
Na substitutie van -6 =1+n in de uniciteitsconditie re-m c
sulteert  de meer bekende voorwaarde :   1   +   n    +  n   <   0,   die  ookC

bij de stabiliteit van het systeem naar voren komt. Dit kan

als volgt worden uiteengezet.

Teneinde het dynamisch gedrag van dit model te onderzoeken

gaan wij er weer van uit dat de prijsverhouding P in de loop
van de tijd monotoon varidert met de "excess demand" naar het

m-goed. Wij kunnen de internationale evenwichtsvergelijking
(11) generaliseren tot:

1)  Deze stelling is gemakkelijk af te leiden uit de vergelij-
king van het betalingsbalansevenwicht van een land. Na dif-
ferentiatie van Ec + PEm = 0 verkrijgt men 1 + nc + Em = 0.
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E -.
15,  dE =f   E* - -c|   waarbij   f' >0..--, dt L m   p 

ref. z i j de termen   f.    E     en E specifieke vormen hebben, kun-'m c
nen formele oplossingen niet worden bereikt. In dit verband

is lineariteit in de buurt van de evenwichtswaarde van P

(lucale lineariteit) geen onredelijke veronderstelling. De
aldus af te lelden stabiliteitsconditie kan dan geInterpre-

teerd worden als stabiliteitsvoorwaarde voor het algemene

niet-lineaire geval.

Ontwikkeling in een Taylor reeks van de functie f rond een

evenwichtswaarde, bijv. P', resulteert, na een zodanige keu-

ze van de tijdseenheid dat f' = 1 en na het uitschakelen van

alle hogere elementen van de reeks in:

,[<-121dP
(26)  ZE = f(Po) + f' (P - PO) =

dP
0

E*
= 3 (1 + Tic + n ) (P - po)

P

Deze differentiaalvergelijking is door integratie op te los-
sen:

-2{1 +n  + n* }t
(27)  p(t) =P o+I p(O) -p o]e

p c m

waarbij P(0) de bekende waarde van P is op een bepaald moment.

Aangezien deze vergelijking met een constant percentage groeit,

impliceert stabiliteit dat het groeiverschil tussen P(t) en

P' steeds kleiner wordt, d.w.z. dat de exponent negatief moet
Zijn. Als voorwaarde voor stabiliteit moeten de parameters

van het systeem voldoen aan:

(28) 1+n + O* < 0.c m
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In het vervolg van het betoog gaan wij er van uit fat aan

deze conditie is voldaan.

De verandering van de invoer, zie de teller van (24), is de

resultante van een consumptie- en productie-effect, zodat na
1

differentiatie van Ec = Dc<   , Ic; - Fc(P, e) naar 9 bij een

constante ruilvoet volgt:

3E 3D 3 I 3F 3 I   D F
'29)  --2 = -_c . __S _ __c=m  . ·r--E -8_S =

3 9 3 I   3 e  3 e C  j 0 ;    0

C

3I       3Fp  3 8  = „ Imc - T-t   BI- 1 - -rf "mc - 1( '
3I

C l

waarbij m = de marginale consumptiequcte van het consump-C

tiegoed;

gc = de marginale productiequote van het consumptie-

goed.

Het vraageffect is dus afhank· lijk van de stijging van het

regle inkomen in termen van het consumptiegoed onder invloed
3I

van de groei 3 8 en van de marginale consumptiequote van het

importgoed mc. Aangezien wij in deze paragraaf de groei sui

generis analyseren, stellen wij de behandeling van het pro-

ductie-effect uit tot de volgende sectie van dit hoofdstuk,

waar de groei in haar specifieke vormen aan de orde komt.

De invloed van de groei kan dus uiteindelijk worden weerge-

geven door de formule:

3I 3I

Cmc   -   qc) a-e (mc   -   qc)   -a 
dP

(30)  de = E* {1+n +n* } Em{1+nc+nz }m                                c                m

immers E  = - Em '
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Wil de ruilvoet bij groei constant blijven, dan geldt de

conditie dat m  =q, m.a.w. bij constante ruilvoet moetC C

het aandeel van de consumptiegoederenindustrie in de al-

gemene groei van de productie gelijk zijn aan dat van de

consumptie. Grafisch kunnen wij dit geval als volgt illustre-
ren.

C Figuur 3
A

(1
8I

C

7-ADC
C
0            6

"(R--,1
111

11171,„
1/

P0

110                                                                   i m

Het initieel en post-groei productiepunt zijn hier aangeduid

met P  resp. Pl' terwijl het initieel en post-groei consump-

tiepunt zijn aangegeven met CQ resp. Cl. Het binnenland ex-

porteert derhalve het investeringsgoed. De ruilvoet P, op

de gebruikelijke wijze gedefini5erd als de prijs van het ex-
portgoed in termen van het importgoed, wordt weergegeven door

AD

de  tangens  van  hoek  a;  mc  en qc worden aangegeven  door  Tr£
C8F

resp.  TY£  . Hun relatieve grootheden kunnen gemakkelijk  vast-
C

gesteld worden door de hellingshoek van CoCl resp. PIPl ten

opzichte van de m-as met elkaar te vergelijken.

Als mc > qc groeit de vraag naar het consumptiegoed meer dan

de productie ervan, zodat de importvraag stijgt met als resul-



71

taat een ruilvoetverslechtering voor het groeiende land.

Figuur 4 geeft de grafische voorstelling hiervan.

Figuur 4
CA

 

(1

8IC  ;
D
C

C0

.,          P

AIc,li--, 1
<Ilf"c
'1,

P0

0                                                               ,m

Als m<q groeit de product..e van het consumptiegoed snel-C C

ler dan de vraag er naar, zodat de importvraag daalt en de

ruilvoet voor het groeiende land verbetert. De grafische il-

lustratie van dit geval geeft figuur 5.

CA
Figuur 5

8 IC 1
(1

2-ADC

C     BI
C

9,--- Pi
1

' 7-bfc
P0

0                                                                   1 m
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De ruilvoetverandering voor deze drie gevallen kan met be-

hulp van Marshall's "reciprocal demand"-curven in figuur 6

worden geIllustreerd. De invloed van groei is grafisch name-

lijk voor te stellen door een verschuiving van de "recipro-
cal demand"- of "offer"-curve. 1)

In het eerste geval, waarin het aandeel van de invoervervangen-

de consumptiegoederenindustrie in de algemene expansie gelijk

is aan de marginale bestedingsquote van het c-importgoed, ver-
schuift de offercurve echter niet.

In het tweede geval, waarin m  >q, stijgt door groei in het
C C

binnenland het vraag-excedent naar c-importgoederen, wat voor
een gegeven importvolume niets anders betekent dan dat de of-

fercurve naar rechts verschuift van OH naar OH'. Het snijpunt
met de buitenlandse offercurve verschuift eveneens naar rechts

zodat de ruilvoet voor het binnenland, aangegeven door de tan-
gens van hoek B, verslechtert.

In het geval waarin mc < qc bewerkstelligt de groei in het

binnenland een daling van het vraag-excedent naar c-import-

goederen, wat voor een gegeven importvolume betekent dat de
offercurve van het binnenland naar links verschuift van OH

naar OH", zodat de ruilvoet nu verbetert.

1)  Een "reciprocal demand"- of "offer"-curve is de meetkun-
dige plaats van de punten waarbij bepaalde, d.w.z. beho-
rend bij 66n bepaalde ruilvoet, hoeveelheden exportgoe-
deren opgeofferd worden in ruil voor bepaalde hoeveelhe-
den gevraagde importgoederen. Men dient er zich van be-
wust te zijn, dat deze curven meer verhullen dan openba-
ren. Het gehele ingewikkelde aanpassingsmechanisme aan de
vraag- en aanbodzijde bij wijzigende ruilvoeten komt hier-
in tot uiting: "as the movement of the hand of the clock
corresponds to considerable unseen movements of the ma-
chinery", zoals F.Y. Edgeworth in een brillante analogie
in zijn: "Papers Relating to Political Economy", vol. II
op blz. 32 opmerkt. Reeds hier kan verwezen worden naar
hoofdstuk III waar de "reciprocal demand" curve wordt af-
geleid voor drie specialisatiemogelijkheden.
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Figuur 6
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In deze figuur stelt OH de binnenlandse en OB de buitenland-

se offercurve voor. Op de x-as en y-as zijn de import- en

exporthoeveelheden van het m-goed resp. het c-goed afgezet,

waarbij een plusteken een importvraag en een minteken een

exportaanbod aangeeft. Het buitenland is verondersteld niet

te groeien.

Uit vergelijking (30) blijkt dus dat de richting van de ruil-

voetverandering per saldo afhangt van de factoren die de

vraag- en productieverandering en daarmee de importverande-

ring bepalen. Deze vergelijking geeft ons echter ook inzicht
in de mate van ruilvoetverandering die van belang is voor de

verdeling van de voordelen van de groei tussen beide landen.
In hoeverre de ruilvoet wijzigingen ondergaat, wordt mede be-

1)
paald door de invoerelasticiteiten van beide landen.

1)  Aan de hand van figuur 6 kunnen deze als volgt worden vast-
gesteld. Bij betalingsbalansevenwicht in het binnenland
geldt: E( = -P Em. Substitutie hiervan in de definitie van

d E     1
de invoerelasticiteit van het binnenland: n  = ---S   -

c   d  1-P E cP
levert na uitrekening van deze differentiatie op:

1                 d Em  Ec
nc =e-1' waarbij  e E 3-E.E=de elasticiteit van de

c m
offercurve van het binnenland. De invoerelasticiteit voor
het buitenland is hieraan analoog.
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Hoe groter de absolute waarde van deze elasticiteiten, des
te kleiner zal de mutatie in de ruilvoet zijn. De invoer-

elasticiteit is afhankelijk van de vraag- en aanbodstruc-

tuur. Een hoge waarde van deze elasticiteit betekent, dat de

invoer scherp reageert op wijzigingen in de wereldmarktprij-

zen. Zo zal een verslechtering van de ruilvoet (stijging van

het invoerprijspeil in verhouding tot het prijsniveau van de

export) leiden tot een daling van de importvraag, doordat de

invoervervangende industrie expandeert en de binnenlandse

vraag naar het desbetreffende product afneemt. De invoerelas-

ticiteit is dus een maatstaf voor de aanpassingsmogelijkheden

in een bepaald land.

Het is nu mogelijk de invloed van de ruilvoetverandering op

het reale inkomen te analyseren. Hierbij moet bedacht worden

dat de ruilvoetverslechtering (verbetering) een redle inko-

mensafneming (toeneming) impliceert, waartegenover geen reale
productietoeneming staat. De mate van verandering van het reale

inkomen hangt daardoor af van het positieve groei-effect van

de productie en het negatieve of positieve groei-effect van de

ruilvoetverandering al naar gelang er sprake is van een ruil-

voetverslechtering of -verbetering. Als de ruilvoet constant

blijft, komt de groei van het redle inkomen overeen met de

groei van de productie. Als de ruilvoet tengevolge van de

groei verbetert, overtreft de groei van het reale inkomen

de groei van de productie. Als de ruilvoet door de groei ver-

slechtert, beantwoordt de groei van het redle intomen even-

eens niet aan de groei van de productie. Enerzijds kan het

groeiende land dan nog wel een hoger redel inkomen genieten,

als de winst uit de grotere productie (het zogenaamde specia-

lisatie-effect) maar groter is dan het inkomensverlies ten-

gevolge van de ruilvoetverslechtering. Anderzijds kan het

groeiende land "immiserizing" of "impoverishing growth" of
"damnification" ervaren als de inkomenswinst uit de grotere
productie meer dan gecompenseerd wordt door het inkomensver-

lies van de ruilvoetverslechtering.
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Wij kunnen nu stellen: als tengevolge van groei in 6&n van

beide landen, 56n land een redel inkomensverlies lijdt, zal

het andera land zeker beter af zijn; maar als 66n land een

groei van het reale inkomen ervaart, kan men niet conclude-

ren dat het andere land er noodzakelijk slechter af Ls ge-

komen.

Een en ander kan in mathematische termen als volgt worden

geformuleerd. De mate van reUle inkomensverandering is de

som van de productie- of specialisatiewinst en de ruilvoet-

winst of het ruilvoetverlies.

d I 3I  DI
(3 1)       -dec   =   3'ec   +   -ipc    .    dp

Aangezien volgens (9) geldt dat

I   =F +P F , zodatc                c                        m

3 I 3 F 3 F

(32)  -FFc = 3'F  + P - SFm + 5,
m

waarbij volgens de eigenschappen van de transformatiecurve
de eerste twee termen in het rechterlid aan nul kunnen worden

gelijk gesteld, resulteert:

d I 3
Ic

dp

(3 3)       -de-   =   -3-6-   +   Fm  3-8

Daar de ruilvoetverandering buiten het productie-effect ook

nog een vraag-effect heeft vanwege de verandering in de kos-
dP

ten  van het initible consumtiegoederenpakket:   Dm  3-5   ,   is  er
vooruitgang of achteruitgang in redle welvaart van het groeien-
de land naarmate:

d I 3
Ic

dp dp

-dec = 3-5-- +F m de & Dm de    ofwel naarmate

d Ic
3 I dp

(3 4)        -dr   =   3-F   -    Em   de    <    0
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Na substitutie hierin van de formule voor de ruilvoetverande-

ring (30) resulteert:

(3 5)      132   -  Mt'    .       11 +
mc - qc

<     1+A c+n      &0   ,
waarmee een criterium gevonden is ter bepaling van de netto-

winst voor het groeiende land.

Voor het niet-groeiende land is de netto-winst natuurlijk ge-
(m         3 I

lijk aan: -

1,.,ric

'')
| . -3-ec .

De netto-winst voor de
+n*j

wereld als geheel is gelijk aan de toeneming van de productie

in het groeiende land, immers de ruilvoetverbetering van het

ene land is gelijk aan de ruilvoetverslechtering van het an-
dere land.

Indien voldaan is aan de stabiliteitsvoorwaarde dat

1  +  nc +  n*  <  0,  is het geval van negatieve netto-winst  voor

het groeiende land of "immiserizing growth" actueel als

1+n  +n* +m  -q c>0. Deze conditie is erg restrictief,c                m                c

immers zij suggereert dat:

a  mc erg groot is, wat het geval is als het exportabele m-

goed in het binnenland inferieur is;

b  q  zo klein mogelijk is; als qc negatief is, krimpt de in-C

voervervangende consumptiegoederenindustrie zelfs in;
c  de absolute waarden van de invoerelasticiteiten in beide

landen niet te groot zijn.

De kans dat economische groei de welvaart schaadt is over het

algemeen klein. Doet zich dit geval desondanks toch als drei-

gende realiteit voor, dan is er altijd nog de mogelijkheid dit

gevaar door middel van een politiek van handelsrestricties af
te wenden.

In het geval dat de ruilvoet voor het binnenland tengevolge

van groei verslechtert, zijn er dus drie mogelijkheden, die

wij in de volgende figuren illustreren.
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Figuu:  '
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Deze figuur illustreert het geval van "immiserizing growth" .

C . Figuur 8

 ,- 1 +
mc - 1c 3 Ic

1 r r + n*  3 0
--«oKypt c m

\\P\ \\

0                                                                          >m. N\\.
In deze figuur komt tot uiting dat de groei ondanks de
ruilvoetverslechtering toch tot een welvaartsverbetering

leidt.

Figuur 9
CA

CO, Cl
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P
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Uit deze figuur blijkt duidelijk, dat groei die een ruil-

voetverslechtering bewerkstelligt toch per saldo de wel-

vaart onaangetast laat.
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4   Gespecificeerde groei

4.1 Groei van het arbeidsaanbod

Door de groeideterminanten, de toeneming van het factoraan-

bod en de technische vooruitgang nader te analyseren, kan

aan qc een specifieke vorm gegeven worden. Allereerst on-

derzoeken wij de implicaties van een groei van het arbeids-

aanbod, waarbij

3F
C

BL      1)
C 3 6 )      qc   -   B.Ic

3L

Aan de hand van de productiefuncties (vergelijkingen (1) en

(2)) en de balansvergelijkingen voor het evenwicht op de fac-

tormarkten (vergelijkingen (3) en (4)) kan eerst de teller

van (36) bepaald worden. Hierbij is aangenomen, dat de fac-

torintensiteiten via de factorbeloningsverhouding alleen af-

hangen van de (constant veronderstelde) ruilvoet P. M.a.w.

de factorintensiteiten reageren niet op veranderingen in de

factorbeschikbaarheidsverhouding.

3 F 3 L
(37) -c = fc (kc)  ·     -c

3L BL
3L

Hieruit is  -  door differentiatie van (3) e.n (4) op te
3Llossen:

3 L        k
m(38)     c = - en

3L k  -kc m

3 L     k
(39)    m =   c

3 L    k  -kc m

zodat resulteert:

1)  Een streep boven een variabele betekent, dat de hoeveel-
heid van de desbetreffende grootheid gegeven is.
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3 F km fc(kc)
(40)    c =, - en

:L       kc - km

3 F kc fm(km)(41)         m =
3L k  -kc m

Deze twee vergelijkingen geven het in de literatuur bekende
1)

"Rybczynski-theorema" weer. Dit theorema stelt dat bij

constante ruilvoet een toeneming in het aanbod van een pro-

ductiefactor, waarbij de andere factor constant blijft, zal

resulteren in een absolute groei van de productie van het

goed dat die factor intensief aanwendt, terwijl de produc-

tie van het goed dat die factor minder intensief gebruikt
absoluut zal dalen. Om de geaccumuleerde factor bij constan-
te prijzen (dit impliceert constante beloningsverhouding,

constante kapitaalintensiteit in elke sector en constante
marginale substitutieverhouding) op te nemen in de indus-

trie, waar zij intensief words aangewend, is het tevens no-

dig meer van de andere factor te gebruiken. Dit kan alleen
door die andere factor vrij te maken uit de industrie waar

zij intensief aangewend wordt, wat resulteert in een con-
tractie van die industrie.

De grafische voorstelling hiervan kan worden weergegeven met

behulp van het bekende Edgeworth-Bowley boxdiagram met als

dimensies de kapitaal- en arbeidshoeveelheid. De rechthoek
bevat twee isoquantenstelsels: het stelsel dat voor het con-

sumptiegoed geldt, heeft oorsprong Oc en dat voor het inves-

teringsgoed heeft oorsprong 0 . De lijn OcPOm is de zogenaam-

de contractcurve, die de raakpunten van de twee isoquanten

weergeeft en waarop de efficiente allocaties van de produc-
tiefactoren tussen de twee industriedn gelegen zijn. Hierop

ligt het aanvankelijke productiepunt P. De hellingshoeken van
de twee voerstralen OcP en O P zijn gelijk aan de factorinten-

siteiten. In dit voorbeeld geldt km > kc.

1)  T.M. Rybczynski, Factor Endownment and Relative Commodity
Prices, Economia, N.S., Vol. 22, November 1955.



80

Als nu het arbeidsaanbod groeit, expandeert de arbeidsdimen-

sie van het diagram en worden de twee oorsprongen Oc en 0 .

Verondersteld is, dat de factorintensiteit alleen afhangt

van de ruilvoet, die aanvankelijk constant gedacht is. Der-

halve moet het nieuwe productiepunt P' liggen op de uitge-

breide lijn OcP bij het snijpunt O P' (die parallel getekend

is aan O P). Dat O P' langer is dan 0 P betekent, dat de pro-C

ductie van het c-goed toegenomen is; dat O'P' korter is danm

O P betekent dat de productie van het m-goed gedaald is. Door
de inkrimping van de m-productie van P tot P' komt KK' kapi-
taal en LL" arbeid vrij . Slechts KK"  van het vrijgekomen ka-
pitaal is nodig voor samenwerking met de LL" vrijgekomen ar-

beid, zodat K"K' vrijkomt voor samenwerking met de additionele

arbeid AA' (= L"L'). Het spreekt vanzelf dat L"A = L'A'.

Als het arbeidsaanbod eventueel blijft toenemen, zal de pro-

ductie uiteindelijk volledig gespecialiseerd worden in het

arbeidsintensieve c-goed: van het kapitaal-intensieve m-goed

zal helemaal niets geproduceerd worden. Elke daarenboven nog

plaatsvindende groei van het arbeidsaanbod kan echter slechts

geabsorbeerd worden door een daling van de kapitaalintensiteit.

Figuur 10
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Vervolgens bepalen wij via differentiatie van (9), bij een

constante ruilvoet, naar L de noemer van qc:

3 I 3 Fc B F
(42)    -c =  - +P. --m

3L 3L 3L

Na substitutie van (40) en (41) hierin en rekening houdend

met de efficiante allocatievergelijkingen (5) en (6) blijkt
dat:

3I

(43)  ---c = fc(kc) - kcf (kc)3L

zodat 3F
C

-        k            fc(kc)(4 4)       q      =  -3.L      =   -            m
c    BI

-S k -k
fc (kc) - kcf  (kc)c m

3L

Als de consumptiegoederenindustrie arbeidsintensief is, d.w.z.

k  <k, dan is de eerste term van (44) groter dan don. Daarc m
het grensproduct van kapitaal f'(k ) positief is, is de twee-C C

de term eveneens groter dan 66n, zodat uiteindelijk ook qc

groter is dan &&n. Indien de mogelijkheid van inferieure ex-

portgoederen (het investeringsgoed) in het binnenland uitge-

schakeld wordt, moet m  - qc negatief zijn, wat bij stabili-C

teit niets anders betekent dan dat de ruilvoet verbetert, zo-
dat "immiserizing growth" voor het groeiende binnenland uit-

gesloten is.

Als de invoervervangende consumptiegoederenindustrie kapitaal-

intensief is, d.w.z. k  >k, dan is qc echter negatief, zo-c m
dat als het consumptiegoed niet inferieur is, mc - qc posi-
tief is, wat bij stabiele condities een ruilvoetverslechte-

ring voor het binnenland oplevert. "Immiserizing growth" is
dan mogelijk maar niet onvermijdelijk.



82

4.2 Kapitaalaccumulatie

Volgens een analoge procedure kunnen wij ook het geval van

kapitaalaccumulatie bij een constante ruilvoet analyseren,

waarbij wederom

3F
C

(45)
qc = T.-Y 

3K

3K

bepaald moet worden.

Differentiatie van de productiefuncties naar K geeft dan:

3 F 3 L
(46) c =f(k) .   c   en

-    CC     -
3K 3K

3 F 3 L
(47)

-zm   =   fm (km)     .         -m
3K 3K

Na differentiatie van de balansvergelijkingen voor het even-

wicht op de factormarkten resulteert:

3L(48)    c =   1 en
3 K    k  -kc m

3Lm 1(49) =-

3 K      k  -kc m

zodat substitutie hiervan in (46) en (47) oplevert:

3 F fc(kc)(50)    c = en
3K k  -kc m

3 F fm(km)(51)    m ,= -
aK      k  -kc m
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Volgens het Rybczynski-theorema expandeert derhalve bij kapi-

taalaccumulatie (bij een gegeven arbeidsvolume) de productie

van de kapitaalintensieve bedrijfstak en contraheert die van
de arbeidsintensieve sector:

3 F 3 F
als k >k is ---£ > O  en  --_E < 0, terwijlc     m          -                -3K 3K

D F 3 F
als k <k is  --_c < 0  en ---m > 0.

c     m          -                -3K 3K

Ter bepaling van de noemer van (45) differenti6ren wij de

budgetvergelijking naar K:

3 I 3 F 3 F(52)     c =    c + p.m
3 K     3 K         3K

Dit resulteert na substitutie hierin van (50) en (51) en na

rekening gehouden te hebben met de efficidnte allocatiever-

gelijkingen (5) en (6) in:

3I

(53)  --_c = fc(kc)
3K

De gezochte waarden van qc is dan:

3F
C

(54)  qc = --  = fc (kc) .    1    =  fc (kc)  . kC

__S f (kc)   kc - km   kcfA(kc)   kc - km
3K

Als de consumptiegoederenindustrie arbeidsintensief is, d.w.z.

als kc < km' is qc negatief en mc - qc positief als het con-

sumptiegoed niet inferieur is, wat bij stabiliteit een ruil-

voetverslechtering oplevert, zodat " immiserizing growth"  mo-
gelijk is, maar niet onvermijdelijk.

Als de invoervervangende consumptiegoederenindustrie kapitaal-

intensief is, d.w.z. k  >k, dan moet qc >l e n indien hetc m
exportabele investeringsgoed niet inferieur is, is mc - qc

negatief, wat bij stabiliteit een ruilvoetverbetering voor
het groeiende binnenland oplevert, zodat "immiserizing growth"
uitgesloten is.
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4.3 Evenredige groei van arbeid en kapitaal

Ook indien arbeid en kapitaal evenredig groeien kan dezelfde

procedure gevolgd worden. In de twee noemers van qc kunnen

nu echter niet zowel K als L geplaatst worden. Daar de ver-

houding tussen K en L bij evenredige groei constant blijft

(wat betekent dat k constant is, aangeduid door k) kan ook
66n factor, bijv. L, genomen warden:

3F
C

3L
(55 )           q c     =      )I(

DL

Daar de productie expandeert door groei van zowel kapitaal
-                                 -

als arbeid en alleen 3L in beide noemers staat, moet in 3L
ook tot uitdrukking worden gebracht dat kapitaal toeneemt.

Daar k constant is kan hiermee gemakkelijk rekening worden

gehouden door differentiatie van K = kL, wat resulteert in
3K = kgL ofwel BL = iE .

k

3 F I 3 F B F
(56)   El   =c + IE . -3 evenzo

aL I k   aL       BR

3 F O F 3 F
(57)   T    = .m +k m

BL k 3L 3K
-          -

Substitutie van (40) en (50) in (56) en (41) en (51) in

(57) geeft:

3 F I k-k
m(58)  --El _ =

. fc(kc)   en3 L   k   k  -kc m

3 F kc - k(59)  m =
.      fm (km )DL  k   k  -kc m
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Substitutie hiervan in (42) geeft:

3 Ic I fc(kc) {k-k m 3+ Pfm(km) {k c-k}
(60)     -  1_ =

3 L | k k  -kc m

De gezochte waarde van qc is dan:

fc(kc) {k-k m j
(61)  qc =

fc(kc) {k-kml+Pfm(km) {k c-k}

Daar de waarde van k tussen kc en km moet liggen,1  moet

qc, ofschoon kleiner dan &&n, altijd positief zijn. Indien

inferieure goederen uitgesloten worden is ook m < 1, zo-C

dat zonder kennis van de parameters van het model niets te

zeggen is omtrent de ruilvoetverandering. In dit geval,
waarin het verschil in de factorintensiteit tussen beide

industriean geen rol speelt voor het teken van qc, is "im-

miserizing growth" mogelijk, maar niet onvermijdelijk.

4.4 Niet-evenredige groei van arbeid en kapitaal

Indien kapitaal en arbeid niet evenredig groeien maar de

groeivoet van bijv. arbeid groter is dan die van kapitaal,

kan het Rybczynski-theorema gegeneraliseerd worden. Hand-

having van dezelfde substitutieverhouding in de productie

leidt dan tot een absolute groei in de productie van het

goed dat relatief meer van de sneller toenemende factor

gebruikt (de c-productie) en tot een absolute daling van de

productie van het goed dat relatief minder van dezelfde fac-

tor gebruikt (het m-goed). Dit geschiedt als en alleen als

de verhouding van de absolute toeneming in de hoeveelheid
van de minder snel toenemende factor tot de absolute toe-

neming in de hoeveelheid van de sneller toenemende factor

1)  Zie voor het bewijs de voetnoot op blz. 60.
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kleiner is dan de verhouding, waarin deze factoren gecombi-

neerd worden in de productie van het goed dat relatief meer

van de sneller groeiende factor gebruikt (de c-sector), m.a.w.

als dE <k.1)
dL    c

Figuur 11
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Dit is wederom het bekende Edgeworth-Bowley boxdiagram, met

als initi8el productiepunt P. Indlen arbeid sneller groeit

aan kapitaal, expandeert de box zodanig dat de nieuwe oor-

sprong van het m-goed beneden de oorspronkelijke diagonaal

ligt. Indien O P' parallel aan O P getekend wordt en 0 PC

uitgebreid wordt totdat zij O P' in P' snijdt, is P' het
nieuwe productiepunt, waarbij de substitutieverhouding con-
stant gebleven is. Indien PR parallel getekend wordt aan

0 0' is de productie van het kapitaalintensieve m-goed inm m
P' absoluut gedaald, als en alleen als de hellingshoek van

dK
PR < PP'. Daar de hellingshoek van PR = -- en die van PP' = kCdL
wordt de conditie voor de absolute daling van de m-productie:
dK
- <k.
dL    c

1)  A. Amano, Factor Endownment and Relative Prices: a Gene-
ralization of Rybczynski's Theorem, Economica, N.S., Vol.
30, November 1963.
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In mathematische termen uitgedrukt kan dit geval van niet-

evenredige groei van kapitaal en arbeid geanalyseerd worden

door k in bovenstaande formules te vervangen door een wille-
dK

keurige, positieve of negatieve constante. Stel dat --- =
K

dL
p . - , waarbij p de willekeurige constante is, zodat re-

L
sulteert:

fc(kc)   pk - km 3
(62)  qc =                                              =

fc(kc) C pk - km   + Pfm(km) { kc - pk }

1

pfm(km)   kc - pk
1-

f c (kc) km - pk

"Immiserizing growth" is bij niet-inferieure exportabele

investeringsgoederen onmogelijx als de ruilvoet verbetert,

m.a.w. als qc < 1. Een voldoende voorwaarde hiervoor is dat

pfm(km)   kc - pk
<1

fc(kc) km - pk

Het is echter evengoed mogelijk dat "immiserizing growth"

het resultaat is. Met name is dit het geval als bij niet-

inferieure goederen de ruilvoet verslechtert, m.a.w. als

q( negatief is. Een voldoende voorwaarde hiervoor is dat

pfm(km)   kc - Ok
·                     

        >1

fc (kc) km - pk

In deze situatie van niet-evenredige groei van arbeid en

kapitaal is a priori een ondubbelzinnige uitspraak over

"immiserizing growth" niet mogelijk,
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4.5 Neutrale technische vooruitgang

Vervolgens onderzoeken wij de implicaties van technische

vooruitgang, die autonoom verondersteld wordt als functie

van de tijd. Hoewel technische verbeteringen veelvuldig be-

lichaamd zijn in nieuwe machines ("technical progress embo-
died  in new machines")   o f het leren van nieuwe handigheden
vereisen ("technical progress as a process of learning by

doing"), veronderstellen  wi j  dat de verbeteringen eenvoudig

een nieuwe wijze betreffen om de bestaande productiefactoren

te combineren. Technische vooruitgang verlaagt dus de hoe-

veelheid productiefactoren, die voor een gegevan productie-

hoeveelheid nodig is.

In eerste instantie analyseren wij gemakshalve een neutrale
technische vooruitgang, die de arbeids- en kapitaalkosten

per eenheid product in dezelfde mate doet dalen, zodat de

isoquanten alleen een hernummering en geen kanteling onder-
1)

gaan. In dat geval kan zij overeenkomstig de definitie

van Hicks als een multiplicatieve in de productiefunctie
2)

worden opgenomen.

4.5.1 Neutrale technische vooruitgang in de invoervervangen-
de industrie

Indien de neutrale technische vooruitgang verondersteld

wordt alleen in de invoervervangende consumptiegoederen-

industrie plaats te vinden, geldt als productiefunctie van
die sector:

(63)  Fc = A Lcfc(kc)

1)  Op blz. 96 is vermeld, waarom wij arbeid- en kapitaal-
besparende vindingen niet in onze analyse betrekken.

2)  Zie voor het bewijs hiervan: H. Uzawa: Neutral Inven-
tions and the Stability of Growth Equilibrium, Review
of Economic Studies, Vol. 28, February 1961.
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waarbij A in de uitgangssituatie &en is.

Ook hier gaat het weer om de bepaling van qc:

3F
C

(64)
  c     =    T--Ifc

3A

3X

Allereerst bepalen wij door differentiatie van de produc-
tiefunctie de teller van vergelijking (64):

3 Fc
3 L

3   f c (kc)
(65) = Lcfc(kc) + fc(kc) · ---s + Lc .

3X 3X BA

Hierbij zij opgemerkt dat:

3 fc(kc)  3 fc(kc) 3k Bk

=          .c = f (kc) · --c
3X 3k 34 3X

C

immers bij de aanvankelijke constant veronderstelde ruil-
voet wijzigt zich ten gevolge van de technische vindingen

de beloningsverhouding, die de factorintensiteit doet ver-
anderen. Uit differentiatie van de balansvergelijkingen voor
evenwicht op de factormarkten, (3) en (4a), naar x volgt , dat

L   akE + L   ·akm
a L c . 31 m 0  3 X

(66)    c = - en
DA k  -kc m

L  c
3k

m
3 L c '  3 A + Lm ' -SA

(67)     m =
3X k  -kc m

Substitutie hiervan in (65) geeft:
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3F

(68)  =AE = Lcfc (kc) + { f (kc) (kc - km) - fc(kc) } '
LC                  3 kc   -   Lm fc ( kc )          3 km

k -k k  -kBA 3X
c m c m

Na rekening gehouden te hebben met de efficiUnte factor al-

locatievergelijkingen (5) en (6) resteert:

3 F P  Lcfm (km) 3k Lmfc(kc) 3k

(69)  3Tc = Lcfc (kc) -            - -c m
k -k k  -k3X 3X

c m c m

3k 3k

Alvorens -59 en -sf te bepalen lijkt het ons dienstig, uit-

gaande van een constante ruilvoet en daarmee ook van een con-

stante binnenlandse prijsverhouding, het proces van neutrale

technische vindingen in de c-sector te beschrijven.

Door die vindingen dalen tegen de oorspronkelijke relatieve

beloningen de productiekosten. Om echter de prijsverhou-

ding constant te laten, moet er een wijziging plaats vinden

van de beloningsvoeten, immers de kostendaling moet worden
gecompenseerd. Er is dan een prikkel voor de productiefac-

toren van de m-sector om zich naar de c-sector te verplaat-

sen, waar de grensproductiviteiten en de factorbeloningen

hoger zijn. Indien wij aannemen dat de c-sector kapitaalin-
tensief is en de m-sector arbeidsintensief, komt uit de m-

sector relatief veel arbeid vrij, wat echter in de c-sector

maar in relatief geringe mate nodig is, zodat het redle loon

daalt en het kapitaalrendement stijgt. Dus de relatieve be-

loning van de productiefactor, die intensief wordt aangewend

in de industrie waar de techniek verbetert, moet stijgen,

waardoor in beide industriedn een substitutie tegen die fac-

tor opgeroepen wordt en de optimale verhouding van die fac-

tor ten opzichte van de andere factor in beide bedrijfstak-
ken daalt. Daar arbeid zich van de arbeidsintensieve m-sec-
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tor naar de kapitaalintensieve c-sector verplaatst, daalt

de m-productie en stijgt de c-productie.

Daar de productiefunctie zich onder invloed van de techni-

sche vooruitgang gewijzigd heeft, veranderen ook de margi-

nale condities. Differentiatie van de productiefuncties re-
sulteert in:

(70)  w=A{ fc(kc) - kcfj(kc) } =P{ fm(km) - kmfm(km)  

(71)  r=A fc(kc) =P fA(km)

Door vervolgens de beloningsvoeten naar A te differenti&ren,

kunnen wij de invloed van neutrale technische vooruitgang op

de factorintensiteiten bepalen:

ak 3k

(72)  fc(kc) - kcfj(kc) - A kcfc(kc) · -sf = - PkmflACkm) · -sf

3k 3k

(73)  fA(kc) + A fc(kc) · -5'A£ = P fm(km) · =f

Dit zijn twee vergelijkingen met twee onbekenden, die na re-

kening te hebben gehouden met de efficidnte allocatieverge-

lijkingen (5) en (6) opleveren:

3k
P   fm (kml(74)    c = en

3X
f   (kc )   (kc     -    km )

ak         fc (kc)
(7 5)      --if   =

P fm(km) (kc - km)

Hieruit blijkt dus dat tengevolge van de neutrale verbete-

ringen de kapitaalintensiteit in beide sectoren daalt als

k  >k. zodat kapitaal door arbeid vervangen wordt, terwijlc             m·
als kc < km' de kapitaalintensiteit in beide sectoren stijgt,

zodat dan arbeid door kapitaal vervangen wordt.
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Teneinde de invloed van de neutrale vindingen te onderzoeken

op de factorbeloningen, differentidren wij (70) en (71) naar

A en vinden, na rekening gehouden te hebben met (74) en (75):

(76)  iw = - kmfc(kc)3A k  -kc m

f-(kc)
(7 7)       ff   =          »k  -kc m

De invloed van de neutrale vindingen op de beloningsvoeten
is dus afhankelijk van de kapitaalintensiteit in de beide
sectoren.

In mathematische termen is de productiestijging in de c-sec-

tor te bepalen na substitutie van (74) en (75) in (69):

3 F P2
Lcfm(km)2 L f (k )2(78)     c =L f(k) -                -                 >0m c  c

3X c c  c                    2                    2
fc (kc) (kc  - km) Pfm (km) (kc - km)

Hiermede hebben wij tevens de teller van qc verkregen. Ter

bepaling van de noemer van qc moet eerst nog Fm = Lmfm(km)

naar X gedifferentiaerd warden, immers

3 I 3 Fc
3 FC

3-r = - +p --m3X 3X

B F 3 L 3 k

(79)  3.TIL! = fm(km) . =Tm + Lmfl (km) . -TA 

Na substitutie van (67),  (74) en (75) hierin, verkrijgen wij:

3 F P fm(km)2 Lc fc (kc) 2  Lm(80)  -=m=                +                 - <0
fc(kc) (kc - km)2    P2 fm(km) (kc - km)C

Uit (78) en (80) blijkt dus dat het teken van de productie-

wijziging onafhankelijk is van het verschil in kapitaalin-
tensiteit tussen beide sectoren.

De noemer van qc is nu gemakkelijker te bepalen:

a I 3 F 3 Fm
(81)  ---c =-£+P.- = Lcfc(kc) =F c31     31         31
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De gezochte waarde van qc is dan:

3F
c                  2         2
-

P         fm  (km ) Lmfc(kc)
(82) gc =   I  =1-                        -2

c            fc (kc) fc (kc) (kc  - km) Pfm(km)Lc(kc - km)2
3X

Daar vanwege de wet van de afnemende meeropbrengsten f((kc)

en fm(km) negatief zijn, moet qc > 1.

Indien de mogelijkheid van inferieure goederen en instabiliteit

van het marktevenwicht wordt uitgesloten, moet de ruilvoet voor

het groeiende binnenland verbeteren, zodat "immiserizing growth"

onmogelijk is.

4.5.2  Neutrale technische vooruitgang in de exportindustrie

Volgens een analoge procedure is ook het effect van neutrale

technische vooruitgang in de exportindustrie (m-sector) te ana-

lyseren. Ter besparing van de ruimte geven wij slechts de uit-
komsten, die het verschil met neutrale vindingen in de consump-

tiegoederenindustrie duidelijk doen uitkomen.

De productiefuncties hebben de volgende vorm:

(83)  Fc = Lcfc(kc)

(84)  Fm = A Lmfm(km)

De beloning van de productiefactoren geschiedt overeenkomstig

hun grensproductiviteiten.

(85)  fc(kc) - kcfj(kc) =A P{ fm(km) - kmfACkm) } = W

(86)  f (kc) =A P fA(km) =r
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De invloed van de neutrale technische vindingen op de fac-

torintensiteiten blijkt uit:

3 k P fm(km)
(8 7)      -=c   =   -                                                            en

fc (kc) (kc  -  km)

3 k fc(kc)
(8 8)      -Tim  =   -

P f  (km) (kc  -  km)
Ter bepaling van de invloed van neutrale technische vooruit-

gang in de m-sector op de beloningsvoeten, differenti6ren

wij (85) en (86) naar X en vinden na rekening te hebben ge-
houden met (87) en (88):

(89)  -3  = P kcfm(km)k  -kc m

(90)  ar = _P fm(km)
3X k  -kc m

Het productie-effect in de twee sectoren van de neutrale vin-

ding in de m-sector blijkt, na differentiatie van (83) en

(84) en substitutie hierin van (66), (67), (87) en (88) uit

de volgende vergelijkingen:

3 F Lmfc(kc)
2

LCP 2 fm (km) 2
(91) C=

2+       2
<0

3X
P fm (km) (kc - km) fc(kc)(kc - km)

3 F P Lcfm(km)2 Lmfc(kc)2
C 9 2)         3     =    Lm fm  (k m)

-

2- 2 2>0
f (kc)(kc - km) P    fm (km)   ( kc    -    km )

Het inkomenseffect van de vindingen in de m-sector volgt uit:

3 I 3 F B F
(93)  37(= 3Tc +P· 3-Am =p Lmfm(km) =P Fm

De gezochte waarde van qc is dan:
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3Fc 2
3-A fc(kc) PLcfm (km)

(94)   c = 3 Ic = P2f (k )f"(k )(kc - km)     Lmfc(kc) (kc _ km)
2+                  2

m m m m
3A

Vanwege de wet van de afnemende meeropbrengsten is qc nega-

tief, zodat, als inferioriteit en instabiliteit uitgesloten

worden, de ruilvoet voor het groeiende land verslechtert, wat

"immiserizing growth" mogelijk,  maar niet onvermijdelijk maakt.

4.5.3 Neutrale technische vooruitgang in beide sectoren

Indien de neutrale technische vooruitgang in beide sectoren

plaats vindt en wel zodanig dat zij in gelijke mate kosten-

besparend is, resulteert via eenvoudige sommering van de
desbetreffende uitkomsten in de twee sectoren: ((78) + (91)

en (80) + (92)),

3F
(9 5)           Bic   =   Lcfc (k c)    =   Fc

3   I
(96) c=F +PF =I

3 X     c     m   c

zodat de gezochte waarde van qc is:

F
(97)  gc =c < 1

I
C

De ruilvoetverandering hangt dan af van de relatieve groot-

heden van mc en qc, zodat "immiserizing growth" mogelijk,
maar niet onvermijdelijk is. In het speciale geval, waarin

de inkomenselasticiteit gelijk is aan &&n, waarin dus de

marginale consumptiequote van het importabele c-goed ge-

lijk is aan de gemiddelde consumptiequote, moet m  >q,C C

DF
CC

immers -- > -- , zodat dan de ruilvoet voor het groeiende
II
C C

land verslechtert.
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Wij hebben ons in onze analyse van de technische vooruitgang

beperkt tot het geval van neutraliteit, omdat bij een "factor-
biased" technische vinding, m.a.w. als zij een arbeidsbe-

sparend of kapitaalbesparend karakter heeft, het niet moge-

lijk is een uitspraak te doen over het aandeel van de con-

sumptiegoederenindustrie in de algemene expansie van de pro-

ductie, zodat ook geen conclusie mogelijk is omtrent de ruil-

voet- en de uiteindelijke inkomensverandering.

4.6  Samenvatting

De volgende twee schema's kunnen de bovenstaande resultaten
samenvatten

1 1

A       1     -C COorzaak expansie: 0       3-4     0.4
0 4 0 0

0) >0 (11 a 4.1 0,
1 C *.1 -C X        C
U ·HO 00 O.H
[0          (D (0 ,-1 r-1

1 H ·AC{0 ·HCA mo
1 *m C·HI CHO RXC
0     1 0% -C 0 M 4·3  41 AL 01
a 0 41 41 0 M 0 010 0 ·H 40 0 -rl   G) C 0 O C O 0 3 0
0    0    N a 4.' ·H '0  4.1 -H in C 41 41
AD"fo tnmro 4  0       A l C O
0 C r-1 -H X -H QUQ Q O E W o m

A--1              10       (11 Q 0  H X 01 A X = 0
X 0.-1 e 01-a 10 X C m x al  Q al

4 ·HA 0 4 (D

Gevolg met be- .9 1  '13  W m *  b 9
2 -1-1 3 w 44 0 O

3 41 4 0 +1 4  -1 U) -1
trekking tot : O.8 12 &5   Zo> DC -0

090 .83 C ·H C)

als k  >k:c m

Ruilvoet 4+7 0+ ?
Beloningsverhouding w + + ? + +7
Welvaart ?1+   7    +   0   ?

als k  <k:c m

Ruilvoet
1

7

Beloningsverhouding . 7                                      0

Welvaart
1 7     3  7
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Indien door groei de prijs van het kapitaalintensieve goed

ten opzichte van die van het arbeidsintensieve goed toe-

neemt, dan neemt het re6le loon in verhouding tot het ka-

pitaalrendement af.

Indien, meer specifiek, bij groei van de beroepsbevolking

de ruilvoet P daalt en de c-sector is relatief kapitaalin-

tensief, kan het niet anders of de beloningsverhouding w

moet gedaald zijn. Als door kapitaalaccumulatie de ruilvoet

gestegen is en de c-sector is relatief kapitaalintensief,

dan moet de beloningsverhouding gestegen zijn. Het omgekeer-

de geldt als de c-sector relatief arbeidsintensief is.

Effecten van groei  op het redel inkomen: " immiserizing growth"

Bron van groei: k >k k  <kc m c m

Bevolkingsgroei mogelijk onmogelijk

Kapitaalaccumulatie onmogelijk mogelijk

Evenredige toeneming mogelijk mogelijk
van kapitaal en arbeid

Neutrale technische vooruitgang in:

Invoervervangende c-industrie onmogelijk onmogelijk

Export-industrie mogelijk mogelijk

Beide industrie&n mogelijk mogelijk

Het geval van evenredige groei in het aanbod van beide pro-

ductiefactoren geeft hetzelfde resultaat als het geval van

neutrale technische vooruitgang met gelijke sterkte in beide

sectoren, wat niet verrassend is. Eveneens blijkt dat "im-

miserizing growth" mogelijk is, zelfs als de technische vin-

dingen in beide sectoren plaats vinden. Indien de neutrale

vindingen echter beperkt zijn tot de invoervervangende in-

dustrie, kan het groeiende land geen "immiserizing growth"
ervaren.
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HOOFDSTUK III KAPITAALACCUMULATIE EN INTERNATIONALE HANDEL

In dit hoofdstuk onderzoeken wij het proces van kapitaalac-

cumulatie en de structuur van de internationale specialisa-
tie. Wij presenteren het in termen van het standaard twee-1)

landen, twee-goederen, twee-factoren model van internationale
handel. Bij een gegeven stand van de techniek en gegeven pre-

ferenties van de consumenten, hangen het handelsvolume, de

ruilvoet en de structuur van de internationale specialisatie

af van de hoeveelheden productiefactoren, waarmede de landen

zijn uitgerust. Elk goed wordt geproduceerd door combinatie

van kapitaal en arbeid, die beide homogeen en van identieke

kwaliteit in de twee landen zijn verondersteld. Daar het ar-

beidsvolume in elk land exogeen gegeven is en met een constant

percentage groeit en de mate van kapitaalaccumulatie bepaald

wordt door de binnenlandse productie en de import van inves-

teringsgoederen, vari&ert in het proces van kapitaalaccumu-

latie het comparatief voordeel van elk land voortdurend, ter-

wijl de ruilvoet op haar beurt weer de mate beinvloedt, waar-

in kapitaal accumuleert.

Allereerst analyseren wij voor de verschillende specialisa-

tiemogelijkheden de "reciprocal demand" functie, om met be-

hulp hiervan in paragraaf twee de grenzen van volledige c.q.

onvolledige specialisatie in een groeiende economie te on-

derzoeken. Daarna beschouwen wij in paragraaf drie voor de

zeven mogelijke specialisatiestructuren de invloed van ka-

pitaalaccumulatie op de ruilvoet, waardoor het in paragraaf

vier mogelijk wordt de invloed van handel op de kapitaalac-

cumulatie te analyseren. Voor elke specialisatiestructuur af-

zonderlijk en voor alle specialisatiestructuren tezamen wordt

1)  Bij het schrijven van dit hoofdstuk hebben wij veel nut
gehad van de volgende publicaties:
H. Uzawa: Patterns of Trade and Investment in a Dynamic
Model of International trade; Review of Economic Studies,
Vol. 33, January 1965;
P.K. Bardhan: Equilibrium Growth in the International
Economy, Quarterly Journal of Economics, Vol. 79, Augus-
tus 1965;
P.K. Bardhan: On Factor Accumulation and the Pattern of
International Specialisation, Review of Economic Studies,
Vol. 33, January 1966.
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daarna in paragraaf vijf de stabiliteit van het model onder-

zocht. Hierbij wordt de accumulatie weergegeven in de vorm

van differentiaalvergelijkingen. Uit de oplossing blijkt

of het systeem naar gelijkmatige groei tendeert. Hahn en

Matthews spreken in dit verband van "equilibrium dynamics".

Aangetoond wordt dat het dynamisch pad van kapitaalaccumu-

latie altijd stabiel is, d.w.z. welke ook de initi8le kapi-

taal-arbeidsverhouding is, voor elk land convergeert zij
naar de lange termijn stationnaire verhouding. Aangezien hier-

bij nagegaan wordt op welke wijze het systeem zich ontwikkelt
in niet-evenwichtige situaties, heeft dit gedeelte van de ana-

lyse betrekking op "disequilibrium dynamics".
1)

1  De "reciprocal demand" functie

De structuur van de op korte termijn bestaande evenwichtsvo-

lumina en -prijzen kan met behulp van de door Mill in de li-

teratuur geIntroduceerde "reciprocal demand"-functie geana-

lyseerd worden. De "reciprocal demand"-functie relateert de

vraag naar netto-importen van elk land aan de op de wereld-
markt heersende relatieve prijs. Wij zullen haar in navolging

van Uzawa afleiden voor de import van investeringsgoederen;

de vraag naar importen van het consumptiegoed wordt dan ge-

makkelijk verkregen uit de betalingsbalansvergelijking, zie
(12) uit hoofdstuk II. Hierbij zijn wij met name gefnteres-

seerd in de vraag wat de reactie is van een verandering in

de internationale prijsverhouding (de ruilvoet) op de per

capita vraag naar importen.

1)  Van de Klundert heeft voor het onderscheid tussen "equi-
librium dynamics" en "disequilibrium dynamics" de Neder-
landse termen expansiedynamica en aanpassingsdynamica ge-
introduceerd. Zie Th.C.M.J. van de Klundert, Grondslagen
van de Economische Analyse, Amsterdam,  1968,  blz.  216.
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Via het spaargedrag van de inkomenstrekkers introduceren

wij de vraagzijde van het model. Wij veronderstellen dat de

marginale (en gemiddelde) spaarquote van de arbeiders en ka-

pitaaleigenaren gegeven constanten zijn. Deze hypothese van

een rigide spaargedrag van de inkomenstrekkers dat niet be-

invloed wordt door het accumulatieproces zelf is een ver-

gaande veronderstelling. In dit geval strekt de economische

horizon zich slechts over 66n tijdsperiode uit: "zero fore-

sight" .  Dit in tegenstelling  tot een model van "perfect  fo-

resight" voor de gehele toekomst, waarin het spaarpatroon
wordt afgeleid uit nutsmaximalisatie in de tijd. Vanwege de

constante spaarquoten spelen prijsverwachtingen en de rente-

voet echter in ons model geen onafhankelijke rol.

Wij veronderstellen dat consumptiegoederen onmiddellijk ge-

consumeerd worden en dat investeringsgoederen geaccumuleerd

worden tot kapitaalgoederenvoorraad.

Onze veronderstelling ten aanzien van het spaargedrag mondt

uit in de volgende vergelijkingen:

(1) P(Fm + Em) = swwL + srrK

(2) Fc + Ec = (1 - sw)wL + (1 - sr)rK

waarbij E  = de hoeveelheid geImporteerde m-goederen;

Ec = de hoeveelheid geImporteerde c-goederen;
s  = de constante fractie van het looninkomen

W

besteed aan m-goederen ofwel de spaarquote
van de arbeiders;

s  = de constante fractie van het kapitaalinko-r
men besteed aan m-goederen ofwel de spaar-

quote van de kapitaaleigenaren.
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Uit (1) volgt de totale importvraag naar het m-goed:

s wL + s rKw r
(3)   Em =

-F
m

P

ofwel in per capita termen

s w+s r k             L
ym    =        w                    r            -     fm (k m)      0     -f

P
Em

waarbi j  Ym =T•

Met behulp van deze vergelijking is het mogelijk de per

capita importvraag naar het m-goed voor de drie verschil-

lende specialisatiemogelijkheden te vinden.

Bij volledige specialisatie op de productie van het c-goed,

waarbi j  L   =K=O,  P A P en Fm = 0' Kc = K en Le = L,m m min
verkrijgen wij na substitutie in (3):

Sww +  srrk     sw  {  fc (k)  -  f  (k).k}  +  srf  (k)  .k
(4)  m(P, k) =            =P                               P

Daar het ons uiteindelijk gaat om het effect van factorac-

cumulatie op de structuur van de internationale handel zal
de "reciprocal demand"-functie aangeduid worden met ym<P' k)
teneinde haar afhankelijkheid van k expliciet te maken.

ym(P, k) geeft dus de per capita importvraag naar het inves-

teringsgoed weer bij een wereldmarktprijs P en kapitaal-ar-

beidsverhouding k.

Bij gegeven k ziet men meteen dat:

ay..

(5) _-2. < 0
3P

Bij volledige specialisatie op de productie van het m-goed,
waarbij Lc = Kc = 0, P 2 pmax; Fc = 0, Km = K en Lm = L,
resulteert na substitutie in (3) als "reciprocal demand"-

functie:
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(6)   Ym(P' k) = - [ (1- sw) { fm(k) - fACk)k } +

+ (1 - sr)fACk)k J

Het minus-teken in het rechterlid betekent, dat bij volle-

dige specialisatie op het m-goed, dit goed in feite gedx-

porteerd wordt.

Bij gegeven k blijkt in dit geval dat:

(7) aYm = O
3P

Bij onvolledige specialisatie, waarbij Lc > 0, Kc   0,

Lm   0, Km >O,
p <P <P F   > 0 en F > 0, geldt,min max'  c         m

na substitutie in (3):

(8) ym(P, k) = sw { fm(km) - kmfA(km) j +

L                  L

+ -L srfA(km)kc - -f { fm(km) _ srfl 1(km)  

Na substitutie van (15) uit hoofdstuk II in (8) verkrijgen

Wij:

(9)      ym<P,  k)  = -1       E  (kc  -  km)   . <   (sr  -  sw) fr(km)  -
k  -kc m

- (1 - sw) fm (km) j + (k - km) { srkc fA (km) +

+ fm(km) - srkmf (km)    

3YmDaar een rechtstreekse uitspraak over -FF niet mogelijk is,
3Ymbepalen wij allereerst: --B-w

Cio)    2 = (sr - sw)     fJ(km)km .    + fl (km)     B    -
dk   k-k

-     (1    -    sw )  fl;1 (k m)      '    -38   +   k       -           ·c m
dk dk

  (1  -  sr) fl;1(km)   .   2 2  +  sr(kc  -  km) fm(km)  -dm  +



103

dkC I
+S

r fm (km)       .     -ifir            -

dk r- dk dk
1

2 1   ('c -km) . = ·S + ( , - km) [ . ,3- =f    ·(kc - km)   |

  fm(km) - srf (km) + srkcf (km)1

Na rekening te hebben gehouden met (16) uit hoofdstuk II
en de definitie van de substitutie-elasticiteit

dk.
1     W

ai = -dw ' ET (i = m, c) resulteert na enig rekenwerk:
1

3Ym fl;t (km)                              
                    k

(1 1  )         -aw     =      (k c    -    km)  2      .             a c     .    -9      ( w    +    km)   (km    -    k)     +

2

a

m  .  m  (W+ kc) (k - kc)  +  (kc    m)    (swkm- srk)  
m

Als het c-goed relatief kapitaalintensief is, zodat k >k>kc m
is (11) evident negatief mits sr P sw,

Als het c-goed relatief arbeidsintensief is, zodat k  >k>km c
is (11) evident positief, mits s Es.w r

Als echter k >k>k en s < s  blijven de eerste twee termenc          m      r     w

aan de rechterzijde van (11) negatief, maar de derde term kan
positief of negatief zijn. In het geval ai groot genoeg is, zal

(11) zeker negatief zijn. Stel dat c. = 1 (i = m, c), vergelij-1

king (11) kan dan herschreven worden als:

3Ym fl;1  (km)                                          1

(1 2)      --aw    =   -                                                              .     w   k  [   w   +   srkc   +   km (1    -   sr )3  +
(kc - km) w(w + km)   |

+ km I w swkm + kckm + w kc(1 - sw) 3  
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zodat als k > k  het resultaat duidelijk negatief is. A for-c m
tiori is dit het geval als c. » 1 (i = m, c).1

Samenvattend geldt bij onvolledige specialisatie:

a     als k  >k 3 Ym
c m 32<0 als s E Sr w

3 Ym of als ai   1
b     als k <k

3-3- > O als s , Sc m w r

of als ai & 1

dp          >           -Daar uit (19) van hoofdstuk II volgt dat aw < u naarmate

k  2 k  kunnen wij via combinatie van (19) uit hoofdstuk IIc m
met (11) stellen dat:

(13) -<0 als   a)  k >k en S P s , ofwel c. 2 1
3 Ym

ap c m r w 1

b)   k  <kc m 6n  sw   sr ' ofwel  ci &  1

Met andere woorden, bij onvolledige specialisatie is de per

capita importvraag naar het m-goed een dalende functie van

haar prijs, als de factorsubstitutie-elasticiteiten in beide

sectoren gelijk zijn aan of groter zijn dan &6n, ofwel als

de gemiddelde (en marginale) bestedingsquote van het m-goed

vanwege de factor die relatief intensief is aangewend in de

m-productie niet hoger is dan die van de andere productie-
factor. Dit zijn geen noodzakelijke, maar voldoende voor-

waarden.

Uit (5), (7) en (13) volgt dus dat voor elke gegeven k, de

per capita importvraag naar investeringsgoederen voor de

drie specialisatiemogelijkheden, een niet toenemende functie
is van P.

Voor de drie specialisatiemogelijkheden kan bij een gegeven

k de "reciprocal demand"-curve worden afgebeeld in de vol-
gende figuur, waarin P <Pmin max
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Figuur 1 PA

2   (k)  -
I-.aX

ym(P)

-    -  min(k)

j
)

y       import m-goed export m-goed - ym
m

De vraag naar importen van het m-goed door het binnenland

is getekend in het linker quadrant.

Als het binnenland volledig gespecialiseerd is in het c-goed,
d.w.z. als P&P (k), daalt Ym volgens (5) bij toenemende P.min
Als P naar nul nadert, schiet P voorbij P > 0, zodat bijmin
gegeven k het binnenland zal tenderen zich volledig te spe-

cialiseren in het c-goed. Naarmate P naar nul nadert, ten-

deert (4) naar oneindig: y (0' k) = -.

Als het binnenland onvolledig gespecialiseerd is, d.w.z. als
P . (k) <P<P (k), daalt ym volgens (13) wederom bij toe-min max
nemende P.

Als de Ym-curve de P-as snijdt en oversteekt naar het rechter

quadrant, wordt Ym negatief, d.w.z. het m-goed wordt door het

binnenland ge5xporteerd.

Als het binnenland volledig gespecialiseerd is in het m-goed,
d.w.z. als P. P (k), beweegt Ym zich verticaal verder en is

max
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volgens (7) onafhankelijk van P. Als P naar oneindig nadert,

moet P voorbij P schieten, zodat bij gegeven k, het bin-max
nenland zal tenderen zich volledig in het m-goed te specia-
liseren. Naarmate P naar oneindig nadert, is (6) negatief:

Y m C« ' ,   k)    <    0 0

Indien de twee sectoren dezelfde kapitaalintensiteit hebben,
zodat k =k =k e n P =P . dan heeft de "reciprocalc m min max'
demand"-functie ym(P) in het algemeen de vorm zoals die in
de volgende figuur wordt voorgesteld.

Figuur 2
P -

Pmin(k) = Pmax(k)

ym(P)

C----- >
 m                                                      - Ym

De  vorm  van de "reciprocal demand"-functie  ym CP) hangt  af
van de totale kapitaal-arbeidsverhouding k, alsmede van de

verschillende spaarquoten en productiefuncties fm(km) en

fc (kc) '
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Een analoog betoog geldt voor de y  curve van het buiten-
land die in het rechter quadrant getekend kan worden. Als

de y  curve naar het linker quadrant oversteekt wordt het
m-goed door het buitenland ge6xporteerd.

De relatieve evenwichtsprijs van het investeringsgoed, P,

wordt bepaald door de vergelijking van de "reciprocal de-

mand": (zie ook vergelijking (1 Oa) uit hoofdstuk II)

(14)          L    ym (P '     k)     +    L*    ym*(P,     k *)      =    0

Daar voor het buitenland bij elke daar gegeven k* eveneens

geldt, dat y (0, k*) = - en y (=, k*) < 0, bepaalt de ver-
gelijking van de "reciprocal demand" uniek de evenwichtige

wereldmarktprijs  P.  Zij zal worden aangeduid met  P (k,  k*) .
De  bepaling  van de evenwichtsprijs  P (k, k*) wordt gefllustreerd

in de volgende figuur, waar de "reciprocal demand"-functie

voor het binnenland ten opzichte van het buitenland in tegen-

gestelde richting is afgebeeld, zodat de wereldmarktprijs ver-

kregen wordt door de intersectie van deze twee curven.

De verklaring van de A - en A -curve wordt gegeven in demin max
volgende paragraaf.

Figuur 3

pA

 maxW

I'max(kl
k

Amax-curve

P

Amin-curve

k

 minR 

Em     min(k*)  -
- Em (P)

C

Em                                                          E*
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2  De grenzen van volledige en onvolledige specialisatie

Met behulp van deze figuur kan dus de structuur van de spe-
cialisatie verklaard worden.

Om het verband tussen de specialisatiestructuur en de rela-

tieve factorbeschikbaarheid te analyseren vragen wij ons af

hoe de extreme prijzen P (k) en P (k) en de daarbij be-min max
horende "reciprocal demand"  m (Pmin (k), k) en ym (Pmax (k), k)
gerelateerd zijn aan de kapitaal-arbeidsverhouding k.

Hierbij maken wij gebruik van 6on van Johnson's stellingen:

als het comparatieve kostenverhoudingsinterval van het bin-

nenland de autarkische evenwichtige prijsverhouding van het

buitenland omvat, zal het binnenland zich niet volledig spe-

cialiseren. Deze stelling kan als volgt worden geillustreerd.
1)

Figuur 4

k L_
k                       -km

.  FT
'.in,k)......>.,i i    i
p:'.,k•' ...._-_-31/    1
P. (le.) \ i
Pma' Ck)

.Al lk.1 . J- ----\ i
..

1)  Zie stelling III, hoofdstuk I, blz. 28.
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Indien het c-goed relatief kapitaalintensief is, heeft het

land met de hogere kapitaal-arbeidsverhouding (het buiten-

land) hogere waarden van de twee kritieke kostenverhoudingen.

Bij gegeven k*, de totale kapitaal-arbeidsverhouding in het

buitenland, is zijn comparatieve kosteninterval de "gap" tus-
sen P*ax(k*) en P*in(k*). Evenzo is bij gegeven k, de totale

kapitaal-arbeidsverhouding in het binnenland, zijn compara-

tieve kosteninterval de "gap" tussen P (k) en P (k).max min

Bij een gegeven autarkische evenwichtige prijsverhouding van

het buitenland P*(k*), is het gemakkelijk te zien dat zij wordt

omvat door het comparatieve kosteninterval van het binnenland,

als de kapitaal-arbeidsverhouding in het binnenland beneden k
=

en boven k ligt.  Dus bij een gegeven k * moet het binnenland
=

onvolledig gespecialiseerd zijn zolang k e k.k.

Voor verschillende waarden van k* kunnen wij aldus het inter-

val van k definiaren, waarbij het binnenland onvolledig ge-

specialiseerd moet zijn.

+Het is nu de vraag wat de reactie is van P-- op een verande-

ring  van  k * bij autarkie. Met behulp  van de literatuur  over

twee-sector groeimodellen kan voor een gesloten economie aan-
getoond worden dat naarmate k* toeneemt de autarkische belo-

+ningsvoetverhouding  to * behorend  bij  P  voor het buitenland
zal toenemen mits k* > k* en s* 2 s* of k* < k* en s* & s*c m r-w c m r w
of de substitutie-elasticiteit  in &&n van de sectoren a. ,

1)               1gelijk is aan of groter is dan &&n.

Voor het belangrijkste geval, waarin k* > k* en s* P s6 geldtc              m                 r

dus bij autarkie dat:

(1 5)     1.M  >   O
3 k*

Het is nu grafisch gemakkelijk aan te tonen dat in dit geval
=

k en k in het binnenland toenemende functies zijn van k-.

1)  Zie appendix I.
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Figuur 5

A
k*             a

b

»- T    -.1

450

>
0                                   ·            k

Het gebied tussen de curven a en b is derhalve de streek waar-
binnen het binnenland bij gegeven k* onvolledig gespecialiseerd
moet zijn. De exacte vorm van deze twee curven (er van afgezien

dat zij een positieve hellingshoek hebben en elkaar niet snij-

den behalve in de oorsprong) hangt af van de substitutie-elas-
ticiteiten tussen de twee sectoren.

Laat ons nu defini ren dat bij volledige specialisatie op het

c-goed

r Sw E fc(k) - kfj(k) ] + srkfJ(k) -
(16) Amin

(k) = Y(pmin(k), k) =
   min(k)              -

en dat bij volledige specialisatie op het m-goed

(17) A (k) = - YmC  (k), k) =max max

= C(1 - sw) { fm(k) - fACk)k } + (1 - sr)fACk)k 3

Met andere woorden A (k) is de per capita import van inves-min
teringsgoederen door het binnenland bij een wereldmarktprijs
van P=P (k), d.w.z. als het binnenland zich juist op hetmin
c-goed is gaan specialiseren.
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Evenzo is A (k) de per capita export van investeringsgoede-
max

ren door het binnenland bij een wereldmarktprijs P=P (k),max
d.w. z. als het binnenland zich juist op het m-goed is gaan

specialiseren.

Naarmate k van nul tot oneindig toeneemt, beschrijven zowel

Amin(k) als A (k) continue curven in het vlak P, Em. Zo ismax
de A . -curve de meetkundige plaats van alle A in punten opmin
de Ym-curven, behorende bij verschillende k's, tot waar het

binnenland volledig gespecialiseerd is op het c-goed. De

Amax-curve is de meetkundige plaats van al die A puntenmax
op de Ym-curven, behorende bij verschillende k's, van waaruit

het binnenland volledig gespecialiseerd is op het m-goed.

Allereerst onderzoeken wij de grenzen van volledige specia-

lisatie door het binnenland op investeringsgoederen. Hiertoe

differentiaren wij (17) naar k:

d A (k)
(18) = (1 - sw)k   fm(k) 1 +

max

dk

+ (1- sr) { fACk) -k l fJ(k) | }

waarbij - fm(k) = | fm(k) 1 > 0.

Daar vanwege "diminishing returns" van kapitaal  f  (k)   <  O  en
fACk) >k| fACk) I als am 2 1,i s vergelijking (18) positief
als ofwel s .  s  ofwel a  . 1 .

r                w                                m

Rekening houdend met de definitie van A (k) en gegeven eenmax
van beide condities ligt de A (k) curve voor het binnenlandmax
in het negatieve quadrant.

fACk) fm(k) - kfi(k) ft;t (k)
1)  a = ; als  c   &  1, moet > 1,

m  k I fACk) 1 '      fm(k)          m k I fm(k)  1

immers de productie-elasticiteit van arbeid is ook positief
maar kleiner dan & n.
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Bij gegeven vormen van de E  curve voor elke gegeven k* en
van de A (k) curve, blijkt dat deze curven elkaar slechtsmax
eenmaal snijden. Stel dat k de kapitaal-arbeidsverhouding is

van het binnenland bij volledige specialisatie op het c-goed

behorend bij het snijpunt voor een gegeven k*.

Teneinde na te gaan tot welke hoogte van k het binnenland vol-

ledig gespecialiseerd is in het m-goed maken wij wederom ge-

bruik van een van Johnson's stellingen: als de minimale kos-

tenverhouding in het land met het hogere minimum groter is

dan de maximale kostenverhouding in het andere land, zodat

de comparatieve kosten-intervallen van de twee landen elkaar

niet overlappen, moet tenminste &6n land zich volledig spe-
cialiseren. Dit kan als volgt worden geillustreerd.

Figuur 6

k'•                                                         k
C

k/m96/

  -/4/=,1
4 i

0                  >M
 min(k)

 max(k)

P*. (k*)min

P*  (k*)max

PV
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In deze figuur is k* > k getekend omdat dan op grond van

de kostenverhoudingsintervallen geconcludeerd kan worden

dat het binnenland een comparatief voordeel zal hebben bij

de productie van het m-goed.

Het binnenland is nu volledig gespecialiseerd in de produc-

tie van kapitaalgoederen als en alleen als k niet hoger is

dan k voor een gegeven k*. Immers indien k groter is dan k
zullen bi j gegeven k * de kostenverhoudingsintervallen el-

kaar gaan overlappen en zal tenminste 66n land zich onvol-

ledig moeten specialiseren. Bij een toeneming van k* zal de-

ze kritieke kapitaal-arbeidsverhouding in het binnenland k
alleen toenemen als de E -curve naar boven verschuift. Immersm
de A -curve heeft betrekking op van nul tot oneindig toene-max
mende waarden van k. Bij een gegeven P impliceert deze boven-

aym*

waartse verschuiving van de E (P)-curve dat --2 > 0.I.

3 k-

Zolang de Er *-curve zich in het rechter quadrant bevindt,
is het buitenland ofwel onvolledig gespecialiseerd ofwel

volledig gespecialiseerd in het c-goed.

Bij onvolledige specialisatie resulteert na differentiatie

van de voor het buitenland aan (9) analoge vergelijking en

rekening houdend met (16) uit hoofdstuk II,

(19)   tim = flm, (km)  .  {  srkck + w * + (1 - s*)k* }  0
ak*   kv - k*

r m
c m

als k * 2 k *.c r m

Bij volledige specialisatie op het c-goed resulteert na dif-

ferentiatie van de voor het buitenland aan (4) analoge ver-

gelijking:
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3yM   1

(20)  -2 = 4 [ s*k * I  f*"(k*) 1 +ak.r

+ s  { f ' (k*) - k'·' I ft"(k'k)  1 }] > 0 als s    s 
Of als 03 2 1

Onder deze voorwaarden stijgt k als k* toeneemt.

Het binnenland is nu volledig gespecialiseerd in het m-goed
als en alleen als de relatieve factorbeschikbaarheidsverhou-

ding ligt in het gebied dat begrensd is door de k*-as en de
curve c. De volgende figuur geeft dit aan.

Figuur 7

k*-               c

...1   3
45

0

0                    )k

Vervolgens analyseren wij de grenzen van volledige speciali-

satie voor het binnenland in consumptiegoederen. Daartoe dif-

ferentieren wij vergelijking (16) naar k:

d A (k)min
(21) teken = teken [ swk I fc(k) 1 +dk

d p (k)

+  sr  {  fJ (k)  -  k  I  fc (k)  } -
min

Ym CP, k) 3
dk
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d P (k)min
Zoals in de appendix is aangetoond weten wij dat >0

dk

De uitkomst van vergelijking (21) is negatief als s  =O e n
W

1)c  voldoende kleiner is dan & n. Indien bovendien rekeningC

gehouden wordt met het feit dat naarmate k + 0. P . (k) + 0,' min
en naarmate k + =. P . Ck) + -, heeft de A -curve onder de-

' min min
ze voorwaarden het in figuur 3 afgebeelde verloop.

Het enige snijpunt tussen de A . -curve en de E*-curve (voormin             m
een gegeven k*) 9eeft ons de daarbij behorende kapitaal-ar-
beidsverhouding k voor het binnenland.

Bij gegeven k* is het binnenland volledig gespecialiseerd

in het c-goed als k niet daalt beneden k, zoals de volgende

figuur illustreert. Immers indien k kleiner wordt dan k zul-

len de kostenverhoudingsintervallen elkaar gaan overlappen,
zodat tenminste 66n land zich onvolledig zal moeten specia-

liseren.

Figuur 8

kA ./=c
---

k     /1/ /=km4 -----/ : ///1 1
k * --·Z--1    j« :i
D i l l'   'Mr

p* Uk*)  O 'i   'min                         I

  ax (k*)
 min(k)

pmax(k)         -   -   -

P

1)  Het teken van vergelijking (21) is negatief als sw = 0
en fJ (k) <k l fc(k) 1.

f'(k) fc(k) - kfJ(k)

ac =k   fc(k) 1. f (k)
. Hierin stelt de laatste

C

breuk de productie-elasticiteit van arbeid voor, die kleiner
f6(k)

is dan 66n. f (k) <k l f8(k) ofwel < 1 als
k I fc(k) 1

fc(k) - kfA(k) W

ac
<

fc (k) =w+k
C
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Opgemerkt zij dat in deze figuur k > k* is getekend omdat

dan op grond van de kostenverhoudingsintervallen de zeker-

heid bestaat dat het binnenland een comparatief voordeel

heeft in de productie van het c-goed.

Naarmate nu de kapitaal-arbeidsverhouding k* in het buiten-
land toeneemt, zal deze kritieke verhouding k alleen toene-

men  als  de E *-curve met toenemende  k* naar boven verschuift,m
d.w. z. als

ayi
->0
3 k*

Zolang de E* curve in het linker quadrant ligt, is het bui-

tenland ofwel onvolledig gespecialiseerd ofwel volledig ge-

specialiseerd in het m-goed.

Bij onvolledige specialisatie geldt volgens vergelijking
(19) dat

ay*

§13 > 0 als het m-goed relatief arbeidsintensief is.

Bij volledige specialisatie door het buitenland op het m-

goed volgt uit de voor het buitenland aan (6) analoge ver-
gelijking:

ay*

(2 2)           m  =   _  E   (1   -   sJ) k*    I    f
*'. (k*) 1 +m

3 k:::

+  (1  - sr)  {  fm' (k*)  - le>  I  fm" (k*)  1}J
By*

m > 0 als s* = 1 en c * voldoende kleiner is dan &6n, d.w.z.
ak*         w        m

kleiner dan de loonquote van het nationaal inkomen van het
buitenland.
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Als aan deze voorwaarden voldaan is, is k een toenemende

functie van k en is het binnenland volledig gespeciali-

seerd in het c-goed als en alleen als de relatieve factor-

beschikbaarheidsverhouding begrensd is door het gebied tus-
sen de k-as en de curve d.

Figuur 9

k*A      c

b

k* k V    k-   - //d
0

490

0                                                  )k

Samenvattend kunnen wij opmerken dat er bij een gegeven k'

sprake is van:

a  volledige specialisatie op het m-goed door het binnen-

land als de kapitaal-arbeidsverhouding k ligt tussen de
k  -as en de c-curve;

b  onvolledige specialisatie door het binnenland als k ligt
tussen de curven a en b;

c  volledige specialisatie op het c-goed door het binnen-

land als k ligt tussen de k-as en de curve d.
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Met behulp van een soortgelijke analyse kan men de speciali-

satie-grenzen voor het buitenland bepalen. Eveneens is het

mogelijk met behulp van een symmetrische redenering het ge-

val te analyseren, waarbij de m-sector in beide landen de

meer kapitaalintensieve industrie is. 1)

3  Kapitaalaccumulatie en ruilvoet

Alvorens de invloed van factoraccumulatie op de structuur van
de handel te analyseren, onderzoeken wij voor de verschillen-

de specialisatiemogelijkheden de invloed van factoraccumulatie

op de ruilvoet. Hierbij gaan wij uit van de "reciprocal de-
mand"-functie. Zie (14)

(23)  Y m[k, P(k, k*) 3+7 4 I k*, P(k, k*) 3=0
waarbij y = Ii-

Differentiatie hiervan naar k, resp. k* levert op:

3Ym
3k

(241  12 =
ak     3Ym     DY 

3-F + 7 3-p
aym
1-

(2 5)       1,2   = _
3 k x

3 k*               3 Y m   +    Y    D y m
3P ap

Met behulp van de vergelijkingen (5), (7), (13) en de hier-

aan voor het buitenland analoge vergelijkingen, en (19), (20),
(22) en de hieraan voor het binnenland analoge vergelijkingen

is het mogelijk een uitspraak te doen over het teken van (24)

en (25). Vanwege de conditie die in het vorige hoofdstuk aan

de uniciteit en stabiliteit is gesteld is de noemer van (24)

1)  Ter besparing van de ruimte laten wij dit achterwege.
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en (25) negatief, zodat het teken van deze functies in feite

3Ym      ay 
bepaald wordt door het teken van - resp.     4  .

3k ak.'

Voor de verschillende specialisatiemogelijkheden is de in-

vloed van factoraccumulatie op de ruilvoet nu gemakkelijk te

bepalen:

bij volledige specialisatie op het c-goed:

(26)  -ZE >0 als s  . s  Bf als °c . 1 6 f als sw .  O 6 n ccr  13P w r

-LE < 0 als sw = 0  6n ac < 1 en wel kleiner dan de loon-
3P

quote.

bij onvolledige specialisatie:

3Y™
(27) ---12 & 0 naarmate k  >kc ' m

3P

bij volledige specialisatie op het m-goed:

(28) - >0 als s  =1 6 n a  <l e n wel kleiner dan de loon-3 Ym
w m

3P
quote.

-·-m<Oals s  -sr w
3P

Als derhalve een land niet gespecialiseerd is in de productie

van investeringsgoederen, dus voor de gevallen van onvolledi-

ge specialisatie en volledige specialisatie op het c-goed, zal
onder de voorwaarden dat k >k (en dus ook dat s    s)e nc m r w
c    -1, de relatieve wereldmarktprijs van het investerings-

C
goed toenemen als de kapitaal-arbeidsverhouding van dat land

toeneemt. Dit is een speciaal geval van de algemene stelling

dat een toeneming in de beschikbaarheid van een bepaalde pro-

ductiefactor, (bijv. kapitaal), de aanbodprijs van het goed

waarin de andere factor intensief is aangewend, (het relatief

arbeidsintensieve goed), zal verhogen.
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Indien daarentegen een land gespecialiseerd is in de produc-

tie van investeringsgoederen, zal een toeneming in de kapi-

taal-arbeidsverhouding van dat land onder de voorwaarde dat

s  » s  een daling van de relatieve wereldprijs van het in-r w
vesteringsgoed teweeg brengen.

In een twee-landen-twee-producten model is het mogelijk de

volgende zeven structuren van internationale specialisatie
te onderscheiden.

I   Onvolledige specialisatie van beide landen: H(c, m)

en B(c, m);
II Onvolledige specialisatie in het binnenland en

volledige specialisatie in het c-goed in het buiten-

land: H(c, m) en B(c);
III Onvolledige specialisatie in het binnenland en

volledige specialisatie in het m-goed in het buiten-
land: H(c, m) en B(m);

IV Volledige specialisatie in het c-goed in het binnen-
land en

onvolledige specialisatie in het buitenland: H(c) en

B(c, m);

V   Volledige specialisatie in het m-goed in het binnen-
land en

onvolledige specialisatie in het buitenland: H(m) en

B(c, m);

VI Volledige specialisatie in het c-goed in het binnen-
land en

volledige specialisatie in het m-goed in het buiten-
land: H(c) en B(m);

VII Volledige specialisatie in het m-goed in het binnen-
land en

volledige specialisatie in het c-goed in het buiten-
land: H(m) en B(c).
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Voor de verschillende specialisatiestructuren kan de in-

vloed van factoraccumulatie op de ruilvoet als volgt worden

samengevat.

ad I : H(c, m) en B(c, m)

DP .
52 2 0 naarmate kc & km

(29)

.12   >    0      naarmate      k*   >   k*3 k* < c<m

ad II : H(c, m) en B(c)

·ak < 0  naarmate  kc & km

AE.>    o      als a) s  r     2     S I
3 k:'0 w r

(30) Of   b)      0*  *1C

Bf  c)    sJ 2 0   en c *  2   1
C

.LL  <    0       a l s        s '    = 0 en   c  < 1  en wel klei-ak-                              w
ner dan de

loonquote
ad III : H(c, m) en B(m)

12 3 0 naarmate k  k
ak . (c m

(31) TiE*> 0  als sc = 1 dn aA < 1 en wel kleiner dan
3P

de loonquote
3P
TIE*<     0         a l s     sr          s*

ad IV : H(c) en B(c, m)

12   >    O      als         a)          sw   &   sr3k

Bf   b)   oc - 1

(32) 6f C)   Sw - 0 en a p l
C
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E,0  als  s  =0  6n c 1 en wel kleiner
jk           W          C

dan de loonquote

3 P >-,       0      naarmate     k *   6   k*
3 k¥< c.m

ad V : H(m) en B(c, m)

3P 6n  c  <l e n wel kleinerTE >0  als  sw =1      m
dan de loonquote

(33) 22 « 0 als s Ps3k r w

12   >   0     naarmate     k*  &   k
3 k*< c m

ad VI : H(c) en B(m)

3PTE >0  als   a)   s  P sw r

6 f   b)   o  P lC

6f
c)         sw  =   0      an      cc   3   1

(34)   < 0  als  sw = 0  en  ac < 1 en wel kleiner
dan de loonquote

1£.> 0  als   s* = 1   Sn  (* < 1 en wel kleinerak=                              w                             m
dan de loonquote

3P-- < 0 als S* 2 S*
3 k* r-w

ad VII : H(m) en B(c)

 f > 0  als  =,.: = 1  Gn  cm < 1 en welkleiner
dan de loonquote

3P
TIE < 0 als s.. - sw

iL.> 0 als a) s -:'  /  s *

(35)
2 k.·: w    r

Of b)   03 - 1

of   c)   sw = 0  61  :& 2 1
: P

ti> < 0  =ils   s., - 0  611  ct z  1 en wul kleiner
dan  tie  loonquct:.
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4  De structuur van de handel en kapitaalaccumulatie

In deze paragraaf onderzoeken wij het effect van internatio-

nale handel op de kapitaalaccumulatie in elk land. Wij ver-

onderstellen dat consumptiegoederen onmiddellijk worden ge-
consumeerd en dat kapitaalgoederen worden geaccumuleerd.

Indien kapitaal onsterfelijk is, zodat afgezien kan worden

van afschrijving, is de mate van kapitaalaccumulatie in elk

land gelijk aan de som van de binnenlandse productie van het

investeringsgoed en het importvolume van kapitaalgoederen.

(36)  dK =F+Edt m m

De voor elk land beschikbare hoeveelheid arbeid is exogeen

gegeven en groeit met een constante:

(3 7)       El.&   =   11 L d 0
dt dE   =   #'   L M

waarbij u resp. u* de constante procentuele bevolkingsgroei

voorstelt.

In onze analyse gaan wij uit van evenwichtige groei, zodat

alle economische variabelen, zoals het kapitaal- en arbeids-

volume, het nationaal inkomen en de export- en importwaarden

met hetzelfde percentage groeien: u voor het binnenland en uk

voor het buitenland. De evenwichtige groeivoet van de import

van kapitaalgoederen is:

d E d E*
m                                                              m             ...- = u en -     -i      p ...

Em                 Em

De prijsverhouding tussen investerings- en consumptiegoede-
ren is dan een constante, zodat de waarde van de gefmporteer-

de kapitaalgoederen in dezelfde mate groeit als het volume.

Daar de importen van een goed door het ene land altijd gelijk

zijn aan de exporten van dat goed door het andere land,
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d E d E*m
E  + E* = 0, moeten en- altijd aan elkaar gelijkm m E                 E*m m
zijn, wat betekent dat, tenzij de twee landen dezelfde na-

tuurlijke groeivoet hebben, er geen evenwichtige groei kan

zijn. Dit is zeker een ernstige beperking voor de realiteits-

waarde van dit model; niettemin zullen wij in het vervolg ver-
onderstellen dat u = p*.

Wij zijn nu in staat voor de drie specialisatiemogelijkheden

het proces van kapitaalaccumulatie samen te vatten in diffe-

rentiaalvergelijkingen.

Aangezien bij volledige specialisatie van een land op het
c-goed de mate van kapitaalaccumulatie bepaald wordt door

dK
de import van kapitaalgoederen, zodat 3E = Em' luidt de vraag-

functie naar kapitaalgoederen:

.  dK - SwwL + Srr K
(38)  P Em = swwL + srrK . 0 HE -      p

Via substitutie hierin van (5) en (6) uit hoofdstuk II resul-

teert als accumulatievergelijking voor het binnenland:

S

(39)  f i =-pw. { fc(k) - kfACk) } + -f· f (k) -p= F(k, k*) =C

Deze vergelijking is ook een functie van k*, omdat wij gesteld

hebben   dat   P   =P(k,    k * )  .

Voor het buitenland geldt als het volledig op het c-goed ge-

specialiseerd is een analoge vergelijking:

.4                                                             S*

(40)  Slk*=   .1{ f*(le') - k*f*'(k'k)}+ -f · f*'(k':9 -W=
k*

r k*    

= G(k, k*) = 0

Aangezien bij volledige specialisatie van een land op het

m-goed, het importeren van m-goederen niet onmogelijk is,

geldt vergelijking:
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s wL + s rKw r
(41 )    P (Fm + Em)  =  swwL +  srrK  . ' . .   = Fm  +  Em  =          P

Via substitutie hierin van (5) en (6) uit hoofdstuk II re-
sulteert als accumulatiefunctie voor het binnenland:

dk   sw
(42)  32 = -2{ fm(k)- kf (k) } + srfl (k) -p= F(k) =0

Voor het buitenland geldt een analoge vergelijking:

(43)  dk*=5 { f (k*) - k*f*'(k*)  } + s*f*'(k*) -v= G(k*) =0k* k* r m

Bij onvolledige specialisatie geldt als basis voor het ac-

cumulatieproces wederom vergelijking (1) en (5) en (6) uit

hoofdstuk II, zodat het accumulatieproces voor het binnen-   -
land weergegeven wordt door

dk   S
(44)  --k- =f{ fm(km) - kmfI;1(km)   + srf (km) -1, = F(k, k*) =0

Hierbij moet bedacht worden, dat k =k { w(P(k, k*)) }.m m

Voor het buitenland geldt wederom een analoge accumulatie-
functie:

(45  )           dE:'  =    5     {       f  *(k * )       -      kl*f  *,(k*)        }       +      s *f  * ' (k d)       -      p      =     G  (k, k*) =o
k*   k*   m m m m r m   m

Ook hier geldt dat k* = k* { w*(P(k, k*)) }.

Met behulp van deze accumulatiefuncties kunnen wij de sta-
biliteit voor elke specialisatiestructuur analyseren. Hiertoe

differentidren wij voor elke specialisatiestructuur de accu-

mulatievergelijkingen naar k en k*. Uit totale differentia-
tie van de accumulatievergelijkingen volgt:

3 F(k, k*)(46)  Fkdk + Fl  dk* = 0 waarbij  rk =               en3k

F* E 3 F(k, k*)
k       3 k*
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3 G(k, k*)
(47)    Gkdk  +  Gltdk * = 0 waarbij    Gk ' en

3k

3   G (k,   k*)
G 

E
3 k*

Hieruit volgt dat:

F
k      dle> 1(48)  - = - -1

Fk      dk |F = O

(4 9)      3:1   =   -  dk*  1
Gk     dk |G = 0

Wij veronderstellen, dat het goed dat altijd relatief kapi-

taalintensief is in het ene land ook altijd relatief kapi-
taalintensief is in het andere land.

ad I : H(c, m) en B(c, m)

S
W

(50)  Fk
= --

{  f   (k  )   -  kmfA (km)      +
k 2    m  m

dk /sk-skI
+  f  (km)   ·  --E  0                     r          w m  

dw dp 3 k        k

Met behulp van vergelijkingen (17) en (19) uit hoofdstuk II

en (29) is een uitspraak mogelijk over het teken van Fk:

F<0 als k >k en S T sk                                c m r w

dk i s k-s k i

(5 1  )        Fi     =    f;I (k m)     .    -_m    .         ,    .lE     .              r       k
wmf

dw 3 8

Met behulp van dezelfde vergelijkingen blijkt nu dat:

F  < 0  als  kc > km  en  sr   sw

F2 >0  als  k <k en s isc m r w
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F
dk*I

(5 2)         =   -  dk   1                 -k        IF = 0

S

ap         w { f (km) - kmfA(km)  
ak k 2    m
-- >03P-- dk I s k-s k iBk*   f" (k  )  .     m_     fls* .  ip      r        w m

m m . dP -dw ak*     k

als k >k en s p s.c m r w

Op dezelfde wijze gaan wij tewerk voor het buitenland:

(53)  Gk = fz., Ck*) . dkm . dw*  12   s k* - swkm  dw*                 k*dP ' ak ' 

Het resultaat hiervan is < 0 als k* > k* en s* > s*c m r=w

> 0 als k* < k* en s* < s*c m r=w
S ·.

(5 4)        Gk*   =   -   32     {     fz C k;i )     -    k, f;; '  (k;1)      }    +

dk *
+    f *"(k *)      .           m          fle  -     12

m m .    dP    odw* 3 k't'

... +
| s* A-r   -   s *k *  1

,   r  k*wm  <Oals k* > k* en  s* 2 s*c m r w

G
k                              1(55)  - = >0S*

Gk ap -w  { fl (kny - k*f*'(k*) }
Tr k*2
--

3P
s*k* - s*k*

ak    fm" Ck; )  .  dk*  .  dE* .  ap.      r w m  dw* dP 3 k                           ]d

als  k* > k*  en  s* & s*.c m r w
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Fk   Gk  1)Aangezien plausibel gemaakt kan worden dat -- > -- kun-
F           G-"kk

nen wij in de volgende figuur voor de onderhavige speciali-
satiestructuur een intersectie van de twee accumulatiefunc-

ties illustreren, als zij existeert.

Figuur 10

k=0

k        12*=0      I Ik>0

III
12*< O

 

I                                           12<0
i   k'·' <0

4>0  2  T
kb> O

6<0
I

0     1                                  64,0
)k

als k >  k    en s 2 s  in beide landenc m r w

1)     Stel  k E --2  +   b   - ac + b e n GE E       1 ac*=

F *      a*       a *c a-'c G * a* 10*       a*c*  +  10*k        k -+-
a   ac *

Fk    Gk     a*Na vermenigvuldiging van -- en -- met -- resulteert
Fk    Gl      a

ac + b a-ct ofwel   1   +  -12-    resp.            1resp. acac a  *ck         +       b
*

1 +b*
a *c *

Fk   Gk
Het is nu plausibel dat - > - .

Fl ' Gi:
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De richting van de pijlen duidt aan dat hot evenwicht sta-

biel is. De hierop betrckking hebbende problematiek hoort
thuis bij de aanpassingsdynamica. Het bestaande evenwicht

is tevens uniek. Een punt boven een variabele duidt op de

toeneming van die variabele in de tijd.

ad II : H(c, m) en B(c)

Uit de accumulatiefunctie voor het binnenland bij onvolle-

dige specialisatie, vergelijking (44), volgen wederom ver-

gelijkingen (50) en (51). Fk <0 als k  >k  en s  l s.c m r w

Met behulp van vergelijking (30) blijkt nu dat

F  < 0 als a) kz > k* en s- 2 s-" en a* P 1c m r                w                    c

of b) k* < k* en s* & s#c m r w

(56)  -t = - ill ,  F -,
0 alleen als k* > k* en s* 2 s*c m r w

en 03 2 1, dus niet als k* < k  vanwege strijdigheid met
(50).

Uit de accumulatiefunctie voor het buitenland bij volledige

specialisatie op het c-goed, vergelijking (40), volgt na
differentiatie:

1 3P f-(k*)
(57)  G = - - - . -

s  .
-

+    (s*   -    s",)    f*'(k* )   k     p 2-a k            k*      r    w   c      

Met behulp van (30) blijkt dat Gk <0 als k  *k  en s* 2 s*.c m r-   w
S*

(58)   G =-      w     .  {  f*(k*)  - k* f(*' Ck*)  }    k*  .  3.K + P     -(Pk*)2 ak* 1
S* f *"  (le  )

--E . f*,(k*) . 3.P + (s* - s*     c).
p 2    C ..                 r                w3 k'-                                              P
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Met behulp van (30) blijkt, dat Ge < 0 als s# a s  en a  P 1.

Gk           dk* 1
(59)  3- = - dk  

> 0 als kc > km en sr 2 sw en c& 2 1.
Wk            I G= 0

Fk        Gk
Aangezien niet te bewijzen is, dat - > of < - en evenmin

FC       G£
iets te zeggen is omtrent het niveau van de accumulatiefunc-

ties, is het niet mogelijk te bepalen of de evenwichtige groei
al dan niet uniek is.

Volstaan wij echter met een minder algemene vraagfunctie naar

het m-goed, c.q. gaan wij uit van de klassieke spaarfunctie,
waarin s  = 0, dan is het volgende op te merken.W

Uit (50) en (51) volgt dan:

3P
TiE

(60)       --k   =    3-F    ,    0           als       a )     kc    >    km   en    0*    2   1Fk ap

b) kc < km en   < 1 en wel kleiner
dan de loonquote

<0 als  a) kc > km en 0* < 1 en wel kleiner
dan de loonquote

b)kc<kmena gl
Uit (57) en (58) volgt:

3P
Gk                   TIE(61)  -- = >0  als a) k >k ena* 2 1

c m C-

G            P l fc*"(k*) 1_12 +
3 k* fc'(k*) b)kc<kmena <1

en wel kleiner

dan de loonquote

<0 alsa)kc>kmenc <1
en wel kleiner

dan de loonquote

b)kc<kmena il
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Fk   Gk
Aangezien -- > --  kunnen wij een intersectie van de twee ac-

FQ  G<
cumulatiefuncties illustreren, als zij existeert, zoals de

onderstaande twee figuren aangeven.

12," =0   Figuur 11 Figuur 12
k *-

12=0
k>0

II k=0
A>0

-*./*<0<0    III 2'<O
1 .         2'' o    i.,fUJ"

II

k<0

I        / £*<0 TTIV
// i>O / k<0

k > 0                       T                                                              ic#> 0 +
4 k<0 k,r>0k-'>OIk¥ > 0   IV

0                ik   )k
als k  >k m e n c 4 1 1 a l s k>k e n c- <l e n

c                m                    c

of k < k  en a* < 1 en wel kleiner dan de loonquote
c                m                    c

wel kleiner dan de loonquote   of  kc < km en cc 2 1

Bij de algemene differenti&le spaarfunctie is voor deze spe-

cialisatiestructuur niet te bepalen of het evenwicht al dan

niet uniek is. Het is dan immers niet uitgesloten dat er een
hele set evenwichtspunten is in het k - k'* vlak waarlangs
F = 0 en G = 0. Dit is het geval als de k* = 0 curve en de

k = 0 curve samenvallen of parallel aan elkaar verlopen. Bij

de klassieke spaarfunctie is het bestaande evenwicht daaren-

tegen uniek en stabiel.
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ad III : H(c, m) en B(m)

Uit de accumulatiefunctie voor het binnenland volgen weder-

om vergelijkingen (50) en (51). Fk <0 als k  >k  en s  a s.c m r w
Met behulp van vergelijkingen (17) en (19) uit hoofdstuk II

en (31) blijkt nu dat

F  *   >     0    a l s k >k  e n s r s , en s* - s*k                          c m r w r w

F2  <   0  als  k    <  k    en  s      a s    en  0*  <   1   en wel kleiner
c m r              w                 m

dan de loonquote

Fk   dk* 1(62)  - =
Fl*   - 32 1

< Oalskc>kmensr Fsw
 F=O

Uit de accumulatiefunctie voor het buitenland (43) volgt

dat Gk = 0 voor een gegeven k* en

S*

(63)  G  = (s* - s*) f*"(k*) -3. { f*(k*) - k*f*'(k*) }<0r w m k *2

als s* 2 s*.r w

Voor de onderhavige specialisatiestructuur kunnen wij een

intersectie, als zij bestaat, illustreren in de volgende fi-

guur.

Figuur 13

k>0
II k=0

12*<O
*<0

III

1     4/       F*< 0 ]2*=O*,0 -3>/I 
k* >0  ,/'                    k<0
1 / 12 *>O

IV

0                                          ,k
als k >  k    en s  s   en  s*  Z S  *c m r w r-w
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Het bestaande evenwicht is dus uniek en stabiel, zoals de

richting van de pijlen aangeeft.

ad IV : H(c) en B(c, m)

Via differentiatie van de accumulatiefunctie van het binnen-

land, vergelijking (39), resulteert:

(64)  Fk =
-

.  {  fc (k)  -  kf (k)   }   .      P  +  k  .  TIE  j  -

SW                                       ep 1

(Pk) 2

fc(k)
_r . f'(k)   12 + (s  -s) .
p 2

C
. ak r w p

Met behulp van vergelijking (32) blijkt, dat Fk < 0 als

s     s   ena     1.
r              w                 c

1 3P 9 swfc(k)
(65)  Fit = - - ' - .i + Csr - sw) fACk)1p2   gk*       k

Met behulp van vergelijking (32) blijkt, dat F  < 0 als
k*   >   k *en s )S.

c m r           w

F

(6 6)       4   --
ii' , >Oalsk*>k*ens   P s  enacE 1c m r w

F=0

Via de gedifferentiderde accumulatiefuncties (53) en (54)
en met behulp van (32) blijkt, dat Gk < 0 als k* > k* enc m
s*   3 s*  en a 21 en dat G* < 0 als k*> k*en s-   s-'-,r     w      c                 k cm r w
zodat:

(6 7)       t   =   -   i 
'

,  0  als  k*  >  k"  en  s-  P  s-  en  c   2   1../                                  4

c m r              w                 c
(;12               G=0

Aangezien bij deze algemene vraagfunctie wederom niet te be-

palen is of het evenwicht al dan niet uniek is, volstaan wij

met de klassieke spaarfunctie, waarbij sw = 0· Het blijkt dan
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onmiddellijk dat

Bp   P I fc(k)

F      +
k             fJ(k)(68)  -- =

& 0  naarmate  k* & k* en ac 2 1
Flik                          3 P

c m

3 k4

3P
Gk - TE  (69)  -- -BF < 0 naarmate  kc & k* en ac - 1
Gk ek*

Indien k* > k* en c P 1 is het onmiddellijk evident dat
c          m             C

Fk > Gk

Fk*  G 

Indien daarentegen k* < k* en a   1 is eveneens gemakkelijkc                m                    c

in te zien dat

1-t'   ,   Gk I
Voor beide mogelijkheden kan een bestaande intersectie van
de twee accumulatiefuncties als volgt worden geyllustreerd.

Figuur 15

Figuur 14 £=0
k* A £*=0 k* -

12<0 IIIk=0 II

\ k,01 li*< 0        11*=O
k>0

\A*<01 k *<0 1 ./\       III
\I I  \                                                                                                       f

I           \\   /.0  < 't                                                                                     /                     12< 0 IVV      k'-< 0
k>0 k-> 0

k> o    / rpr...- 32*>O

12*>0                           I
\ k<C\IV

0              \ 12*>0 '0       > k

als k* > k* en c 2 1 als k* < k* en c - 1
c     m       c                           c     m       c
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Bij de minder algemene spaarfunctie is het bestaande even-
wicht dus uniek en stabiel.

ad V : H(m) en B(c, m)

Via differentiatie van de accumulatiefunctie van het binnen-

land bij volledige specialisatie op het m-goed, vergelijking
(42), resulteert:

S

(70)  F}.0 = (sr - sw) fm(k) - i  . { fm(k) - kfi(k) } <0
als s P Sr w

(71)  FC = 0  voor een gegeven k.

Uit de afgeleiden van de accumulatiefuncties voor het bui-

tenland, dat onvolledig gespecialiseerd is (vergelijkingen
(53) en (54))en rekening houdend met (33), blijkt dat Gk > 0
als kc > km en sr & sw en dat G  < 0 als kc > km en sr a

St,
zodat

(7 2)      5   =   -   dk *1 <  0  als k ,  k    en s , s  in beide
dk c m r w

Gk IG = 0 landen.

Een illustratie van een bestaande intersectie van de twee

accumulatiefuncties geeft de volgende figuur, waaruit te-

vens blijkt, dat het evenwicht uniek en stabiel is.

Figuur 16

k=0
k<0   IIIk

k>0 A*<O 12*=0
]I*<O

xl IV
II

/1 T F.0
| t',0

12*,O

/   k'>0

I

0                                         ,k
als kc >k m e n s   P s  in beide landenr w
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ad VI : H(c) en B(m)

Uit de vergelijkingen (64) en (65) blijkt, na rekening te
hebben gehouden met vergelijking (34), dat F  <0 als s  k sk            r-   w
en a 2 1 en dat F* > 0 als s* 2 s'- en s )S.c                  k              r w r     w

Fk dk*| 4                *

(73)  -- = - -- , <Oals s  .zs  ens  P s  en acp  1.
Fk

dk
I

r w r w
IG = 0

Uit de accumulatiefunctie van het buitenland bij volledige

specialisatie op het m-goed, vergelijking (63), blijkt dat

Gk = 0 en G t < 0 als s; 7 s .
Het bestaande evenwicht, dat uniek en stabiel is, is in de

volgende figuur geillustreerd.

Figuur 17

.
k. II 12=0

k>0

k*<O \ / k<0
2  //                 A *< 0      I I I          2,=0

., 0 2...k .
k:/ > 9// k<0 IV

6*>O
I

0                                                      >k
als s  P s  in beide landen en a  &1

r              w                                                                        C

ad VII : H(m) en B(c)

Uit de afgeleiden van de accumulatiefunctie voor het binnen-

land, dat volledig gespecialiseerd is op het m-goed, (verge-

lijkingen (70) en (71)), blijkt dat Fk <0 als s  *s  enr w
F* = 0.k
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Uit de afgeleiden van de accumulatiefunctie voor het bui-

tenland, dat volledig gespecialiseerd is op het c-goed (ver-

gelijkingen (57) en (58)) en na rekening gehouden te hebben

met (35), blijkt dat Gk >0 als s  P s  en s* P s*e n G* <0r w r           w             k
als  s*  F s *en c* 2 1, zodat

r            w               c

G
(74)  _k = - dk*I <  0 als  s   &  s   en s* 1  s* en 0* 2  1.

G*    dk  

r w r                w                    c

k          |G = 0

Tenslotte kan het bestaande evenwicht, dat uniek en stabiel

is, voor de onderhavige specialisatiestructuur, in de vol-

gende figuur worden geillustreerd.

Figuur 18

- k=0 III
k*               12<0 k 4= 0

k>0
£*<0

12*<0  1
1

II       1 \ 6<0     IV
k>0

12 *>O

12*>0
I

0                      >k
als s P s  in beide landen en 0* 2 1

r              w                                                                        c

Tot dusverre is gebleken, dat gegeven de veronderstellingen,

voor elke specialisatiestructuur elke intersectie van de ac-
cumulatiefuncties van de beide landen een uniek en stabiel

evenwicht oplevert. Alleen in de gevallen waarin een land

zich onvolledig specialiseert en het andere land zich vol-
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ledig op het c-goed specialiseert (gevallen II en IV) hebben

wij moeten volstaan met een minder algemene vraagfunctie, nl.

de klassieke spaarfunctie om dit resultaat te bereiken.

5  De stabiliteit voor alle specialisatiestructuren tezamen

a  Het kapitaalintensieve consumptiegoed

vervolgens onderzoeken wij de stabiliteit van het model voor

alle specialisatiestructuren tezamen. Hiertoe beperken wij

ons allereerst tot het geval van kapitaalintensieve consump-

tiegoederen. Onder de veronderstelling dat de substitutie-

elasticiteit in de c-sector in het buitenland groter is dan
1)

66n,   a    2 1, hebben wij aangetoond, dat het binnenland

volledig gespecialiseerd is in het m-goed als en alleen als

de relatieve factorbeschikbaarheidsverhouding ergens ligt

tussen de k*-as en de curve c. Onder de analoge veronder-

stelling dat ac  & 1 kunnen wij een analoge curve c* in het

k*-k vlak tekenen, zodat het buitenland volledig gespecia-

liseerd is in het m-goed als en alleen als de relatieve fac-

torbeschikbaarheidsverhouding ergens tussen de k-as en de

curve c* ligt. Het k*-k vlak is dan als volgt in drie ge-

bieden te verdelen.

Figuur 19
H(m)-B(c)

Jti                       C6f

H (m) - H(c,m)-B(c,m) 8f

B(c,m) H(c,m)-B(c) of c*
H(c)-B(c,m)

H(c)-B(m)

A                    Of H(c,m)-8(m)

C

B
0                                             )k

1)  Zie blz. 114.
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Met behulp van het voorgaande kunnen wij de accumulatie-
functie voor het binnenland, de F=0 curve, als volgt in

deze figuur brengen.

Figuur 20

-H (m)-B (c) c
k*               H(c,m)-8(c,m) Of

6f -
H(c,m)-B(c) 6f

H(m)-

B(c,m)
H(c)-B(c,m)

C k

F=0 H(c)-B(m)
A 6f H(c,m)-B(m)

C

0B -- >k

In gebied A loopt, zoals uit de figuren 16 en 18 blijkt,
de F=0 curve voor beide mogelijke specialisatiestructu-

ren verticaal. In gebied B heeft, zoals uit de figuren 13
en 17 blijkt, de F=0 curve, voor de hierin mogelijke spe-

cialisatiestructuren een positieve hellingshoek. In gebied
C heeft, zoals uit figuur 10 en vergelijkingen 56) en (66)

blijkt, de F=0 curve voor ieder van de drie mogelijke

specialisatiestructuren een negatieve hellingshoek.

Op analoge wijze kunnen wij voor het buitenland de accumu-
latiefunctie in het k*-k vlak tekenen. In gebied A heeft

zoals uit de figuren 16 en 18 blijkt, de G=0 curve voor

beide hierin mogelijke specialisatiestructuren een posi-

tieve hellingshoek. In gebied B verloopt, zoals uit de fi-

guren 13 en 17 blijkt, de G=0 curve voor beide in dit ge-
bied mogelijke specialisatiestructuren horizontaal. In ge-

bied C heeft, zoals uit figuur 10 en vergelijkingen (59) en
(67) blijkt, de G=0 curve voor ieder van de drie in dit
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gebieden mogelijke specialisatiestructuren een negatieve

hellingshoek. Figuur 21 beeldt dit uit.

Gk   Fk
Daar -- < - - heeft de G=0 curve een geringere hellings-

G    Fk 
hoek dan de F=0 curve in figuur 20, indien tenminste voor

de structuren H(c, m)-B(c) en H(c) - B(c, m) uitgegaan wordt

van een klassieke spaarfunctie.

Figuur 21

H(m)-B(c) 6f

k** H (m)-B (c,m)

H(c,m)-B(c,m) 8f

H (c,In)-B (c)   Of
C-r

H(c)-B(c,m)

H(c)-B(m)

G=0 gf H(c,m)-B(m)

IA

C

B
0                                           >k

Via combinatie van de twee voorgaande figuren is het moge-

lijk verschillende evenwichtsposities te illustreren. In

figuur 22 ligt het evenwicht in het gebied waar het binnen-

land volledig gespecialiseerd is in het m-goed, terwijl in

figuur 23 het evenwicht gesitueerd is in het gebied waar

het buitenland volledig gespecialiseerd is in het m-goed.

Figuur 22 Figuur 23

k* -         c                k* A          c

A

\ /                                    ex'
f                 C*

2                                                                     F=O
G=0

)

1G=O
F=0 /\

0                                        )k           0                                     )k
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Alleen in het geval van onvolledige specialisatie in beide
landen weten wij dat de accumulatiefunctie van het binnen-

land een grotere hellingshoek heeft dan die van het buiten-

land (zie figuur 10). Om deze reden snijdt in de figuren 24

en 25, vanuit links bezien, de G=0 curve de F=0 curve
van onder af.

Figuur 24 Figuur 25

k* A k* '               c
A            C

F=0 F=0
C*

1       /O    V   X i
*

e 1   1      -      :Z
G=0 .Y G=0

- Xf /  ,         w     /f      j

0                                     ,k 0 , k

In figuur 24 is er een lijnstukje e-f waar de accumulatie-
functies van beide landen samenvallen. Er is dan een hele

set evenwichtspunten en het evenwicht is evident niet uniek.
In figuur 25 ligt het unieke evenwicht in het gebied waar of-

wel beide landen onvolledig gespecialiseerd zijn, ofwel waar-

in het ene land onvolledig gespecialiseerd is en het andere

volledig gespecialiseerd is op het c-goed.

b  Het kapitaalintensieve investeringsgoed

Voor het geval waarin het kapitaalgoed relatief kapitaalin-

tensief is, k < k . kan een analoge analyse worden opgezet.c              m
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Wij merken hierbij echter op dat geen differentiale spaar-

functie gehanteerd kan worden omdat deze geen uitspraken mo-

gelijk maakt. Indien in de plaats hiervan uitgegaan wordt

van een klassieke spaarfunctie, waarbij sw = 0 kan het mo-

del op dezelfde wijze worden uitgewerkt als hierboven voor

het geval van kc > km is geschied. In tegenstelling hiermee

doet zich bij k <k echter de situatie voor dat in elkc m
van de drie regionen in het k*-k vlak een intersectiepunt

kan bestaan, terwijl bij k >k in  het  hele 2 -k vlak dec m
accumulatiefuncties elkaar slechts eenmaal kunnen snijden.

Indien in elk van de drie regionen &6n intersectiepunt be-

staat kan men zich afvragen of een beweging naar het ene in-

tersectiepunt niet doorkruist kan worden door een tegenge-

stelde beweging naar het andere zodra een aangrenzende regio

bereikt wordt. M.a.w. men zou zich kunnen indenken dat van-

wege de conflicterende krachten die wijzen naar verschillen-

de evenwichtsposities er uiteindelijk geen convergentie is

naar een evenwicht.

Deze mogelijkheid is echter uitgesloten, zoals in de volgen-

de figuur geillustreerd wordt.

Figuur 26

k* A H(c) - B(c,m) Of

H(c) - B(m)
w  H(c,m)-B(c,m) Of     ,

H(c,m)-B(m)   
of    w

H(m)-B(c,m)

A a-  h' / G=0
\'

7\/ /„\

.s t F=0

  B  H(c,m)-8(c)
----- H(m)-B(c)

1 r1 9
O                                    ),
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Stel dat a het evenwichtspunt is in gebied A en dat b het

evenwichtspunt is voor het aangrenzende gebied B. Indien

uitgegaan wordt van punt r in regio B is de richting van

de relevante pijl vanuit r noord-oostwaarts, immers de re-

levante pijl naar evenwichtspunt b in die regio is noord-

oostwaarts gericht. Het is dan echter goed mogelijk dat de

specialisatiegrens overschreden wordt, zodat wij terecht-

komen in regio A waar een ander evenwichtspunt bestaat.

Maar zodra wij oversteken naar gebied A en bijv. punt s

bereiken is geen terugkeer naar gebied B meer mogelijk.

Immers vanuit punt s is de relevante pijl noord-westwaarts
gericht, terwijl bij een gegeven hellingshoek van de w-cur-

ve (die altijd positief is), een noord-westwaartse beweging
vanuit een willekeurig punt in gebied A een oversteek naar

het aangrenzende gebied niet mogelijk maakt. Analoge illu-

straties gelden voor andere punten.

Tenslotte wijzen wij er op dat in tegenstelling tot het ge-

val waarin k  >k, het hier mogelijk is dat er geen even-c m
wicht existeert, tenzij men in plaats van de impliciete func-

ties uitgaat van expliciete functies.

6  Het proces van kapitaalaccumulatie

Daar het ons te ver zou voeren het proces van kapitaalaccumu-

latie te behandelen voor alle denkbare uitgangssituaties en

evenwichtsposities, volstaan wij met de beschrijving van dit

proces voor het geval waarin beide landen in de stationnaire

toestand onvolledig gespecialiseerd zijn en het consumptie-

goed relatief kapitaalintensief is. Voor de andere mogelijk-
heden kan een analoge redenering worden opgezet.

In figuur 25 laten wij het proces van kapitaalaccumulatie,

bijv. vanwege een goede oogst, een aanvang nemen in punt V.

De stippellijn illustreert het accumulatiepad. In punt V is
het binnenland minder overvloedig met kapitaal uitgerust dan
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het buitenland, zodat het binnenland volledig gespeciali-

seerd is in de productie van investeringsgoederen, immers

kc >k,e n consumptiegoederen uit het buitenland impor-m

teert. Indien het proces van kapitaalaccumulatie begint,

stijgt de kapitaal-arbeidsverhouding in het binnenland,

terwijl zij in het buitenland daalt, totdat punt W is be-
reikt. Immers voor het gebied waarin punt V ligt en waar

de specialisatiestructuur H(m)-B(c, m) of H(m) - B(c) mo-

gelijk is, blijkt uit regio II van figuur 16 of 18 , dat

k > 0 en k* < 0. Gedurende deze periode daalt volgens ver-

gelijking (33) en (35) als s 2 s  en 0*  2 1 de relatieve
r                w                    c

prijs van het investeringsgoed. De exporten van investe-

ringsgoederen door het binnenland aan het buitenland blij-

ven toenemen, immers volgens de voor het binnenland aan (22)

3Ym
analoge vergelijking is - <0 als s   s  en als k* > k*r w c m

3k
Byi

en 0* 2 1 is volgens vergelijking (19) en (20)     > 0. De-C
3 Ki

ze exporttoeneming blijkt ook indien de E (P)-curve in het

rechtergedeelte van figuur 3 naar boven verschoven wordt.
In punt W wordt de kapitaal-arbeidsverhouding voor het bui-
tenland groter, zoals uit regio I van figuur 16 of 18 blijkt.

Het binnenland blijft gespecialiseerd op de productie van

het m-goed totdat punt X bereikt is, waar het beide goederen
gaat produceren. Eveneens blijft het binnenland het m-goed

exporteren. Het accumulatiepad vervolgt zijn weg totdat na

punt Y de kapitaal-arbeidsverhouding van het buitenland weer

gaat dalen. Dit laatste wordt geIllustreerd in regio II van

figuur 10 of 11 of 14, immers nu heeft er een wijziging plaats

gevonden in de mogelijke specialisatiestructuren, nl. H(c,m)-

B(c, m) of H(c, m)-B(c) of H(c) - B(c, m) is actueel. Daar k*

daalt, neemt ook de export van investeringsgoederen door het
binnenland aan het buitenland af, immers het buitenland komt

hoe langer hoe dichter bij het gebied waar het zich volledig

op de productie van het m-goed gaat specialiseren. Een en an-
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aym*

der blijkt ook uit vergelijking (19) - > 0, zodat bijak*
dalende  k * de importen  van het m-goed  in het buitenland

eveneens afnemen. Uiteindelijk wordt de stationnaire e-

venwichtssituatie Z bereikt.
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APPENDIX DE RELATIE TUSSEN PRIJSVERHOUDING EN KAPITAAL-

ARBEIDSVERHOUDING

In deze appendix onderzoeken wij de reactie van P op een

verandering van k bij autarkie. Hierbij maken wij gebruik

van de volgende relatie, die bij autarkie voor het buiten-
land hetzelfde is:

C i )       12  =  dE      dw3 k         d w    '    dk

dP
Uit vergelijking (19) van hoofdstuk II weten wij dat HZ & 0

naarmate kc 3 km. I,let behulp van de literatuur van twee-sec-

tor groeimodellen, trachten wij eerst een uitdrukking te vin-
den voor k. 1)

Bij autarkie geldt als vraagfunctie naar het m-goed

fmfm(km)
(2) P F =s w L+s r K ofwel s w+s k=m    w      r           w     r

f ;t (km )

Na substitutie hierin van vergelijkingen (15) en (16) van
hoofdstuk II resulteert:

k  -k
(3)   sw w + Srk =

c
(w + km)k  -kc m

Hieruit volgt:

kmkc + C swkm + (1 - sw)kc 3 w
(4)   k =

(1 - s )k +s k  + w
r m r c

Er is een unieke oplossing als k een monotone functie is
van w. Hiertoe differentioren wij k naar w. Na enig reken-

werk resulteert:

1)  E.M. Drandakis, Factor Substitution in the Two-Sector
Growth Model, Review of Economic Studies, Vol. 30, Oc-
tober 1963.
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dk  1 1 km Ew + kc 1 Esrkc + swwlam + kc Ew + km 3
(5)  33 .k-w

{k k +Cswkm +(1-sw)kc ]w}{(1-s )k +s k +w}m c r m r c

[(1-sr)km + (1-sw) w 3 ac+ w[kc- km 3 Esr(1-sw)kc- sw(1-sr)km 3
  kmkc +C swkm + (1- sw)kc ]w} { (1- sr)km + srkc +w}

Hieruit zijn twee existentie theorema's af te leiden:

I  Afgezien van factorsubstitutiemogelijkheden in beide sec-

toren relateert k uniek de evenwichtige loon-rendements-

verhouding en de evenwichtige totale kapitaal-arbeidsver-

houding gedurende het proces van kapitaalaccumulatie:

flk > O als   a)   sr > sw en k  >k
d w c m

b)   sr < sw en k  <kc m

c)   sr = sw

d)   kc = km

Dus in het belangrijkste geval, waarin s > s  moetenr w
wij veronderstellen, dat de consumptiegoederenindustrie

altijd kapitaal-intensiever is dan de kapitaalgoederen-
industrie.

II Rekening houdend met factorsubstitutiemogelijkheden in

beide sectoren relateert k voor positieve ai uniek de

evenwichtige loon-rendementsverhouding en de evenwich-

tige totale kapitaal-arbeidsverhouding gedurende het

proces van kapitaalaccumulatie:

dk >0 als  ac +a m  2 1, m.a.w.  als de substitutie-elas-

ticiteit in een van de sectoren gelijk is aan of groter

is dan &6n. Dit laatste kan als volgt worden aangetoond.

Aangezien de noemer altijd positief is, onderzoeken wij al-

leen de teller, die wij symboliseren met g. Zij kan na enig

rekenwerk worden weergegeven door:
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(6) 9 = kmkcw E am(sr + sw) + ac(2 - sr - sw) -

- < sr(1 - sw) + sw(1 -s r}3+

+ (1 - sr)ki E ackc + Sww 3 + srki c cmkm + (1-sw)w ] +

+w 2[a s k  +0(1-s)k Jm w m c W C

Aangezien de laatste drie termen voor positieve °i altijd

positief zijn, onderzoeken wij alleen de eerste term en wel

het gedeelte tussen grote haken.

g is nu positief als cm(sr + sw) + cc(2 - sr - sw) -

- f sr (1 - sw) + sw(1 - sr) # = (sr + sw)

Cam - ac - 1) + 2 ac + 2 srsw > O.

Indien wij de triviale gevallen uitsluiten, waarin 1 =S=r

Sw en 0=s r=s w geldt als conclusie, dat g>0 als en al-

leen als c + a   - 1.c m

Samenvattend kan nu gesteld worden, dat naarmate k toeneemt,

de autarkische loonvoet-rendementsverhouding w behorend bij

p voor het buitenland zal toenemen mits k >  k   en s B Sc m r w

of kc < km en sr & sw of de substitutie-elasticiteit i
n &&n

van de sectoren ci gelijk is aan of groter is dan &6n.
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HOOFDSTUK IV DE OPTIMALE ALLOCATIE VAN BUITENLANDSE

INVESTERINGEN

1  Inleiding

Sedert de dagen van Sidgwick, Torrens en Mill is het reeds

bekend dat een land zijn welvaart kan verbeteren door zijn
1)

handelsvolume te beperken beneden het vrijhandelsniveau.

De meer exacte notie van een optimale graad van handelsre-

strictie in de vorm van een optimaal invoerrecht gaat terug

tot Bickerdike en Edgeworth.
2)

Relatief veel later hebben o.a. Keynes, Iversen, Singer en

Nurkse erkend dat een land zijn welvaart ook kan vergroten

door zijn buitenlandse investeringen te beperken.
3)

1)  H. Sidgwick, The Principles of Political Economy, Lon-
don, 1883.
R. Torrens, An Essay on the Production of Wealth, Lon-
don, 1821.
J.S. Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Poli-
tical Economy, 1844. Herdrukt door de London School of
Economics and Political Science, London, 1948.

2) C.F. Bickerdike, The Theory of Incipient Taxes, Econo-
mic Journal, Vol. 16, December 1906.
F.Y. Edgeworth, Papers Relating to Political Economy,
London, 1925.

3)  J.M. Keynes, Foreign Investment and National Advantage,
The Nation and Athenaeum, August 9, 1924.
C. Iversen, Aspects of the Theory of International Ca-
pital Movements, Copenhagen, 1935, blz. 160-170.
H.W. Singer, The Distribution of Gains Between Investing
and Borrowing Countries, American Economic Review, Vol.
49, May 1950.
R. Nurkse, The Problem of International Investment Today
in the light of Nineteenth-Century Experience, Economic
Journal, Vol. 64, December 1954.
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Van recente datum is de notie dat er een optimale graad van

restrictie van buitenlandse investeringen bestaat in de vorm

van een optimale belasting op buitenlandse kapitaalopbreng-
sten waarvoor MacDougall en Rowan en Pearce de grondslag heb-

1)
ben gelegd.

Tot voor enige jaren zijn de "gains from trade" en de "gains

from international investment" als onafhankelijk van elkaar

beschouwd, zodat een optimaal invoerrecht en een optimale

belasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten als niet met

elkaar verband houdende problemen zijn behandeld. Het is

echter duidelijk, dat buitenlandse investeringen, zowel in

het kapitaal exporterende als in het kapitaal importerende

land, enerzijds door verandering van de aanbodcondities en

het inkomensniveau zowel de winst uit handel als de optima-

le graad van handelsrestrictie kunnen veranderen. Anderzijds

worden door handelsbeperkingen de ruilvoet en het rendement

van investeringen in het binnen- en buitenland veranderd,

waardoor de optimale graad van beperking van buitenlandse

investeringen weer beInvloed wordt. Het is dan ook niet lan-

ger gerechtvaardigd handelspolitiek en buitenlandse investe-

ringspolitiek als onafhankelijk van elkaar te beschouwen.

Het is Kemp geweest, die als eerste deze interdependentie

in de literatuur aan de orde heeft gesteld. Zijn analyse
2)

is door Jones met "second best" overwegingen aangevuld; bo-

vendien heeft hij gewezen op enige onjuistheden in Kemp's
3)studie.

1)  G.D.A. MacDougall, The Benefits and Costs of Private In-
vestment from Abroad: a Theoretical Approach, Economic
Record, Vol. 36, March 1960.
D.C. Rowan and I.F. Pearce, A Framework for Research in-
to the Effects of International Capital Movements, Essays
in Honour of Marco Fanno, padova, 1966.

2)  M.C. Kemp, The Gain from International Trade and Invest-

ment: a Neo-Heckscher-Ohlin Approach, American Economic
Review, Vol. 56, September 1966.

3)  R.W. Jones, International Capital Movements and the Theo-
ry of Tariffs and Trade, Quarterly Journal of Economics,

Vol. 81, February 1967.
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In dit hoofdstuk, waarin wij voor een groot gedeelte steu-

nen op de resultaten van het onderzoek van Kemp en Jones,

stellen wij het probleem van de maximalisatie van het re&le

nationaal inkomen van het kapitaalexporterende land aan de

orde, zodat recht gedaan wordt aan de interdependentie van

goederenhandel en kapitaalbewegingen; m.a.w. wij zullen po-

gen de theorie van de internationale handel te integreren

met die van de internationale kapitaalbewegingen. Hierbij

zullen wij de gelegenheid hebben om uitdrukkingen af te lei-

den voor het optimale invoerrecht en het optimale belasting-

tarief op buitenlandse kapitaalopbrengsten, waarbij rekening

gehouden wordt met de verschillende specialisatiestructuren.

In feite houden wij ons bezig met de optimale allocatie van

een reeds bestaande kapitaalgoederenvoorraad over twee lan-

den. Wij veronderstellen dat er in beide landen geen bevol-

kingsgroei is. Daar de besparingen worden verondersteld ni-
hil te zijn, vindt er in beide landen geen kapitaalaccumu-

latie plaats. Het probleem is derhalve statisch van aard.

In ons betoog maken wij in navolging van Jones een onder-
scheid tussen een situatie van volledige optimalisatie,

waarbij een land de vrijheid heeft om terwille van inkomens-

maximalisatie elk invoerrecht op de goederenhandel en elke

belasting op het kapitaalverkeer te heffen die het wenst, en

een situatie van onvolledige optimalisatie, waarbij een land
deze vrijheid niet meer heeft. Zo kan een tariefovereenkomst

tussen landen het gebruik van invoerrechten of subsidies op

de goederenhandel beperken of verbieden. Inkomensmaximalisa-
tie is dan alleen te realiseren door het voeren van een belas-

ting- of subsidiepolitiek op het internationale kapitaalver-

keer. Eveneens kan een belastingconventie tussen landen non-

interventie in de internationale kapitaalmarkten voorschrij-
ven. Inkomensmaximalisatie is dan alleen mogelijk door het

hanteren van tarief- of subsidiepolitiek op de goederenhan-
del.
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In het geval van onvolledige optimalisatie is er sprake van

een naastbeste ("second best") oplossing, omdat de voorwaar-

den waaronder welvaartsmaximalisatie opgaat bij volledige op-

timalisatie, niet meer gelden in een situatie van onvolledige
1)

optimalisatie. Immers door het bestaan van een tariefover-

eenkomst of een belastingconventie wordt er in het model een

nevenvoorwaarde geintroduceerd die het onmogelijk maakt het

Pareto-optimum te realiseren.

2  Het model bij volledige optimalisatie

Allereerst ontwikkelen wij een algemene uitdrukking om de af-

hankelijkheid van het reael nationaal inkomen van het binnen-

land (dit is het kapitaalexporterende land) aan te duiden van
de twee variabelen, de internationale prijsverhouding en de

omvang van de investeringen in het buitenland (in het vervolg

aangeduid met een sterretje), die het binnenland door handels-

en belastingpolitiek wil befnvloeden om het re6el nationaal
inkomen te maximaliseren.

Hiertoe gaan wij uit van de determinanten van de verandering
in het reSel nationaal inkomen van het buitenland (het kapi-

taalimporterende land). De reden hiervan wordt op blz. 155

duidelijk gemaakt. Het re&el nationaal inkomen in het buiten-

land uitgedrukt in termen van het c-goed luidt:

(1)                Y *      =     D*      +     P*       Dm

1 )   Het algemeen theorema voor een "second best" optimum stelt

dat als er in een algemeen evenwichtssysteem een nevenvoor-
waarde geintroduceerd wordt, die het onmogelijk maakt te
voldoen aan een van de Pareto-condities, de andere Pareto-
condities over het algemeen niet langer wenselijk zijn, of-
schoon zij wel bereikbaar zijn. M.a.w. indien aan een van
de Pareto-condities niet voldaan kan warden, is een opti-
mum alleen haalbaar, indien afgezien wordt van alle andere
Pareto-condities. Dit optimum wordt een "second best" op-
timum genoemd, omdat het onderhevig is aan een nevenvoor-
waarde die het onmogelijk maakt het Pareto-optimum te be-
reiken.

R.G. Lipsey and K. Lancaster, The General Theory of Second

Best, Revie'w of Economic Studies, Vol. 24, 1956-1957.
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De reele nationale inkomensverandering in het buitenland

kan na differentiatie geschreven worden als:

(2)   dY* = dDc + P* dDm + D* dp*

Indien wii als norm de zuiver kwantitatieve groei hanteren

en de kwalitatieve zijde van het groeiproces belichaamd in
prijsveranderingen buiten beschouwing laten, kunnen wij (2)
harschrijven als

..

Ra)  d I* = dDc + P- dDm , waarbij dI* = dY- - D  dP-

De betalingsbalansvergelijking van het buitenland heeft de

volgende gedaante:

(3) Dc- +  P-  D   =  FJ  +  p   Fm  -  r   Kf

waarbi j  r * Kf  de  aan het binnenland toekomende buitenlandse
kapitaalopbrengsten symboliseert en Kf de door het binnen-
lard in het buitenland geInvesteerde hoeveelheid kapitaal
voorstelt.

In dit verband merken wij op dat het kapitaal als volgt over
beide landen verdeeld is:

(4)   K = Kd - Kf 1)

(5)          K*=   Kd*   +   Kf
waarbij:  Kd = kapitaal in eigendom van het binnenland;

Kf = door het binnenland in het buitenland getn-
vesteerd kapitaal;

K  = in het binnenland tewerkgesteld kapitaal;
K  = kapitaal in eigendom van het buitenland;
K * =  in het buitenland tewerkgesteld kapitaal.

1)  Teneinde te voorkomen dat wij in onze berekeningen een
extra constante moeten meenemen, veronderstellen wij dat
het binnenlandse en buitenlandse arbeidsaanbod gelijk is
aan &&n, zodat K=k e n K* = k*.
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Daar de "excess demand" gedefiniaerd is als het verschil tus-

sen de totale binnenlandse vraag en de totale binnenlandse

productie, E. E D. - F. (1 = c, m), kan (3) herschreven wor-111
den als:

 4

(6) E g     +     P *     E *     =     -      r*      Km f

Indien  de  van  elk goed geproduceerde hoeveelheid,  Fi ,  via  de
transformatiefunctie afhangt van de internationale prijsver-
houding P * en de omvang van de buitenlandse investeringen Kf '
zodat Fi = FI (P-, Kf)' kunnen wij na differentiatie van  (3)
en na rekening te hebben gehouden met (2), de re6le nationale

inkomensverandering in het buitenland schrijven als:

1)
(7) dI*  =  -   (E*  dP* +  Kf  dr*)

Hieruit blijkt dus dat de verandering in het re&el buiten-

lands inkomen afhangt van:

a  zijn netto handelspositie met het binnenland: E 
b  de omvang van de buitenlandse investeringen : Kf

c  de verandering in de ruilvoet: dP*

d  de verandering in het rendement: drf

1)  Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de volgende rela-
ties:
a  Langs de transformatiecurve is de prijsgewogen som van

veranderingen in de productie gelijk aan nul:
3F BF .kc  + p* .  -38 = 0
Dp* 3 P*

b  De prijsgewogen som van veranderingen in de productie

ten gevolge van een additionele eenheid buitenlandse
kapitaalinvesteringen is bij constante prijzen gelijk
aan het buitenlands kapitaalrendement:

3 F* 3 F*

..2   +  P *  .   _.-m   =  r* .

BK 3K
f               f
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Volgens een analoge procedure zou men voor het binnenland

eveneens een uitdrukking kunnen trachten te vinden voor de

verandering in het redel nationaal inkomen. Hierbij wordt

men echter geconfronteerd met de moeilijkheid dat het na-

tionaal inkomen in het binnenland niet alleen bepaald wordt

door de productie en de buitenlandse kapitaalopbrengsten,
maar ook door de opbrengsten die voortvloeien uit het be-

lasten van het handels- en kapitaalverkeer. Immers het bin-
nenland kan zijn nationaal inkomen maximaliseren door mid-

del van handelspolitieke maatregelen in de vorm van een op-
timaal invoerrecht en/of door middel van belastingpolitieke

instrumenten in de vorm van een inkomstenbelasting op bui-
tenlandse kapitaalopbrengsten. De hiermee verband houdende

inkomsten zijn gedeeltelijk afhankelijk van de vraag naar
goederen, die op haar beurt weer een functie is van het na-

tionaal inkomen. Deze moeilijkheid kan omzeild worden door
te bedenken dat bij evenwicht elke vraag naar goederen in

het binnenland, Di' gelijk is aan de wereldproductie minus

de buitenlandse vraag:

(8) D.  =  F.  +  F N -  D 3
11 11

Daar voor het binnenland eveneens geldt, dat de verandering

in het reael nationaal inkomen gelijk is aan de prijsgewo-
gen som van consumptiemutaties geldt:

(9) d I = dD + PdDc m

Na rekening te hebben gehouden met (8) kan (9) herschreven
worden als:

(10)  dI = (dFc + PdFm) - (dEc + PdEm)

Na enige manipulaties kan (10) opnieuw worden geformuleerd
als:
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( 11 )    d I = Em dP * + Kf dr * +  (P 4 -  P )  dEm +  ( r * - r )  dKf
1)

Hieruit blijkt dat de verandering van het reoel nationaal in-

komen in het binnenland bepaald wordt door twee prijs- en
twee volume-mutaties:

a   de ruilvoetverandering: dP*;

b   de rendementsverandering: dr-;
c         de   verandering   in de "excess demand"    van het m-goed:   dE*;
d   de verandering in de omvang van de kapitaalexport: dKf.

Vergelijken wij (7) met (11) dan is, indien de prijzen van

de goederen en de kapitaalbeloning in het binnen- en buiten-

land hetzelfde zijn, een gunstige re5le nationale inkomens-

verandering in het ene land gelijk aan een ongunstige in het

andere land: dI = - dI*.

Aangezien wij door middel van handels- en fiscale politiek
het re8el nationaal inkomen willen maximaliseren, moeten wij

de invloed van bovenstaande vier variabelen trachten te redu-

ceren tot de twee variabelen dP* en dKf. Dit is mogelijk om-

dat in het algemeen, d.w.z. zonder rekening te houden met een

bepaalde specialisatiemogelijkheid, zowel de "excess demand"

naar het m-goed als het buitenlands rendement afhangen van

de ruilvoet en de omvang van de buitenlandse investeringen:

E* = E*(P*, Kf) en r* = r* (P*, Kf), Aldus kunnen wij de in-
m m

1)  Hierbij is wederom gebruik gemaakt van de vermelde ei-

genschap van de transformatiefunctie, alsmede van het
feit dat een toeneming van de kapitaalexport bij con-
stante prijzen een rendementsverlies in het binnenland

impliceert:

3F 3F_£+p . _m = - r.
3K . 3K

f             f

Tevens geldt  dat:   dE*  +P*d E* =   (dD*  +  P*dD*)   -m

(dFc*  +  P*dFm*)   =  dI*  -r* dKf;   pdE  kan herschreven  wor-
den als: P *dE *+ (P - P*) dE*.

m
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vloed van de twee actieparameters, het optimaal invoerrecht

en het optimaal belastingtarief op buitenlandse kapitaalop-

brengsten, op de reale nationale inkomensverandering meer

expliciet maken.

3  Enige eigenschappen van het model bij de verschillende

specialisatiemogelijkheden

Allereerst beschouwen wij het verband tussen het rendement,

de internationale prijsverhouding en de omvang van de in-

vesteringen in het buitenland.

In het algemeen geldt, zoals hierboven is gesteld, dat het

rendement afhangt zowel van de internationale prijsverhou-

ding als van de omvang van de buitenlandse investeringen:
* * 1.r  = r   (P 3 Kf) Totale differentiatie hiervan resulteert

in:

ir .. dp*    s:   f
dK

(12'  - =y' - + "-
r *                    P *                 K

f

a r*         P * ar*   fKwaarbij: yv E - . - en ·* E - . -
3 Pi.         r *

3 Kf   r-

Voor de verschillende specialisatiemogalijkheden bepalen wij
door middel van relevante afgeleiden het teken van y*en 6*.

Hierbij tekenen wij aan dat het gaat om partidle afgeleiden,
zodat Kf constant gehouden wordt bij de bepaling van y* en
P* constant gehouden wordt bij de bepal ing van 5*.

Bij volledige specialisatie in het buitenland op het c-goed

is het rendement gelijk aan he: fysiek grensproduct van ka-

pitaal:

BF*

(13)  r* =_S = fc'(k')3K

Bij een vast arbeidsaanbod en een eigen kapitaalgoederenbezit,

K , hangt het rendement alleen af van de omvang van de buiten-
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landse investeringen: r* = r* (Kf)· Vanwege de veronderstel-

ling van "diminishing returns to capital" zal een toeneming

in de omvang van de buitenlandse investeringen onvermijde-

lijk het rendement in het buitenland verlagen, zodat als
het binnenland in het buitenland investeert, Kf is positief,

6* negatief is. Samenvattend:

(14)  arl = O zodat      y*  =  0
3 P*

(15)   ar* = f *"(k*)  . .ak"' < 0 zodat     6* < 0, immers uit
aK    Cf 3 K 

3 k
(5) volgt dat - = 1.

3K
f

Bij onvolledige specialisatie in het buitenland hangt het

rendement alleen af van de internationale prijsverhouding:
1)r* = r* (P*).    Uitgaande van de rendementsvergelijking:

(1 6)        r *   =    f  *'  (k* )     =    P*    f  *'(k )c            c                                m

blijkt na differentiatie en na rekening te hebben gehouden

met (17) en (19) uit hoofdstuk II, dat y* afhangt van de ka-

pitaalintensiteit in beide sectoren en alleen positief is

als het m-goed relatief kapitaalintensief is:

drk d w-                ·
dk*(17)  - = f(j-(k*)  .    c . - = fm'(km) +

dp* dw* dP*

dk* f *(k*)
+ P*  f *"(k*)   .     m  .  dE*  =   Inm dw* dP* k*- k*m c

Met behulp van het Stolper-Samuelson theorema is een nadere

uitspraak over de grootte  van  y * mogelijk. Dit theorema stelt

dat, indien door een invoerrecht bij een constante wereld-

marktprijsverhouding de binnenlandse relatieve prijs van het
importgoed toeneemt, de reale beloning van de productiefac-

1)  In dit geval volgt na differentiatie dat

dr* Br*
-

dp* ap*
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tor die relatief intensief in de invoervervangende industrie

is tewerk gesteld, stijgt en de reale beloning van de andere
1)factor daalt. Daar de relatieve prijsverandering een posi-

tief gewogen gemiddelde is van de beloningsvoetverandering en

dus door deze beloningsvoetverandering wordt begrensd moet y*,

indien positief, groter zijn dan 66n.
2)

1)  Stel dat het m-goed gelmporteerd wordt en relatief ka-
pitaalintensief is. Door de prijsstijging van het im-
portgoed expandeert de m-goed productie en contraheert
die van het c-goed. In de relatief arbeidsintensieve
c-goederenindustrie worden derhalve productiefactoren
vrijgemaakt en wel relatief meer arbeid en minder ka-
pitaal dan nodig is in de m-sector. Het aldus ontstane
aanbodoverschot van arbeid en vraagoverschot naar ka-
pitaal verhoogt het rendement en verlaagt de re8le loon-
voet. De ondernemers reageren hierop met een verandering
van productiemethoden. Zij substitueren kapitaal door
arbeid, zodat de kapitaalintensiteit in beide sectoren
daalt, wat bij "constant returns to scale" betekent, dat
het grensproduct van kapitaal stijgt en dat van arbeid
daalt.

2)  Het Stolper-Samuelson theorema is een speciaal geval van
het magnificatie-effect betreffende het duale verband tus-
sen goederenprijzen en factorbeloningen: een verandering
in de goederenprijzen brengt een relatief grotere veran-
dering van de factorbeloningen teweeg. Als de prijs van
het kapitaalintensieve m-goed sneller stijgt dan die van
het c -goed geldt:

d P d pdr     m     c, fiw
-7 ' -Pm , --Pc   w

Een speciaal geval van het magnificatie-effect van de
factorbeschikbaarheid op de goederenproductie bij con-
stante goederenprijzen is het Rybczynski-theorema. (Zie
hoofdstuk II, blz. 79 ). Als kapitaal sneller groeit dan
arbeid, en het m-goed is kapitaalintensief geldt:

d F d F
m , El:K d L     c

Frn   K L  --F
Zie R.W. Jones, The Structure of Simple General Equili-
brium Models, Journal of Political Economy, Vol. 73, De-
cember 1965.
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Volgens het Rybczynski-theorema geven, bij een bepaalde

prijsverhouding, veranderingen in de factorbeschikbaarheid
alleen aanleiding tot wijzigingen in de productie en niet

tot veranderingen in de factorintensiteiten en derhalve ook

niet tot mutaties in de grensproducten. Dit impliceert dat

(1 8)      ar-3  = 0 zodat   6*    =   03K
f

Bij volledige specialisatie van het buitenland op het m-goed

is het rendement gelijk aan de waarde van het grensproduct:

(1 9)       r *   =   P *   f *'  (k':' )m

Na differentiatie van (19) naar P* resp. Kf resulteert:

(20)  1El = fiJ' (k*) zodat  y* = 1
3 P &

3 r * , dk*(21)  - = P'' fm'(k*) . - <0, zodat 6* <0
BK                dK;f

Het verband tussen het rendement, de prijsverhouding en de

omvang van de investeringen in het buitenland kan ook gra-

fisch worden weergegeven.

Figuur 1
r* T III//
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In het geval het m-goed relatief kapitaalintensief is in het

buitenland, is het verband tussen het rendement en de prijs-

verhouding in het buitenland positief: y* > 0. Voor een con-

stante kapitaal-arbeidsverhouding in het buitenland beeldt

f iguur  1 de relatie tussen  r * en  P*  uit.

Zoals de figuur laat zien, valt het verband tussen r* en Px

uiteen in drie gebieden. In gebied II is het buitenland on-

volledig gespecialiseerd en brengt een toeneming van P- van-

wege het magnificatie-effect een meer dan proportionele stij-

ging van r* teweeg. Indien P* daalt tot 2*(Kt) gaat het bui-

tenland zich volledig op het c-goed specialiseren en wordt
gebied I actueel. Een verdere daling van P* heeft geen in-

vloed op r":, immers bij volledige specialisatie op het c-
goed geldt: r* = r*(Kf ) . Indien P* gelijk is aan of groter

is dan P*(Kg) gaat het buitenland zich in gebied III volle-
dig op het m-goed specialiseren en resulteert een toeneming
van  P *  in een proportionele toeneming  van  r'.

Indien het binnenland nu in het buitenland gaat investeren,

neemt daar de beschikbare kapitaalgoederenvoorraad toe, bijv.

van K  naar Ki. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van
de drie specialisatiegebieden. Daar bij volledige speciali-
satie vanwege "diminishing returns to capital" 6* negatief
is, daalt voor een constante prijsverhouding de curve voor

de gedeelten waar volledige specialisatie geldt. Bij onvol-
ledige specialisatie hangt het verband tussen r * en P * al-
leen af van de kapitaalintensiteit in de sectoren en niet

van de factorbeschikbaarheden. In gebied II blijft de curve

dus op haar plaats liggen. Echter het interval van P* waar-

voor onvolledige specialisatie geldt, wordt wel beInvloed
door een toeneming van kapitaal in het buitenland. Daar y*

positief is en 64 negatief, zal als de kapitaalhoeveelheid
in het buitenland toeneemt,  P * moeten dalen, zodat gebied  II
naar links verschuift: P *(K:')  < P*(K&) en P* (K  < P*(Kj') .
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In het geval het m-goed in het buitenland relatief ar-

beidsintensief is, is het verband tussen het rendement

en  de  prijsverhouding  in het buitenland negatief:  y* <0.
Bij volledige specialisatie op het c-goed (gebied I) ver-

andert het rendement niet bij een wijziging van de prijs-

verhouding; bij onvolledige specialisatie daalt het ren-

dement bij een stijgende prijsverhouding (gebied II), ter-

wijl bij volledige specialisatie op het m-goed het rende-

ment bij een stijgende prijsverhouding proportioneel toe-

neemt (gebied III). Het rendement is bij volledige specia-

lisatie op het c-goed hoger dan bij volledige specialisatie

op het m-goed, tenzij de prijsverhouding erg groot wordt.

Bij een toeneming van de hoeveelheid kapitaal in het buiten-

land zal bij volledige specialisatie vanwege "diminishing

returns to capital" het rendement dalen, terwijl bij onvol-

ledige specialisatie de curve op haar plaats blijft liggen.
Daar y * en 64 negatief zijn,  zal bij een toeneming van de

investeringen  in het buitenland  P * moeten toenemen,  wat

blijkt uit de verschuiving naar rechts van het interval van
P- waarvoor onvolledige specialisatie geldt. Een en ander

is geIllustreerd in figuur 2.

,            Figuur 2
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Vervolgens onderwerpen wij het verband tussen de "excess
demand" naar het m-goed, de prijsverhouding en de omvang
van de buitenlandse investeringen aan een nadere beschou-

.wing. Daar E  afhankelijk is van zowel P* als Kf' zodat Em =
E (P *, Kf)' kunnen wij na totale differentiatie schrijven:

3 E* 3  E *

(22) d  E *  =        md  p*  +  ---8  d  K
m f

3 P* 3 K
f

Bij een gegeven omvang van de buitenlandse investeringen

wordt het verband tussen E  en P* weergegeven door de elas-
ticiteit van de buitenlandse importvraag langs de offercur-
ve, zodat

3 P*  E*
m

Bij afwezigheid van inferieure goederen is nm negatief zo-
lang het buitenland het m-goed importeert.

Bij een gegeven prijsverhouding hangt de wijze waarop EZ

beInvloed wordt door Kf af van de specialisatiemogelijkhe-
den. De volgende gelijkheid kan ter verduidelijking hiervan

nuttige diensten bewijzen:

3  F*3    E  -'-          3    D*(23)    m -   m _   m
B K 3 K 3 Kf f f

Hieruit blijkt dat bij de bepaling van de parti6le invloed

van een verandering in de kapitaalexport van het binnenland

op de "excess demand" van het buitenland een onderscheid

gemaakt moet worden tussen een effect aan de vraagzijde en
aan de aanbodzijde.

Bij volledige specialisatie van het buitenland op het c-goed

heeft een verandering in de omvang van de buitenlandse inves-

teringen geen invloed op de productie van het m-goed, immers
F* = 0, zodat ook

3 F*
m=0.

3K
f
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Echter de buitenlandse vraag naar het m-goed ondergaat wel

een wijziging. Vanwege de "diminishing returns to capital"
daalt het rendement en daarmee ook de schuldenlast voor

het buitenland, zodat het reael nationaal inkomen en de

vraag naar het m-goed toeneemt. Daar

3   D *
P:. . m = m*

3 I.'.
m

de marginale bestedingsquote van het importgoed in het bui-
tenland voorstelt en uit (7) en (12) voor een constante

prijsverhouding volgt dat

3  I*  ,.  -  r*  6*
3K

f

blijkt dat de vraagverandering bij een constante prijsver-

houding gelijk is aan:

3 D* 3 D* 3 I* m*
m      m             m     *(24)  - = - . - = - -r* 6'•- >0

3 Kf  B I* B K px.

f

Bij onvolledige specialisatie in het buitenland volgt uit

(7) en (12) dat bij een constante prijsverhouding een ver-

andering in de omvang van de buitenlandse investeringen het
rendement onbeinvloed laat, immers 6* =0. Vanuit de vraag-

zijde ondergaat het nationaal inkomen in het buitenland geen

wijziging, zodat

3 D*
- =0
3K

f

Tengevolge van de buitenlandse investeringen stijgt echter

bij constante prijzen de productie van het kapitaalinten-

sieve goed. Zoals Samuelson reeds in 1953 heeft gesteld,

geldt als reciprociteitsrelatie:
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3  Fm =  3  r*     1)
3  K       3  P*

f

Indien de verhouding van de jaarlijkse kapitaalopbrengsten

vanwege de buitenlandse investeringen ten opzichte van de

waarde van de importen van het m-goed wordt aangeduid met

r* K
** =     f

P* EZ

geldt:

3   F *        E *m m*
(25) -  =  -  p ...  y *

3 Kf   Kf

Bij volledige specialisatie van het buitenland op het m-goed

gaat aan de vraagzijde (24) op en geldt aan de aanbodzijde
dat

3 F* 3   r*
m

= ,  zodat  y* =  1
a K    a P v

f

Het is nu mogelijk (22) na rekening te hebben gehouden met
(23) tot en met (25) te herschrijven als:

E- |.'. d P* d Kf j
(26) d E*= +

--   11*(mm*6*   +   Y  41   -1
m m<m P*                 Kf

1)  Dit kan worden aangetoond door de volgende drie rela-
ties naar Kf te differentiaren:  F* = L* fl*(kA) ;L*  k*  +  L*  k* =  k*  en  L*  +  L*  = L*. Hieruit volgt  nam m C C m c
enig rekenwerk dat

a    F*   _    f'    C km)
3 K k* - k*f         m         c

Vergelijk dit resultaat met (17). Q.E.D.
P.A. Samuelson, Prices of Factors and Goods in General
Equilibrium, Review of Economic Studies, Vol. 21, 1953.
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4  De algemene oplossing bij volledige optimalisatie

Na substitutie van (12) en (26) in (11) resulteert als al-

gemene oplossing voor de verandering van het re8el natio-

naal inkomen in het binnenland, waarbij I een functie is

van Pi en Kf:

(2 7)       d   I   =  3-I      .    d   p*    +   _3-I       .    d   Kf
3  P * 3 K

f

waarbij:  (27a) -1.L- = E* F 1  + u':, y * +  '  -   .n,:, 1
a  p*         m  L                                Ii'              m  J

en                      (2 7 b)    3-L   =         1    +  F   m 4   +   2       .      m*    1    6*    -         -        .  y*   r* -   rD K 1 L  c   p*      m J         p"
f

Voor het maximaliseren van het re8el nationaal inkomen is

het derhalve mogelijk zowel de internationale prijsverhou-

ding (door middel van een optimaal invoerrecht) als de om-

vang van de buitenlandse investeringen (door middel van een

optimaal belastingtarief op buitenlandse kapitaalopbrengsten)

onafhankelijk van elkaar te vari&ren. Het kapitaalexporteren-

de binnenland maximaliseert zijn re5el nationaal inkomen in-

dien door middel van fiscale en handelspolitiek bewerkstel-
ligd wordt dat . *en

'-IK; gelijk zijn aan nul. Juist door de-

ze invloed van de instrumenten wordt een eventueel effect van

Kf op P* of van P* op Kf geneutraliseerd en ontstaat er onaf-

hankelijkheid tussen P* en Kf.

Daar handelspolitiek bedreven wordt om louter nationale doel-

stellingen heeft het binnenland geen reden genoegen te nemen

met de bij vrijhandel bereikte positie als het door middel
van het heffen van een invoerrecht zijn welvaart ten koste

van haar handelspartner kan vergroten. Het invoerrecht dat

de welvaart maximaliseert, staat in de literatuur bekend

als het optimaal invoerrecht. De formule hiervoor kan worden



167

afgeleid door te stellen dat .8-1  = 0 en te bedenken dat
als het binnenland het c-goed importeert P* = P(1 + r), waar-

bij r het optimaal invoerrecht symboliseert, en als het bin-

nenland het m-goed importeert P = P*(1 + T).

Op analoge wijze kan het binnenland door middel van fiscale

politiek zijn redel inkomen maximaliseren, indien een opti-

maal belastingtarief op buitenlandse kapitaalopbrengsten be-
3Iwerkstelligt  dat · ir  = 0. Hierbij moet bedacht worden,  dat

bij een vrij internaEionaal kapitaalverkeer, kapitaal zich

daarheen zal verplaatsen waar het rendement het hoogst is.
Daar dit in ons model kennelijk het buitenland is, geldt

dat r* >r, zodat een inkomstenbelasting geheven kan worden,
die het evenwicht herstelt: r*(1 - t) = r, waarbij t het ta-

rief van de inkomstenbelasting symboliseert.

Daar formule (27) in het algemeen geldt, komt hierin geen be-

paalde specialisatiestructuur tot uiting. In het vervolg van

het betoog zullen wij onze aandacht concentreren op de voor-

waarden, waaronder bij de verschillende mogelijke specialisa-

tiestructuren het reael nationaal inkomen van het kapitaalex-

porterende binnenland gemaximaliseerd wordt.

5  De betekenis van de specialisatiestructuren bij volledi-

ge optimalisatie

A  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het c-goed in het buiten-
land: H(m) - B(c)

In dit geval moeten wij bij de afleiding van het optimaal in-

voerrecht bedenken, dat bij volledige specialisatie op het
c-goed in het buitenland y* gelijk is aan nul, immers het ren-

dement in het buitenland is alleen afhankelijk van de omvang
van de buitenlandse investeringen,  r* =  r *(Kf) ·  Daar het bin-
nenland in dit geval alleen het c-goed kan importeren geldt:
P* = P(1 + r).

Het optimaal invoerrecht dat bewerkstelligt dat .8-1  = 0 is
dan:
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1     1)(28)  T- -
1 + nm

Indien de elasticiteit van de importvraag van het buitenland

oneindig is, m.a.w. als de offercurve van het buitenland een

rechte door het nulpunt gaande lijn is, bestaat er geen in-

voerrecht dat het binnenland een hogere welvaart oplevert

dan bij vrijhandel. Het optimaal invoerrecht is nihil. M.a.w.

als n*= -, is vrijhandel optimaal. De economische achter-
m

grond hiervan is dat vanwege een oneindige substitueerbaar-

heid aan de vraagzijde de twee goederen identiek worden, zo-

dat het logisch is om geen handelsbarri&res op te werpen.

Omtrent het teken van het optimaal invoerrecht kunnen wij

het volgende opmerken. Hiertoe ontleden wij echter eerst de
elasticiteit van de buitenlandse importvraag r  in een sub-
stitutie- en een inkomenscomponent:

m* 3 F*
(29)  nm = a_Ej·e= P* i aD* m         BIP              m

3 P*  E*  E'k / 3 P*    P*  3 P'  3 P*
f

=  fi *  +  mm          B I*m E* 3 P*

4.   3 D*| 3 Fmwaarbij :   61* E  L  
m 1 - -      1 de substitutie-

E.:  1,  "1 Y, 3 p*  K  f

2)      -elasticiteit aangeeft. Daar n* de som is van de substitu-m

tie-elasticiteiten van de vraag en van de productie, moet zij

negatief zijn als E* positief is (wat in dit geval actueel is)
3)

en positief zijn als E  negatief is. Per definitie geldt

dat:

1)  Hierbij is de formule voor het optimaal invoerrecht iden-
tiek aan de traditionele situatie, waarbij geen interna-
tionale kapitaalbewegingen plaatsvinden.

2)  Hierbij merken wij op dat de eerste twee termen van de
uitdrukking tussen accoladen van (29) de bekende Sluts-
k- r-latie vertegenwoordigt.

3)    Indien het binnenland het m-goed importeert, zodat  E'*
negatief is, verwijzen wij naa: de specialisatiestruF-
turen D, E, F en G.
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(3 0)      3·1       E   1-Dc   +   p*   .         D    =   -   E *      1  )
m

3 P* 3 P* 3 p*

zodat na substitutie van (30) in (29) volgt dat:

(3 1)     n *  =  A * -m*<  0   ,m                m                m

immers  E*  >  0.  Daar een eventueel negatief invoerrecht  inm

feite een invoer- of uitvoersubsidie vertegenwoordigt en

deze altijd kleiner is dan 100 procent, moet voor het op-

timaal invoerrecht gelden dat T> -1. Daar n  negatief is,

kan dit alleen maar als n  < - 1. 2  Een en ander betekent
dat indien het binnenland het c-goed importeert, het opti-

maal invoerrecht positief moet zijn.

De optimale belasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten
3Idie bewerkstelligt dat . -R = 0 bedraagt:

f

1 + n*

(32)  t= - *  4+2.4  = - f| mc+          mP*                  14m

Ten bewijze dat het optimaal belastingtarief positief is,

merken wij op dat

p      1     1+n z-- =     = >0 en dat 6* > 0
P* 1   +   T             n*m

indien Kf Positief is. Het spreekt vanzelf dat het optimaal

belastingtarief kleiner moet zijn dan 100 procent.

1)  Dit kan worden aangetoond door te bedenken dat D* = F* +1      1

Et (i = c, m) en dat via (4) E* = -  (P * EZ + r* Kf) en1

vervolgens naar P* te differenti5ren.
*

1                                           
             n

2)  Daar T= - > - 1 geldt, dat    m   > 0. Indien
1 +

nm 1 + n*

nI* <  0  is dit alleen mogelijk  als  nm  <  -  1.
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Als het buitenland volledig gespecialiseerd is, is er een di-

rect verband tussen r* en Kf. Een toeneming in de omvang van
de buitenlandse investeringen drukt vanwege de "diminishing
returns to capital" onvermijdelijk het rendement in het bui-

tenland. Het kan derhalve in dit geval voor het binnenland

nooit de moeite lonen kapitaalexporten te subsidiaren.

Samenvattend: Het optimaal invoerrecht is ondubbelzinnig po-

sitief als een optimaal belastingtarief geheven wordt dat be-
3Iwerkstelligt  dat  3-R   = 0. Evenzo  is een positieve belasting

van de kapitaalopbre gsten optimaal als een optimaal invoer-

recht bewerkstelligt  dat --2-ir  =  0.
3  P"

B  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het c-goed in het buitenland: H(c, m) -
B(c)

De resultaten van deze specialisatiestructuur zijn volkomen

identiek aan die van structuur A, zodat daarnaar verwezen
kan worden.

C  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(m) -

B(c, m)

In dit geval hangt het rendement in het buitenland alleen

af van de prijsverhouding: r* =r* (P 9, zodat een kleine

verandering in de kapitaalstromen het rendement niet doet

veranderen, tenzij de buitenlandse prijsverhouding veran-
dert. Dit betekent dat 6*= 0.

Een handelspolitiek die door middel van invoerrechten de

buitenlandse prijsverhouding en daarmee het redel natio-

naal inkomen wil befnvloeden, moet rekening houden met de

daarmee corresponderende verandering in het rendement van
buitenlandse investeringen. Wij hebben hier dus te maken
met twee prijsverhoudingen: P* en r*.
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Bij deze specialisatiestructuur kan het binnenland zowel het

c-goed als het m-goed importeren. Daar wij veronderstellen

dat in beide landen beide goederen geconsumeerd worden, scha-

kelen wij de laatste mogelijkheid voor deze specialisatie-

structuur uit. Wij houden ons dus alleen bezig met de moge-

lijkheid dat het binnenland het c-goed importeert.

De relatie tussen de prijsverhouding in beide landen, aan de

hand waarvan het optimaal invoerrecht kan worden bepaald,
luidt dan: P" = P(1 + r).

Het optimaal invoerrecht is dan:

1 + p*y* 1 + Em       1)(33)  T=                " -
1   +   D*  7*  +   n * 1   +   E:;:  +   n 4

m                                  m              m

3 F    Kfwaarbij:   cm E-  0 - =d e buitenlandse productie-elas-
3 Kf   E 

ticiteit van importgoederen met betrekking tot geleend ka-
pitaal.

Daar eventuele invoer- of uitvoersubsidies niet groter zijn
dan 100 procent, geldt altijd dat r> -1, ofwel dat

rim 
> 0.

1   +   E*  +   nm m

Deze positiviteit laat echter zowel een positief als een

negatief optimaal invoerrecht toe, wat als volgt kan worden
aangetoond.

Hierbij verwijzen wij allereerst naar (29). Bij de onderha-

vige specialisatiestructuur geldt dat:

3 I'   3 Di 3  D
2)(34)  - = -c_ + p':,.  m = - E* (1    +   £*)

3  P*      3 P* 3  p:          m           m

1)  Indien er geen kapitaalbewegingen plaatsvinden, zodat

Kf  =  0  en  Em  = 0, neemt het optimaal invoerrecht  haar
traditionele vorm aan:

1.=-

1 + nm
2)  Zie voetnoot 1) blz. 169.
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Na substitutie van (34) in (29) volgt dat:

(35)   01* = Am - mj (1 + €*)

zodat na toevoeging van (1 + E&) aan het rechter- en linker-
lid resulteert:

1)
(36)   1  + Em*+ nm, - Bnt + Inc, (1 + E*)

Bij (29) is reeds aangetoond dat als E  positief is. n* ne-·       m

gatief moet zijn. Volgens (35) is het teken van nI  dan af-
hankelijk van het teken van  (1 + E*) . Zoals wij hebben ge-

3 F*
zien, hangt    m en derhalve ook iz af van de kapitaalinten-

3K
f

siteit van de producten:  m' is positief als het m-goed rela-
tief kapitaalintensief is en negatief als het m-goed rela-
tief arbeidsintensief is.

A priori is er over het teken van het optimaal invoerrecht
zonder nadere informatie over de hoogte van nl ' mr;  en £*
niets te zeggen.

De formule voor het optimaal belastingtarief op buitenlandse

kapitaalopbrengsten luidt:

P* -P              T                 1  + Em E  (1   +   E )
(37)  t = . Y*= .     Y*   =

- =-

P* 1 + T            nm          9 * nm

De optimale inkomstenbelasting kan zowel positief als nega-
tief zijn. Zij is positief als en alleen als:

a  P* > P (wat impliceert dat r  >  0)  6n k* > k* ;m c

b  P-< P (wat impliceert dat T < 0) 6n k* < k*.m c

1 )   Daar nr  negatief is als
Em Positief is , volgt uit (35)

dat als EI* Positief is, een positieve n  eist dat 1 + c*m
negatief is en derhalve via (36) dat 1 + Em + 014

negatief
is. Kortom, als E* > 0 impliceert nz > 0 dat 1 + Er  + n  < 0.
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Zij is daarentegen negatief als en alleen als:

a  P *> P (wat impliceert dat r > 0) 6n k* < k* ;m c
b  P*< P (wat impliceert dat T < 0) 6n k* > k* .m c

Indien | nm 1 = -' zodat vrijhandel optimaal is, is het even-

eens optimaal om geen fiscale politiek te voeren in de vorm

van een inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbreng-
sten. Als K  = 0, zodat 9 * = £ " = 0, is het optimaal belas-

f                         m

tingtarief onbepaald.

Daar bij de onderhavige specialisatiestructuur het optimaal

invoerrecht en het optimaal belastingtarief zowel positief

als negatief kunnen zijn, is het gewenst de mogelijke com-

binaties van het optimaal invoerrecht met het optimaal be-

lastingtarief na te gaan. Hierbij onderzoeken wij het teken

van de parti6le afgeleiden van (27) en gaan daarbij uit van

een initi&le situatie van vrijheid op de internationale goe-
deren- en kapitaalmarkt, zodat P* = P en r* = r.

Een drietal combinatiemogelijkheden doet zich voor.

1  Indien de partiale afgeleide ten aanzien van het inter-
nationaal goederenverkeer, t.w.  BIE = Er*(1 + p* Y*), po-
sitief is, kan het binnenland door verhoging van zijn re-

latieve exportprijs via een positief invoerrecht op het

c-goed haar re5el nationaal inkomen vergroten. Daar het

binnenland behalve kapitaal ook het m-goed exporteert,
Kf > 0 en E* > 0, zodat w* > 0, is het optimaal invoer-m

recht positief als en alleen als in het buitenland het

m-goed relatief kapitaalintensief is: y* > 0. In dit ge-

val  geldt  bij deze specialisatiestructuur  dat  y*  >  1,  zo-
dat hieraan is voldaan. Het re el nationaal inkomen in

het binnenland neemt derhalve toe om twee redenen:

a  door de heffing van een positief invoerrecht stijgt

de relatieve prijs van het m-goed;

b  vanwege de relatieve kapitaalintensiteit van het m-goed

stijgt ook het rendement van het in het buitenland geIn-

vesteerd kapitaal.
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Kortom, als het m-goed in het buitenland relatief kapi-

taalintensief is, stijgt het reael nationaal inkomen in
het binnenland omdat zowel P* als r* verbeteren.

Ten aanzien van het internationale kapitaalverkeer is bij
de veronderstelde initiale vrijheid op de internationale

goederen- en kapitaalmarkt de partiale afgeleide (zie 27b)

(die geldt voor een constante ruilvoet) nihil. Uit (9)

blijkt echter dat bij een constante ruilvoet P* het redel
nationaal inkomen in het binnenland alleen kan veranderen

als de waardering van kapitaal of goederen tussen de lan-

den verschilt, dus alleen via (P* - P) d E  + (r* - r)d Kf.
Zo. juist hebben wij bij het internationaal goederenverkeer

gezien dat het optimaal invoerrecht positief is, zodat

P *  > P. Daar het m-goed relatief kapitaalintensief is,

moet vanwege (27b) r* > r. Het is voor het binnenland

dan optimaal een positieve inkomstenbelasting op de bui-

tenlandse kapitaalopbrengsten te heffen.

De ratio hiervan is dat door de kapitaalexport in het

buitenland de productie toeneemt van het goed dat in het

binnenland een relatief lage waardering heeft: het m-goed.

In deze omstandigheid, waarbij zowel het invoerrecht als

de inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten
in de optimale situatie positief is, maakt het magnificatie-

effect een uitspraak mogelijk over de relatieve hoogte van
beide tarieven. Zoals wij hebben gezien, geldt niet alleen

dat y* > 0, maar ook dat y* > 1. Indien de partidle afge-
leide ten aanzien van het internationaal kapitaalverkeer

nihil is, volgt uit (27) dat:

1-I
r*(38)   y *= >1

1   -p
P*
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PrDit impliceert dat - > - . Daar P* = P(1 +T)e n
IP '      r 1.

r = r*(1  - t) , volgt hieruit dat 1  >  (1  - t) (1 + T). Dit
betekent niets anders dan dat de optimale inkomstenbelas-
ting op buitenlandse kapitaalopbrengsten groter moet zijn
dan het optimale invoerrecht: t > T.

2  Indien onder dezelfde veronderstellingen, d.w.z. Kf > 0
en  E*  >   0,   zodat  v*  >  0, het m-goed  in het buitenland  re-m
latief arbeidsintensief is,  y * < 0,  en op de betalingsba-
lans de kapitaalopbrengsten in verhouding tot de export-
waarde gering zijn, zodat w* klein is, kan ten aanzien
van de internationale goederenhandel de partiSle afge-
leide Em (1 + #* y*) nog positief zijn, zodat het opti-
maal is een positief invoerrecht te heffen: r > 0. Dit
impliceert dat de relatieve waardering in het buitenland
van het m-export goed van het binnenland groter is dan
die in het binnenland zelf, P* > P. Daar het m-goed in
het buitenland relatief arbeidsintensief i s,y* <0, im-
pliceert het feit dat P* > P niets anders dan dat r > r*
(zie (27b)). Voor het binnenland is het dan optimaal zijn
kapitaalexport te subsidiaren: t < 0. Ondanks het feit
dat het rendement in het binnenland hoger is dan in het
buitenland wordt de kapitaalexport toch aangemoedigd om-
dat hierdoor de buitenlandse productie toeneemt van het
goed dat in het binnenland een relatief hoge waardering
heeft: het c-goed.

3 Indien onder dezelfde veronderstellingen,  d.w. z.  Em  >  0
en Kf > 0, het m-goed in het buitenland relatief arbeids-
intensief is, y* < 0, en op de betalingsbalans de ver-
houding tussen de kapitaalopbrengsten en exportwaarde,
u *, voldoende groot  is,  kan ten aanzien van de interna-
tionale goederenhandel de partidle afgeleide Em(1  +  u *  Y ':.)
negatief zijn. Het re6el nationaal inkomen van het binnen-
land kan dan alleen toenemen, indien P < relatief daalt,
d.w.z. indien de goederenexport van het m-goed gesubsi-
di&erd wordt: r < 0. De goederenexport wordt gesubsidi-
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eerd omdat hierdoor  bi j een negatieve  y * het rendement

in het buitenland en daarmee de kapitaalopbrengst toe-

neemt. Het negatieve invoerrecht betekent, dat de rela-

tieve waardering van het exportgoed in het buitenland
lager is dan die in het binnenland, P* < P. Daar het m-
goed in het buitenland relatief arbeidsintensief is, y* < 0,
impliceert het feit dat P* < P niets anders dan dat r* > r
(zie (27b)). De optimale politiek voor het binnenland be-

staat dan uit het belasten van de kapitaalexport= t > 0.

De reden hiervoor is dat door de kapitaalexport in het

buitenland de productie toeneemt van het goed dat in het

binnenland een relatief lage waardering heeft: het c-goed.

Hiermede zijn de combinatiemogelijkheden van het optimaal in-

voerrecht en de optimale inkomstenbelasting op buitenlandse

kapitaalopbrengsten, voor het geval bij volledige speciali-

satie op het m-goed in het binnenland en onvolledige specia-
lisatie in het buitenland het binnenland het c-goed impor-

teert, uitgeput. Het is onmogelijk dat zowel het optimaal

invoerrecht als de optimale inkomstenbelasting negatief zijn.

Het volgende schema vat de resultaten samen:

1   T>0  en  t>0  als  kz > kc* , waarbij  t> T

2 T>0 en t<0 als   k* <k* en w * is kleinm c

3 T<0 en t>0 als k* < k* en u * is grootm c

D  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(c) -

B(c, m)

Bij deze specialisatiestructuur importeert het binnenland

het m-goed, zodat het optimaal invoerrecht bepaald kan wor-
den met behulp  van de relatie:   P  =  P  * (1   +  T) . De formule
voor het optimaal invoerrecht luidt:

1   +   p*   Y *
1 + Em

(39)  T=            =
9 ji                                                             ni:;
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Daar eventuele subsidies niet groter zijn dan 100 procent,
geldt altijd dat I> -1, ofwel dat

1   +   E*  +   n*
m   m      1)> 0.
n*m

Deze positiviteit laat wederom zowel een positief als een

negatief optimaal invoerrecht toe. In dit geval is E  < 0,
zodat de substitutie-elasticiteit  n * van (29) positief is.m

I.Zonder nadere informatie  over de hoogte  van  &1,  n *  en m*
m          m                 m

geldt ook hier dat over het teken van het optimaal invoer-

recht a priori geen uitspraak mogelijk is.

De formule voor de optimale belasting op buitenlandse kapi-

taalopbrengsten luidt:

(40)  t= '- .y-'  --Ty"
P

De optimale inkomstenbelasting kan zowel positief als nega-
tief zijn. Zij is positief als en alleen als:

a    P *  >  P  , wat impliceert  dat  T  <  0,  6n   k*  >  k*  ;

b    P *  <  P   , wat impliceert  dat  t   >  0   ,   &n   k*  <k*.
m c

Zij is daarentegen negatief als en alleen als:

a P* >p, wat impliceert dat T<0,6 n k* <k* ;m c

b   P* <P  , wat impliceert dat    > 0  , Ln   k* >k* .m c

Er is wederom sprake van een drietal combinatiemogelijkheden

van het optimaal invoerrecht met de optimale inkomstenbelas-

ting op buitenlandse kapitaalopbrengsten. Hierbij moet reke-

ning gehouden worden met het feit dat bij deze specialisatie-
structuur w* < 0, immers E* < 0 en K  > 0· Wij gaan wederomm

uit van een initidle situatie van vrijheid op de internatio-

nale goederen- en kapitaalmarkt, zodat P = P* en r = rk. In-
dien ten aanzien van de internationale goederenhandel de par-

tiale afgeleide El, , (1 + 9* y 4 positief is, kan het binnen-

1)  Opmerking. Uit (35) volgt dat als E  negatief is, een ne-
gatieve n  eist dat 1 + c  Positief is en derhalve via (36)

dat  1  +  Em  + nm positie f  is.
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land door relatieve verhoging van P* (d.w.z. ten opzichte

van P omdat de buitenlandse prijsverhouding als gegeven is

aangenomen) zijn redel nationaal inkomen vergroten.

1  Indien in het buitenland het m-goed relatief kapitaalin-

tensief is, y* > 1, en indien ** als negatief getal vol-
doende klein is, wat impliceert dat het binnenland pri-

mair geen kapitaalexporteur is, is ten aanzien van de

internationale goederenhandel de partiale afgeleide ne-
gatief. Het re6el nationaal inkomen in het binnenland

kan dan alleen toenemen als P* relatief daalt. Dit is te

realiseren door een positief optimaal invoerrecht op het
m-goed: T > 0. Dit impliceert dat de relatieve waardering

van het m-goed in het binnenland hoger is dan in het bui-
tenland, P > P*. Daar het m-goed in het buitenland rela-

tief kapitaalintensief  is,  y* >1, impliceert het feit
dat  P  > P niets anders dan dat r  >  r*  (zie  (27b) ) .  Voor

het binnenland is het dan optimaal zijn kapitaalexporten
te subsidi&ren: t < 0. De ratio hiervan is dat in het bui-

tenland de productie toeneemt van het goed dat in het bin-

nenland een relatief hoge waardering heeft: het m-goed.

2  Indien in het buitenland het m-goed relatief kapitaalin-

tensief is, y* > 1 en indien v * als negatief getal vol-

doende groot is, zodat het binnenland primair een expor-

teur van kapitaal is, is ten aanzien van de goederenhan-

del de particle afgeleide positief. Het redel nationaal
inkomen in het binnenland kan dan alleen toenemen als P*

relatief stijgt. Hiervoor is een negatief optimaal invoer-

recht, in casu een exportsubsidie voor het c-goed een ge-
schikt instrument: r < 0. Aldus neemt het rendement in het

buitenland relatief toe. Het negatieve invoerrecht bete-

kent dat de relatieve waardering van het m-goed in het bui-
tenland hoger is dan die in het binnenland, P* > P. Daar

het m-goed in het buitenland relatief kapitaalintensief is,

moet vanwege  (27b)  r* > r.  In deze situatie is het voor het
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binnenland optimaal om door middel van een positieve

inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten
zijn kapitaalexport te belemmeren: t > 0. De achtergrond

hiervan is dat door de kapitaalexport in het buitenland

de productie toeneemt van het goed dat in het binnenland
een relatief lage waardering heeft: het m-goed.

3  Indien in het buitenland het m-goed relatief arbeidsin-
tensief  is,  y* <O,i s ten aanzien van de goederenhandel
de parti5le afgeleide negatief, zodat het re5el natio-
naal inkomen van het binnenland alleen kan toenemen als
P  '' relatief daalt. Hiervoor  is een positie f optimaal  in-
voerrecht op het m-goed een geschikt instrument: r > 0,

zodat het rendement in het buitenland relatief toeneemt.

Vanwege het positieve invoerrecht is de relatieve waar-

dering van het m-goed in het binnenland hoger dan in het
buitenland,  P  >  P i  Daar het m-goed  in het buitenland  re-
latief arbeidsintensief is moet vanwege (27b) r* > r. Voor
het binnenland is het dan optimaal een positieve inkomsten-

belasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten te heffen:
t > 0. De reden hiervan is dat door de kapitaalexport in
het buitenland de productie toeneemt van het goed dat in
het binnenland een relatief lage waardering heeft: het
c-goed.

Samenvattend:

1 T>0 en t<0 als    k *>  k* &n u *  is  kleinm c
2 z<0

en   t  >  0   als   k   >  k    6n # *i s groot

3   T>0   en t>0 als k* < k*m c

E  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het m-goed in het buiten-
land: H(c) - B(m)

Bij deze specialisatiestructuur importeert het binnenland
het m-goed, zodat voor de bepaling van het optimaal invoer-
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recht de relatie: P = P- (1 + r) actueel is. Hierbij moet
bedacht worden dat  y* =1.

Het optimaal invoerrecht bedraagt:

1   +   11*

(41)  r =

nm 

omtrent het teken van het optimaal invoerrecht kunnen wij

opmerken, dat een eventuele invoer- of uitvoersubsidie al-
tijd kleiner moet zijn dan 100 procent, zodat c > - 1. Dit

impliceert dat

1         +        p    -:,     +        m m

>0

nm

Voor het teken van n  verwijzen wij naar (29). Voor deze
specialisatiestructuur geldt:

3 I*   3 D* 3    D *(42)  - =    c + p':,.    m = -
E     (1   +   u':' )

3    P *          3    P * 3   P *

Na substitutie van (42) in (29) resulteert:

(4 3)       n *   =   9  *  -   m*    (1    +   u *)
m                m               m

Daar nr  Positief is als Em negatief is, kan nm, afhankelijk
van de grootte van u*, zowel positief als negatief zijn:

a indien l u*1>1 geldt n* >0

b  indien  l u *1<1 geldt 911*   0 naarmate '54 X m* (1  + w-)·

Ee conclusies ten aanzien van het teken van het optimaal in-

voerrecht luiden:

a   indien  I u*1>1 geldt T  <  0

b  indien 1 9*1<1   6n n  >0 geldt T>0

c          i n d i e n       I       u  *       1       <       1                &n      nr      <      O g e l d t      T       <      0.

De optimale inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalop-

brengsten is:

P* - P - Em*+-p m* 76*(44)  t =
P* L

c P* mi
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Daar 6* negatief is, kan de optimale inkomstenbelasting zo-

wel positief als negatief zijn. De conclusies omtrent het
teken van de optimale inkomstenbelasting luiden:

a  indien P* >P geldt t>0

b   indien P* < P geldt t  <  0 mits 31  <  1  -        6--
P* 1   +  m*  6  *

m

c   indien P* <P geldt t > 0 mits 11 >  1  - 6 -

P* 1 + mm 6*

Teneinde een uitspraak te doen omtrent de mogelijke combina-

ties tussen het invoerrecht en de inkomstenbelasting in de

optimale situatie, passen wij de volgende alternatieve rede-

nering toe. Hierbij veronderstellen wij dat de internationa-

le goederen- en kapitaalmarkt gekenmerkt wordt door initi le

vrijheid, zodat  P = P k en  r  = r f

Er doen zich nu drie combinatiemogelijkheden voor:

1  Indien ten aanzien van het internationale goederenverkeer

de parti6le afgeleide EJ(1 + #*) positief is, kan het bin-
nenland door relatieve verhoging van P* zijn reSel natio-

naal inkomen vergroten. Deze parti5le afgeleide is met na-
me positief indien  u* als negatief getal groter  is  dan  &6n,

1
4*1  >  1.  Bij een gegeven buitenlandse prijsverhouding

is een negatief optimaal invoerrecht, in casu een export-
subsidie voor het c-goed een geschikt instrument: T < 0.

Hierdoor wordt de prijs van het exportgoed groter dan de

buitenlandse prijs. Aldus neemt vanwege (27b) het rende-
ment  in het buitenland relatief toe, immers  P* >P e n
7*= 1. Daar de relatieve waardering van het m-goed in het

buitenland hoger is dan in het binnenland, en 6* negatief

is, moet het binnenland door middel van een positieve in-

komstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten zijn

kapitaalexport belemmeren: t > 0. De reden hiervan is dat

door de kapitaalexport in het buitenland de productie toe-

neemt van het goed dat in het binnenland een relatief lage

waardering heeft: het m-goed.
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2 Indien echter  I  v*  1  <  1,  is de parti&le afgeleide ten

aanzien van het internationale goederenverkeer negatief,
zodat het reUel nationaal inkomen in het binnenland al-

leen kan toenemen als P* relatief daalt. Hiertoe is bij

een gegeven buitenlandse prijsverhouding een positief in-
voerrecht  op het m-goed een geschikt instruI,ent:  T>0.
Daar hierdoor de relatieve waardering van het m-goed in

het buitenland lager wordt dan in het binnenland, P* < P
en y* = 1, zal het rendement in het buitenland ten opzich-

te  van het binnenland dalen:   r*  < r. Vanwege  de  eis  die
het evenwicht s t e l t,r=r* (1-t) ,  moet het binnenland

nu door middel van een negatieve inkomstenbelasting op

buitenlandse kapitaalopbrengsten zijn kapitaalexporten

subsidi&ren: t < 0. Anders gesteld, als het rendement in

het buitenland relatief daalt en vanwege "diminishing re-
turns to capital" 6* < 0, zijn deze twee omstandigheden

alleen met elkaar verenigbaar indien het binnenland zijn

kapitaalexport uitbreidt. De ratio hiervan is dat hierdoor

in het buitenland de productie toeneemt van het goed , dat

in het binnenland een relatief hoge waardering heeft, het

m-goed.

3  Hiermee zijn echter de combinatiemogelijkheden niet uitge-

put, immers indien door een positief invoerrecht bewerk-

stelligd  is dat P* <P,  kan ook een positieve inkomsten-

belasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten optimaal

zijn, mits

_2>1_    6*
P* 1 + m'* 6*

Weliswaar verbetert door de heffing van een invoerrecht

de ruilvoet, maar bij sterke "diminishing returns to ca-
pital"  kan  in de breuk de noemer,  1  + m'* 6 *, negatief

worden zodat vanwege (27b) de relatieve rendementsdaling

in het buitenland groter wordt dan de ruilvoetverbetering.

Het is dan optimaal een positieve inkomstenbelasting op

buitenlandse kapitaalopbrengsten te heffen.
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Samenvattend:

1 r<0 en t>0 als l u*1>1
2 T>0 en t<0 als

1 "*1<1

3 T>0 en t>0 bij sterke "diminishing returns

to capital".

F  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het m-goed in het buitenland: H(c, m) -
B(m)

Onder de veronderstelling dat het binnenland het m-goed im-

porteert, zijn de resultaten van deze specialisatiestruc-
tuur volkomen identiek aan die van structuur E, zodat daar-
naar verwezen kan worden.

Evenals de specialisatiestructuren A en B dezelfde uitkom-

sten geven, zo ook is dit het geval met de structuren E en F.

G  Onvolledige specialisatie in beide landen: H(c, m) - B(c, m)

Bij deze specialisatiestructuur kan het binnenland ofwel het

c-goed ofwel het m-goed importeren.

Indien het binnenland het c-goed importeert, zijn de resul-

taten gelijk aan die van specialisatiestructuur C, terwijl

indien het binnenland het m-goed importeert de uitkomsten

hetzelfde zijn als die van specialisatiestructuur D, zodat

naar structuur C resp. D verwezen kan worden.

Bij deze specialisatiestructuur doet zich de vraag voor of

onvolledige specialisatie in beide landen wel mogelijk is.

Allereerst onderzoeken wij het speciale geval, waarbij in

beide landen dezelfde technische productiecondities aanwe-
Zig zijn en veronderstellen dat het binnenland een grotere

factorbeschikbaarheid heeft dan het buitenland: k > k*, of-
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wel kd > k  + 2 Kf. OP grond van "diminishing returns to

capital" betekent dit dat bij volledige specialisatie het
rendement in het buitenland hoger is dan in het binnenland:
r*  >  r.  Indien het m-goed in beide landen bij onvolledige
specialisatie relatief kapitaalintensief is, kan figuur 3

het betoog verduidelijken.

Figuur 3

r,     r*    7

r*  - - -                -          - 
-  31*

r

--
r.-   - _ _ _ _ _ _

I

r' -------r  »-------
r* 1

r       1/1    Cc,Im) 1 5
0   1-2 , P, P*P p

H(c,m)

De relatie tussen de hoogte van de curven voor beide landen

bepaalt de richting van de kapitaalstroom, d.w. z. het teken

van Kf' bij vrijhandel. De verdeling van de factorbeschik-

baarheid over beide landen bepaalt of het gebied van onvol-

ledige specialisatie van het ene land dat van het andere land

overlapt. Als dit het geval is, zoals figuur 3 illustreert,

en bij vrijhandel de prijsverhouding in dit gebied ligt, is

onvolledige specialisatie in beide landen bij mobiliteit van

kapitaal mogelijk, mits er geen belasting bestaat voor het

internationale kapitaalverkeer.
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Indien er echter geen vrijhandel bestaat en een invoerrecht

een divergentie tussen de prijsverhouding in beide landen

introduceert, zou daarbij ook een passende discrepantie tus-

sen het rendement van beide landen, die teweeggebracht wordt

door een belasting, moeten horen, wil onvolledige speciali-

satie in beide landen mogelijk zijn. Het gaat er nu maar om

of een dergelijke discrepantie tussen de rendementen wel be-
staat.

Uit de volgende redenering zal blijken, dat indien er geen

vrijhandel heerst bij identiek technisch kunnen van beide
landen, het toevallig zou zijn indien de belasting, die

hoort bij het invoerrecht, bewerkstelligt dat beide landen

zich onvolledig blijven specialiseren.

Hierbij nemen wij aan dat het binnenland het c-goed impor-

teert, zodat de relatie tussen de prijsverhouding in beide
landen gegeven wordt   door   P *   =   P(1    +   T)    en   P-    >   P.   Via   de

door de techniek bepaalde kapitaalintensiteit ligt dan te-
-                      -

vens in het buitenland r* en in het binnenland r vast. Aan-

gezien het binnenland eveneens door middel van fiscale po-
litiek het redel nationaal inkomen wil maximaliseren en de

hieruit resulterende belasting bewerkstelligt dat r = r*(1 - t),

is het de vraag of de door fiscale politiek bepaalde r ge-

lijk is aan de technisch bepaalde r. De waarde van r die

door de fiscale politiek wordt bepaald, kan worden afgeleid

door de parti&le afgeleide ten aanzien van het internatio-

nale kapitaalverkeer van (27) aan nul gelijk te stellen,
zodat resulteert:

d r* r* - r(45)  - =
d P*   P* - P

In figuur 3 kan dit door de overheid gewenste rendement r'

worden afgelezen door aan de curve in het punt boven P*een

raaklijn te trekken en deze te volgen totdat een punt boven

P bereikt wordt. Duidelijk blijkt dat het door de overheid
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sewenste rendement kleiner is dan het feitelijk particulier

rendement dat technisch bepaald is: r' < r. In deze omstan-

digheden, waarbij er sprake is van een conflict tussen de

particuliere ondernemers en de overheid, wordt het voor de

ondernemers aantrekkelijker om hun kapitaal uit het buiten-
land te repatri6ren. Dit kan betekenen dat het binnenland

zich eerder volledig op het m-goed gaat specialiseren. Wel-

iswaar blijft de prijsverhouding in het binnenland zijn be-

reikt niveau behouden, maar de beschikbare kapitaalhoeveel-

heid neemt daar toe, zodat meer van het kapitaalintensieve

m-goed geproduceerd wordt.

Indien het technisch kunnen in beide landen gelijk is, zou
het derhalve toevallig zijn als het door fiscale politiek

teweeggebrachte rendement gelijk is aan het door de kapi-

taalintensiteit bepaalde rendement. Daar aan het buitenland

kapitaal onttrokken wordt, zodat het zich eerder op het ka-

pitaalextensieve c-goed zal gaan specialiseren, wordt de

kans dat beide landen zich onvolledig blijven specialiseren

geringer. Eveneens is dit het geval, indien het technisch

kunnen in beide landen ongelijk is, zoals figuur 4 illustreert.
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Wederom is het door de overheid gewenste rendement lager dan

het feitelijk particulier rendement, zodat, op grond van bo-

venstaande redenering, de kans dat beide landen zich onvol-

ledig blijven specialiseren geringer wordt.

6  Onvolledige optimalisatie en fiscale politiek bij vrij-
handel

Vervolgens analyseren wij het geval waarin het binnenland

niet meer die vrijheid van handelen heeft om zowel door een

optimaal invoerrecht als door middel van een optimale inkom-

stenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten zijn redel
nationaal inkomen te maximaliseren.

Meer specifiek veronderstellen wij dat een internationale

tariefovereenkomst het onmogelijk maakt het redel nationaal
inkomen te maximaliseren met behulp van een variatie in de

invoerrechten. Eenvoudshalve nemen wij aan dat het invoer-

recht nihil is, zodat vrijheid in het internationale goede-
renverkeer actueel is: P = P*. Maximalisatie van het re6el

nationaal inkomen is dan alleen te realiseren door met be-

trekking tot het internationaal kapitaalverkeer een belas-

ting- of subsidiepolitiek te voeren.

Allereerst trachten wij in dit geval van vrijhandel een al-

gemene uitdrukking te vinden voor de optimale belastingstra-
d Itegie, m.a.w. wij zoeken het teken van

d--Kf
Hiertoe her-

schrijven wij (27) als:

(46)  __dI =L I  .d p*  B I
d K 3 P* d K 3 K

f                  f        f

Indien wij naast de vrijheid in het internationale goederen-

verkeer tevens uitgaan van initi5le vrijheid op de interna-

tionale kapitaalmarkt, zodat r = r*, geldt:

3I 3I(46a) - = Em (1 + p* y 9 en (46b) - =r* 6*
3 P* 3 K

f
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Een verandering in de omvang van de buitenlandse investe-

ringen brengt bij een gegeven internationale prijsverhou-

ding een directe reale nationale inkomenswijziging teweeg,

alsmede vanwege een noodzakelijke verandering in de inter-

nationale prijsverhouding een indirecte inkomenswijziging.

Het is noodzakelijk, dat de internationale prijsverhouding

verandert omdat handhaving van het evenwicht op de interna-

tionale goederenmarkt dit eist. Immers voor elke omvang van

buitenlandse investeringen bestaat er een andere evenwich-

tige prijsverhouding, die de goederenmarkt rulmt, zodat een

verandering in de kapitaalstromen ook een prijsverandering

nodig maakt. Evenwichtshandhaving op de internationale goe-

derenmarkt eist dat de verandering in de "excess demand"
1)

naar het m-goed nihil is: d(E  + E ) = 0.    Wij zullen num

trachten hiervoor een uitdrukking te vinden.

Daar E E D - F   en D een functie is van de prijsverhoudingm m m m
en het re8el nationaal inkomen, Dm = Dm(P' I), en Fm afhan-
kelijk is van de prijsverhouding en de factorbeschikbaarhe-

den, Fm = Fm(P' Kf)' kan voor het binnenland d Em gevonden
worden.

D D 3 D 3 F 3 F
(47) d E =-m dp l   m dI --m dp - -m dK  =

fm Bp 3I 3P 3K
f

=  E*      A    d  p  +._m    dI  +  p *  Y  d-Kf  
m<  m  p

P*Em* K   1
f

-        P    3  Dm            a
FIn

waarbij n_ = -  f-      -itt E*I 3P 3P

m I   7    1|f ,
3 r P 3  Fm  =  -  lEen

Y  = TF .r 3P
3 Kf

1) Natuurlijk hadden wij ook het c-goed kunnen kiezen. Als
echter de markt van het ene goed geruimd is, geldt dit
eveneens voor het andere goed.
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Hieruit blijkt dat een toeneming van het importoverschot be-
paald wordt door:

a  een toeneming van P. Indien E* positief is, zal de toene-

ming van P via de werking van het substitutie-effect aan

de productie- en de consumptiezijde het importoverschot
doen dalen;

b  een toeneming van het inkomen. Via de marginale beste-

dingsquote van het m-goed in het binnenland zal het im-

portoverschot toenemen;

c  een toeneming in de omvang van de investeringen naar het
buitenland: Kf > 0· Hierdoor wordt de productie in het

binnenland van het m-goed negatief beinvloed, zodat het

importoverschot stijgt.

Op analoge wijze kan voor het buitenland een dergelijke uit-
drukking gevonden worden:

.       |    -  -    d    p *            mm                                                               d    K f    I(48)  d E* = E- 1 0- - + d I"-  - p '   YA:  -1
m            m     i     m      P*         P *   E * K   1m f

Daar in de initiele situatie de prijsverhoudingen en de ren-

dementen in beide landen gelijk verondersteld zijn, volgt
uit (7) en (11), dat d I= -d I*, zodat sommering van (47)
en (48) oplevert:

(49) d(E + E'k) = E * | R d P + 71* d P':,+ m - mm d I+m m m<m p m p:k p *        E  *

m
d Kf j

+u * (Y - Y':,) -1=0K
f

Hieruit blijkt dat het importoverschot van het m-goed op

de wereldmarkt bij een prijsstijging van het m-goed via
beide substitutie-elasticiteiten daalt. Echter de netto in-

vloed van de reble inkomenstransfer op de vraag en de netto

invloed van de buitenlandse investeringen op de wereldpro-

ductie zorgen er voor dat het evenwicht op de internatio-
nale goederenmarkt weer hersteld wordt.
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Daar de verandering van het importoverschot van het m-goed

op de wereldmarkt kan worden uitgedrukt als een functie van

de verandering van P* en Kf' kan (49) herschreven worden als:

( 5 0)         d  (E        +    E *)      =    E *       |   -     n    SLE *+     U  *             C Y     _     Y ':, )      +m m
P  .1.

+ (m - m*) 6*F.*l dKf| =0
m                m          -

K
f

waarbij il E- { A m + QI:* + (mm - mm) (1 + 11':, Y*)  }

Bij de afleiding van deze formule hebben wij gebruik gemaakt

van  (27) , waar d I i s uitgedrukt in termen van d P*e n d Kf-
Tevens geldt dat vanwege de gemaakte veronderstelling omtrent

vrijhandel, P = P*, de binnen- en buitenlandse prijsverhouding

gelijk blijven:dP=d P*.

Uit (50) blijkt, dat bij gegeven prijsverhoudingen bij een ver-

andering in de omvang van de buitenlandse investeringen de co-
d K

feffici6nt van de verandering van het importoverschot op
K
f

de wereldmarkt aangeeft. Bij een gegeven allocatie van kapi-

taal over de wereld veronderstellen wij dat een stijging van

de relatieve prijs van het m-goed het importoverschot op de

wereldmarkt doet afnemen. Deze stabiliteitshypothese impli-

ceert dat - E  n negatief is.

Zoals wij reeds vermeld hebben, brengt een verandering in de

omvang van de buitenlandse investeringen noodzakelijk een ver-

andering in de internationale prijsverhouding teweeg. Na her-

formulering van (50) blijkt dit onmiddellijk:

(51)  -dP* .r*  { CY _ Y*).+ (mm - m ) 6* }
d    K f           Em*  92

Reeds nu kan worden opgemerkt dat, indien beide landen zich
..

onvolledig specialiseren, zodat 6- = 0, en indien in beide
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landen de stand van de techniek gelijk is, y = y*, uit (51)

blijkt dat een verandering in de omvang van de buitenlandse

investeringen de internationale prijsverhouding onbefnvloed
laat.

Na substitutie van (51) in (46) resulteert het uiteindelijk

effect van een verandering in de omvang van de buitenlandse

investeringen op het re6el nationaal inkomen:

d I r*(52) -=- . F.  { (1 + k'* Y*)(-1 - 7 ) - (Am + n ) 6* }d K E*n
f      m

Met behulp van deze formule kan in een wereld van vrijhandel

de optimale belastingstrategie worden bestudeerd.

Concluderend kan gesteld worden dat, indien uitgaande van een

situatie van vrijheid in het internationaal kapitaalverkeer,
een toeneming van Kf resulteert in een toeneming van I, bui-
tenlandse investeringen door middel van een subsidie moeten

worden aangemoedigd. Indien, omgekeerd, een toeneming van Kf
resulteert in een daling van I, moeten buitenlandse investe-

ringen door middel van een belasting warden tegengegaan.

Evenals in het geval van volledige optimalisatie, hangt de

optimale belastingstrategie af van de specialisatiestruc-

tuur. Reeds nu kan worden opgemerkt, dat indien beide lan-

den onvolledig gespecialiseerd zijn, 6* = 0, en indien in

beide landen het technisch kunnen hetzelfde is, y = y*, uit
(52) blijkt dat een verandering in de omvang van de buiten-

landse investeringen het redel nationaal inkomen in het bin-
nenland constant laat.

7  De betekenis van de specialisatiestructuren bij onvolle-

dige optimalisatie en fiscale politiek bij vrijhandel

A  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het c-goed in het buiten-
land: H(m) - B(c)
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Bij deze specialisatiestructuur, waarin E* > 0, zodat de
m

substitutie-elasticiteiten in beide landen. A  en n , ne-· m
gatief zijn, geldt dat 6* < 0, y = 1, y* = 0 en n > 0.

In dit geval brengt een toeneming in de omvang van de in-

vesteringen in het buitenland via een daling van het bui-

tenlands rendement niet alleen een daling van het redel na-

tionaal inkomen in het binnenland en daarmee een verandering
in de internationale prijsverhouding teweeg, maar ook onder-

gaat de productie van het m-goed in het binnenland een wij-

ziging. Juist door dit tweede aspect van de internationale
kapitaalbewegingen ontstaat de mogelijkheid dat de resulta-

ten afwijken van die bij volledige optimalisatie. Een en

ander kan als volgt worden toegelicht.

Zoals wij in het geval van volledige optimalisatie hebben

gezien is het bij volledige specialisatie van het buiten-

land op het c-goed voor het binnenland altijd de moeite
waard om door middel van een inkomstenbelasting op buiten-

landse kapitaalopbrengsten zijn kapitaalexporten te beper-
ken, omdat hierdoor r* toeneemt. Bij onvolledige optimali-

satie brengt de hierdoor teweeggebrachte terugvloeiing van

kapitaal uit het buitenland bovendien een productiewijzi-

ging van het m-goed in het binnenland teweeg. Deze produc-

tieverandering is van invloed op de prijsverhouding en daar-

mee op het nationaal inkomen, zodat bij de bepaling van de

optimale belastingpolitiek hiermede rekening moet worden

gehouden.

Uit (52) blijkt dat de optimale belastingstrategie bepaald
wordt door het teken van:

d I 1   -   Com  +  n )   r*  6 *(53)  - =
d K              n

f

Afgezien van het productie-effect, Y = 1, daalt, vanwege

"diminishing returns to capital" in het buitenland, het re-

eel nationaal inkomen in het binnenland, zodat (53) een ne-
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gatief teken heeft. Dit op zichzelf betekent dat een inkom-

stenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten optimaal
zou zijn. Echter door die belasting vloeit weer kapitaal

naar het binnenland terug (d Kf < 0), waardoor r* weer toe-

neemt. Deze terugvloeiing van kapitaal doet de productie van

het m-goed in het binnenland proportioneel toenemen, immers

y = 1. Vergelijking (51) gaat dan over in:

(54)  d_L = _-Ll {1+ (mm - m ) 6* }
d Kf   Em n

Daar kapitaal uit het buitenland gerepatriderd wordt, zal,

indien het teken van (54) positief is, de internationale

prijsverhouding gaan dalen, waardoor voor het binnenland

de winst, teweeggebracht door de verhoging van r#, weer

teniet gedaan wordt, immers het binnenland ervaart dan een

ruilvoetverslechtering. Hier doet zich dus de mogelijkheid
van een conflict tussen r* en P: voor.

Per saldo zal het re el nationaal inkomen in het binnenland

toe- c.q. afnemen, als het ruilvoeteffect van de productie-

verandering, veroorzaakt door de kapitaalexport, groter c.q.

kleiner is dan de rendementsverandering in het buitenland,
ofwel als

(5 5)       1    t    (n m   +   n )   6*

Indien het teken van (55) positief is, is het optimaal de

kapitaalexport naar het buitenland te subsidiUren. Indien

het teken daarentegen negatief is, is het optimaal de ka-

pitaalexport naar het buitenland te belasten.

Deze conclusie wijkt duidelijk af van die bij volledige op-

timalisatie bij dezelfde specialisatiestructuur, waarbij het

nooit optimaal is om kapitaalexporten te subsidiaren.

Bij volledige optimalisatie stond de hypothese van een opti-

maal invoerrecht centraal, waardoor bewerkstelligd werd dat
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3I- = 0, zodat voor fiscale doeleinden alleen het teken van
3    P I.

3I- relevant werd. Voor het geval een kleine verandering in
3K

f

P * toch het resultaat zou zijn van een wijziging in de kapi-

taalstromen, heeft zij geen effect op het nationaal inkomen
3I

omdat een optimaal invoerrecht bewerkstelligt dat ---- = 0.
3I

3 p*
Bij onvolledige optimalisatie kan ---- eveneens de enige re-

3K
f

levante overweging worden bij de analyse van de te voeren

fiscale politiek als de prijzen op de wereldmarkt gestabi-
liseerd worden: d P- = 0.

B  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het c-goed in het buitenland: H(c, m) -
B(c)

Bij deze specialisatiestructuur, waarbij wederom E* > 0 heb-m
>

ben de relevante elasticiteiten het volgende teken: y<0
naarmate km 5 kc' y *  =  0  en  6 *  <  0.

De resultaten zijn dan identiek aan die van specialisatie-

structuur A, mits daar waar sprake is van een O6n, deze ver-

vangen wordt door y, zodat de kapitaalintensiteit van het

productieproces weer een belangrijke rol speelt.

C  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(m) -

B(c, m)

In deze omstandigheden moet rekening gehouden worden met het

feit dat E* > 0, 6* = 0, y = 1, 7* 6 0 naarmate k* 3 k* enm                                       mc
0 > 0.
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Daar 6* = 0 is, zoals uit (46) blijkt, de directe invloed

van de kapitaalexport op het reael nationaal inkomen in het
3Ibinnenland

nihil:   8-K   = 0, zodat buitenlandse investering-

en alleen via het indirect effect dat zij hebben op de in-

ternationale prijsverhouding (dit is hier de ruilvoet voor
het binnenland) het redel nationaal inkomen kunnen verande-
ren. Hierbij zijn twee invloeden werkzaam:

a  Een toeneming in de omvang van de investeringen in het

buitenland verandert de ruilvoet P*. Volgens (51) is de

ruilvoetverbetering of -verslechtering afhankelijk van
de kapitaalintensiteit van het productieproces in het
buitenland:

(5 6)        d_Ii    =   __EL   (1 - 7*) & O naarmate k* 5 k*- d K
f   Em*

9 m' c

b  Een ruilvoetverandering betnvloedt het redel nationaal

inkomen van het binnenland. Dit blijkt onmiddellijk uit
het teken van E*(1 + u* 7*) in (46).

De optimale fiscale strategie kan nu worden afgelezen uit:

d I r*(56) -= - . EI* (1 + U* Y*)(1 - Y*)d Kf  E * A

De term E* (1 + 11* 7*) speelde reeds een rol bij dezelfde

specialisatiestructuur onder volledige optimalisatie. In-

dien deze uitdrukking positief was, was een positief in-
voerrecht optimaal.   De  term  Em   (1   +  w*   Y *) heeft derhalve
hetzelfde teken  als  P* -P i n  (37) . Daar vanwege  het  mag-
nificatie-effect een positieve y* impliceert dat  y*  >1,
is (57) negatief, zodat bij onvolledige optimalisatie een
belasting van buitenlandse kapitaalopbrengsten optimaal is,

als dit ook bij volledige optimalisatie het geval is. Wij
kunnen dus concluderen, dat het teken van de optimale be-

lasting bij kapitaalexport bij onvolledige optimalisatie

identiek is aan dat bij volledige optimalisatie.
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D  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(c) -

B(c, m)

In dit geval importeert het binnenland het m-goed, zodat

E "- < O, en hebben de relevante elasticiteiten het volgen-m
-         -de   teken:   y   =   0,   7*  < 0 naarmate  k*  3 k* en nm zijnm c c' nm

beide positief.

Daar 6* = 0 is de directe invloed van de kapitaalexport op
het re6el nationaal inkomen in het binnenland nihil. Alleen

via de internationale prijsverhouding wordt het redel natio-

naal inkomen op indirecte wijze beinvloed, waarbij wederom

twee effecten aanwezig zijn:

a  Een wijziging in de kapitaalexport beInvloedt de inter-

nationale prijsverhouding, waarbij de kapitaalintensi-

teit van het productieproces de determinerende factor
is:

(58)  d-P' . _ r*_13 & O naarmate k* < k*
d K E * 0 m> c

f         m

b  De verandering van de internationale prijsverhouding be-

invloedt het rebel nationaal inkomen van het binnenland

via het teken van E * (1  + u 4 y '·') .m

De optimale fiscale strategie blijkt uit het product van
beide indirecte effecten:

d I r-y *(59) - - -
.   Em    (1    +   u  *  Y '9d K E *Q

f         m

Vanwege de aanwezigheid van de term E* (1 + p* 7*) dringt
m

zich wederom een vergelijking op met het geval van volle-

dige optimalisatie. De conclusies ten aanzien van de te

voeren fiscale strategie zijn voor deze specialisatiestruc-

tuur identiek aan die bij volledige optimalisatie.
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E  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het m-goed in het buiten-
land: H(c) - B(m)

-=
Bij deze specialisatiestructuur, waarbij EZ < 0 en nm en nj
positief zijn, hebben de relevante elasticiteiten het vol-
gende teken:   y   =   0,    6*    <   0   en   y*  =   1.

Hierbij is het direct effect van een toeneming van de ka-
pitaalexport op het redel nationaal inkomen van het binnen-
land bij een gegeven internationale prijsverhouding vanwe-
ge de "diminishing returns to capital" negatief.

Ten aanzien van het indirect effect is geen rechtstreekse
uitspraak mogelijk. Weliswaar heeft een toeneming van de
kapitaalexport een negatieve invloed op de internationale
prijsverhouding, zoals blijkt uit:

(60)  i.11_ = -r" {1- (mm -mm*) 6* }d K
Em* nf

maar de invloed van een wijziging van de internationale

prijsverhouding op het redel nationaal inkomen kan, afhan-
kelijk  van de grootte  van  v * (als negatieve grootheid),  zo-
wel positief als negatief zijn, wat volgt uit:

(61)
-   =   Em*(1    +   W* )    &

0 naarmate l u*I , 1
3I

3 P*

De totale invloed van een toeneming van de kapitaalexport
op het redel nationaal inkomen blijkt uit:

(62)         -      .E- * {1+U* + (0  + 4*) 6* }
dI r*

d K E*A m m m
f        m

Indien het inkomenseffect van de verandering in de interna-

tionale prijsverhouding groter is dan het inkomenseffect van

de rendementsverandering, m.a.w.  als 1 + 0* >  (nm + Al*)  6*
neemt het redel nationaal inkomen bij stijgende kapitaalex-
port toe, zodat een subsididring van de kapitaalexport op-
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timaal is. Indien daarentegen het inkomenseffect van de ver-

andering in de internationale prijsverhouding kleiner is dan
dat van de rendementsverandering, m.a.w. als 1 + 4< (Am + nz)6*
daalt het re#el nationaal inkomen bij toenemende kapitaalex-

port, zodat een belasting van de kapitaalexport optimaal is.

F  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het m-goed in het buitenland: H(c, m) -

B(m)

Hierbij geldt  dat  y  & 0 naarmate  k    &  k  ,  y* -  1,   6'  <  0,m c
E'   <   O   en   ri     +   n -  >   0.

m                              m             m

Het directe effect van toenemende kapitaalexporten op het

re&el nationaal inkomen is wederom negatief.

Ten aanzien van het indirecte effect kan opgemerkt worden,

dat een ondubbelzinnige uitspraak onmogelijk is, immers:

( 6 3 )         fl-_EL    =   __E___             C y     -     1)      +      (m m    -    mI )     6   *    }       &     0
d K    E" 0

f      m

naarmate (y - 1) & (mm - mr )6 * en volgens (61) is de invloed
van een wijziging van de internationale prijsverhouding af-

hankelijk van de grootte  van  |  0*  | .

De optimale fiscale strategie is af te lezen uit:

(64)   dI flI =     r ;    Er*    {       (1      +    11*)   C Y     -     1  )      -      C nm    +     Am)  3*      }
f     m

Deze uitdrukking laat de volgende conclusies toe: Het re6el

nationaal inkomen daalt bij toenemende kapitaalexporten in-

dien:

a  k >k 6n   1  # *1<1m c

bkm<kc   &n   1  11*1>1
zodat een belasting op de kapitaalexport optimaal is. Indien

daarentegen geldt dat:
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a   km  >  kc   &n    1  31*  1  >  1
b k m<k c e n l y*1<1

dI  >resulteert dat - < 0 naarmate  (1  + 11 *) (7  -  1)  &  (nm +  Bm) 6*,d K
f

zodat in deze omstandigheden een subsidie op de kapitaalex-
port optimaal is als (64) positief is, terwijl een belasting

optimaal is als (64) negatief is.

G  Onvolledige specialisatie in beide landen: H(c, m) -

B(c, m)

In deze omstandigheden, waarin 6* =0,y &0 naarmate km & k c

en y* & 0 naarmate k* & kg, is van een directe invloed van

toenemende kapitaalexporten op het redel nationaal inkomen

geen sprake, zodat alleen het indirecte effect in overweging

genomen moet worden bij het bepalen van de optimale fiscale

politiek:

dI r*(6 5)      -   =  -   El   {    (1   +   # *  7*)(y   -   7*)   }
d K E *  9    m

f      m

Bij deze specialisatiestructuur importeert het binnenland

ofwel het c-goed, E* , 0, ofwel het m-goed, E* < 0, zodat

beide mogelijkheden onderzocht moeten worden.

Indien het binnenland het c-goed importeert, zodat  E*  >  0
m

en w* > 0 en indien wij er van uitgaan dat y > 7* kunnen

wij de volgende conclusies trekken:
a  Indien in het buitenland het m-goed relatief kapitaal-

intensief is, k* > k* is Em(1 + 0* 7*) positief zodatm c
het reael nationaal inkomen bij toenemende kapitaalex-

porten stijgt. Een subsidiaring van de kapitaalexporten

is dan optimaal.
b  Indien k* < k* 6n 0* is een voldoende klein getal, ism c

Em   (1   +   * * 7*) eveneens positief, zodat een subsidie   op
de kapitaalexport optimaal is.
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c  Indien k* < k* 6n p * is een voldoende groot getal, ism c
E (1  + 4 ':' y 5 negatief, zodat een belasting van de ka-

pitaalexport optimaal is.

Deze conclusies worden omgekeerd indien  y  <  y i

Indien het binnenland het m-goed importeert, zodat E* < 0

en 4* < 0, en indien y > y*, zijn de volgende conclusies
mogelijk:

a  Indien km' < kc' is Eri'(1 + u'* y*) negatief, zodat het we-

derom optimaal is door middel van een belasting de ka-

pitaalexport te belemmeren.

b  Indien in het buitenland het m-goed relatief kapitaal-
=

intensief is, k- > k'; en u- is als negatieve grootheidm c
voldoende klein, is Em(1 + 0* y*) negatief, zodat het

reUel nationaal inkomen bij toenemende kapitaalexporten

daalt. Het is dan optimaal de kapitaalexport door mid-

del van een inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaal-

opbrengsten tegen te gaan.
c   Indien k*  >k*e n  0*i s als negatief getal voldoendem c

groot, is E&(1 + 0* y 4 positief, zodat subsidiaring
van de kapitaalexport optimaal is.

Deze conclusies worden omgekeerd indien  y  <y* ·

8  Onvolledige optimalisatie en handelspolitiek bij mobi-

liteit van kapitaal

Tenslotte analyseren wij het geval waarin het binnenland

vanwege een internationale belastingconventie niet meer ge-

bruik mag maken van fiscale politiek om het internationale
kapitaalverkeer te controleren. Maximalisatie van het redel

nationaal inkomen is dan voor het binnenland alleen mogelijk

door het hanteren van handelspolitieke maatregelen. Wij gaan

er van uit dat kapitaal internationaal mobiel is en veronder-
stellen eenvoudshalve dat het door de belastingconventie voor-

geschreven vaste belastingtarief nihil is.
1)

1 ) Indien kapitaal internationaal immobiel  is,  is er niets
nieuws te zeggen. Dit is het domein van de traditionele
theorie van het optimaal invoerrecht.
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Daar het rendement in beide landen in het algemeen een func-

tie is van de nationale prijsverhouding en van de omvang van

de buitenlandse investeringen en vanwege de veronderstelde

mobiliteit van kapitaal het rendement in beide landen altijd

gelijk is, geldt:

(6 6)       r (P,    K f)    =   r*  (P *,    K f)

Dit betekent dat elke prijsverandering, die deze relatie

tussen de rendementen verstoort, een evenwichtsherstellen-

de kapitaalbeweging oproept. Tussen de goederenprijsveran-

deringen en de kapitaalstromen bestaat het volgende verband:

dp
,:,  d_p-*    = (6*    +    6)               f

d K
(67)  y- -y

P         P'                 K
f

waarbij 6 3-a r  .-f
3 Kf    r

Indien de internationale kapitaalbewegingen vrij en endo-

geen zijn, kan de invloed van de handelspolitiek op het

re5el nationaal inkomen van het binnenland geanalyseerd

worden met behulp van een variatie van uitdrukking (27):

d K
(6 8)       ElI   =      1      BI       +   __3 I .   fl fl;dT            |   3    p*          3    K            d   P-f

waarbij _iL = E*(1 + p* 7*)  en  _11_- 2, 6*
3 p* m

3 K
f

Bij initiale vrijhandel, P = P*, heeft een toeneming van I*
zowel een directe als een indirecte invloed op het reael
nationaal inkomen van het binnenland.

Indien het teken van (68) positief is, is het optimaal een

positief invoerrecht te heffen, terwijl als het teken nega-
tief is, een negatief invoerrecht het redel nationaal inko-

men van het binnenland maximaliseert.
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Voor de verschillende specialisatiestructuren zullen wij
de te voeren handelspolitiek bepalen. Hierbij moeten wij

voor de structuren, waarbij 6*0 0 ten aanzien van het in-

direct effect een uitdrukking trachten te vinden voor de
invloed van een verandering in P* op de kapitaalstromen. 1)

Het eerste aanknopingspunt hiervoor volgt uit (67):

d K KI
(6 9)              f   =             f             ·1   - 12'

.d-2-*<dP 6   +6*      1   P P dP

Het tweede aanknopingspunt zal moeten blijken uit het ver-
band tussen de verandering van de binnenlandse prijsverhou-

dihg en de internationale prijsverhouding. Hiertoe doen wij

een beroep op (49) en substitueren hierin (27) en (67) wat
resulteert in:

d P(70)  {n m+a y} - + { Al  + (mm - ml ) (1 + 11':, Y*) -
P

-  a  Y 5··, }d_P"'    =    0
P...

U*
waarbij a =

( (7 - Y*)   (mm - m ) 6* }
6  +  6*

Daar uitgegaan is van initidle vrijhandel, P = P*, is (70)
te herleiden tot:

d p 81*      +        (mm      -       mm)(1        +       u   *      y  *)         -        a       y  *                               s

(71)  - = -                               = - -
dp * nm +01 y                 R

Alvorens een uitspraak te doen omtrent het teken van (71)

moet er op gewezen worden dat de stabiliteitsconditie bij

mobiliteit van kapitaal anders luidt dan in het geval van
vrijhandel waarin er geen internationale belastingconventie

is. Bij de afleiding van de stabiliteitsconditie substitueren

wij onder de voorwaarde dat d P=d P*, (67) in (50) wat re-
sulteert in:

d P*
(72) d(E +  E;')   -  -  E *n'.  -m             m                       m pi

1)  Dit zijn de structuren A, B, E en F.
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L

0-
waarbij n' =n- (7 - Y 9 E (Y - y*) + (mm - m*)6* J =

5  +  6*                                                                 m

=Q-a(y-y i) = - (R+S) .

Stabiliteit eist dat En  n, altijd positief is. Indien het
binnenland het c-goed importeert,  E  >0,  moet Q' positief

U -rzijn; 6+6*i s dan negatief. Indien het binnenland het m-
99goed importeert, El.1  < 0, moet n' negatief zijn; is

6  +  6*

dan positief. Indien   (y  -  y 6  C   (y  -  y*)   +   (mm  -  Inm) 6 * J
positief is, en E* > 0 is de nieuwe stabiliteitsconditie

zwakker dan de oude, immers vanwege het feit dat D' > 0
daalt de wereldvraag bij een toeneming van P* sterker, ter-
wijl indien E* < 0 de nieuwe stabiliteitsconditie sterker

is dan de oude, immers vanwege het feit dat n' > n daalt

de wereldvraag bij een toeneming van P
' minder.  In dit ver-

band merken wij op dat het teken van (y - Al behalve de rich-

ting van de verandering van het rendement in het binnen- en

buitenland, ook de verandering in de productie aangeeft ten-

gevolge van de door de prijsstijging geinduceerde kapitaal-
beweging, immers

3  r*     3 FI  3 F3 r        m- =-- en =- -

3 P* 3 K f 3P 3 K
f

Indien (y - y*) positief is, stroomt kapitaal van het buiten-

land naar het binnenland, d Kf < 0, waardoor de netto wereld-
productie van het m-goed vanwege het magnificatie-effect toe-
neemt. Indien  (Y -Y 9 negatief is, neemt het buitenlands ren-
dement ten opzichte van het binnenlands rendement toe, wat een

kapitaalstroom van het binnenland naar het buitenland induceert,

alsmede een netto toeneming van de wereldproductie van het m-

goed. Eeh door een goederenprijsverandering geinduceerde kapi-
taalbeweging vergroot altijd per saldo de wereldproductie van
het goed dat in prijs is gestegen. Daar (y - y *)2 altijd posi-
tief is, is de inkomensherverdelingsterm (mm - m*)6* de enige

mogelijke destabiliserende factor. Echter hiertegenover staan

niet alleen de substitutie-effecten aan de consumptie- en de
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productiezijde, maar ook het netto-effect van de toegeno-

men wereldproductie van het goed dat in prijs is gestegen.

Voor het vervolg van de analyse nemen wij dan ook aan dat

E* n' positief is.

Omtrent het teken van (71) kan nu gewezen worden op het

volgende.

Indien het binnenland het c-goed importeert, verhoogt een
invoerrecht normaliter P * (dit is de ruilvoet) en verlaagt

zij P. Dit blijkt uit (70), immers een tarief verbetert de
ruilvoet alleen als de coefficiUnt van d P negatief is, en

een invoerrecht verlaagt de binnenlandse relatieve prijs

van het exportgoed alleen als de coafficient van d P* ne-
1)

gatief is.

i)  Dit kan als volgt worden aangetoond. Herschrijf (70)

als  R fiFP  +  S flE- -  =0.  Trek  nu  R fl -  af  van
de eerste

ldp dp* j
term en tel dit bij de tweede term,

zodat R   P--   =P:.
d P*

= - (R + S) --  . Indien het binnenland het c-goed im-
P.r

porteert, zodat P* = P(1 + T) , gelt ElFP - 51; *= - d I.
Daar in dit geval - (R + S) = 0' > 0 blijkt duidelijk

dat  een  door een tarief teweeggebrachte stijging  van  P *

alleen mogelijk is, als R, de codfficiant van d P, ne-

gatief is, immers -R d z=0' LE*. Op analoge wijze
P*

kan worden bewezen dat een tarief de binnenlandse rela-

tieve prijs van het exportgoed verlaagt als S < 0. Tel

d P
hiertoe S -F- bij de eerste term en trek dit af van de

tweede term, zodat resulteert: - (R + S) fl P =
F d p* d p l d P

=  S      -  -  -   1, waaruit volgt  n'  -  =  S  d  r.  Een
P*  P             P

daling van P is nu alleen mogelijk indien S < 0. Q.E.D.
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Indien het binnenland het m-goed importeert, verbetert door

de heffing van een invoerrecht normaliter de ruilvoet, d.w.z.
dat P* daalt, en stijgt de binnenlandse prijsverhouding P.

De ruilvoet verbetert alleen als de co&ffici&nt van d P po-

sitief is en de binnenlandse prijsverhouding stijgt alleen
1)

als de co6ffici&nt van d P* positief is.

Een en ander impliceert dat normaliter het teken van (71) ne-

gatief is.
d K

fMet  behulp  van   (69)  en   (71)   kan  nu - bepaald worden.
dp*

d K        K
f              f        IS  + I.* 

(73)  - = -        d P* 6 + 6* P R   P*1

Vervolgens bepalen wij de invloed van de heffing van een in-

voerrecht op de internationale prijsverhouding.

Indien het binnenland het c-goed importeert, E  > 0, rela-
teert P* = P(1 + 7) de binnenlandse prijsverhouding aan de

d P* d pruilvoet. Daar bij initiale vrijhandel -.- --- -   een maat-
staf is voor de tariefverandering d r geeft substitutie hier-

van in (71) als resultaat:

(74)  d-E.i = - p * R > 0, waarbij R < 0 en O, > O
dr         0,

Indien het binnenland het m-goed importeert, E* < 0, rela-

teert P = P*(1 + r) de binnenlandse prijsverhouding aan de
d Pinternationale prijsverhouding.   In dit geval geldt:  --p-  -

d P*
-F;F. =d T, zodat na substitutie hiervan  in (70) resulteert:

d P*    R(7 5)        -37-   =    p *5,     <    0 , waarbij    R>0 en 0' < 0

1)  Het bewijs hiervan gaat op dezelfde manier als in de voet-
noot op blz. 204 is vermeld, met dien verstande dat nu

d P*
P = P*(1+·r), zodat ElF 1 - --F* = dr, en - (R+S) = 9' < 0.d P*Ten  aanzien  van de daling  van P* geldt:   R  d  T  =  n '  -- .     ,
zodat een daling  van P* alleen mogelijk is, indien  R>0.
Met betrekking tot de stijging van P geldt, dat -S d z=
.d P

n   F- , zodat een stijging van P alleen mogelijk is als
S > 0.
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Alle ingredienten voor (68) zijn nu voorhanden en indien het

binnenland het c-goed importeert, kunnen zij worden samenge-
bracht in:

(76)   iR = E.: 11 + '*, *- ..  6.  F y i. Y .11]11- r'.:,1
6* +        6*       L

Indien daarentegen het binnenland het m-goed importeert, luidt

de eindvergelijking:

d I  ./ i 6*  F  S    , 7 l
(7 7)      37=Ei;    11    +   51 *    y*   -   0 *         +    6 *  L   Y   R+Y '_1   1         r" f.   

De invloed van een invoerrecht op het redel nationaal inko-

meh is dus in zijn algemeenheid afhankelijk van:

a  zijn invloed op de prijsverhoudingen P* en P, zoals dit

bepaald wordt door de termen van R en S;

b  de grootte en het teken van u*;

c  de kapitaalintensiteiten van het productieproces in het
binnen- en/of buitenland.

Voor de verschillende specialisatiestructuren gaan wij nu

het teken van (76) of (77) bepalen.

9  De betekenis van de specialisatiestructuren bij onvolle-

dige optimalisatie en handelspolitiek bij mobiliteit van

kapitaal

A  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het c-goed in het buiten-

land: H(m) - B(c)

Bij deze specialisatiestructuur geldt dat E  , 0,  6 <  0,
6*< 0, y=l e n y* =0, zodat er zowel van een direct als

van een indirect effect van de heffing van een invoerrecht

op het redel nationaal inkomen van het binnenland sprake is.

De eindvergelijking luidt voor deze structuur:
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(7 8)       ElI   =   E* 1

-  9,,, *,-  3  11-  ' * : ; .1dr    m

6*      SDaar  u *, en - positief zijn, druist het indirecte
6  +  6*       R

effect in tegen het directe effect, wat impliceert dat er

sprake is van een conflict tussen een verandering van P *
en een tegengestelde verandering van r*. Bij de bepaling
van de te voeren optimale politiek gaat het er om welk ef-

fect overheerst.

Indien de kapitaalexport belangrijker is dan de goederenex-

port, zal als u * voldoende groot is het negatieve indirecte

effect groter zijn dan het positieve directe effect, zodat

het reael nationaal inkomen bij de heffing van een invoer-

recht daalt. In dat geval is het optimaal de goederenexport

te subsidiaren, waardoor de binnenlandse prijsverhouding gro-

ter wordt dan de internationale prijsverhouding (hier de ruil-
*

voet),  P  >  P- .  Daar  y  =  1,   zal  ook  r ten opzichte  van  r*  toe-

nemen, waardoor het kapitaal weer naar het binnenland terug-

stroomt, wat vanwege "diminishing returns to capital" impli-
*

ceert   dat   r* weer stijgt, totdat   r   =   r-.

Indien u* klein is kan het teken van (78) positief zijn, zo-

dat het voor het binnenland optimaal is een invoerrecht te

heffen. Hierdoor daalt de binnenlandse prijsverhouding ten

opzichte van de internationale prijsverhouding, zodat ook het

rendement in het binnenland relatief daalt en verdere kapi-

taalexport gestimuleerd wordt.

B  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het c-goed in het buitenland: H(c, m) -
B(c)

Hierbij geldt dat E  >0,6=0,7   0 naarmate k  : kc'
6*< 0 en y*= 0. De resultaten zijn bijna gelijk aan die
van structuur A, met dien verstande dat bij het bepalen van
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de optimale handelspolitiek ook de kapitaalintensiteiten in

het binnenland, zoals die tot uiting komen in het teken van

y, een belangrijke rol spelen.

4,                                         6,        S l l-  p.  R   1(7 9)        ,      =   E --         1    -    Ki       yaT m
6 +6*R) 0,1

Indien in het binnenland het m-goed relatief kapitaalintensief

is, druist het indirecte effect in tegen het directe effect.
Indien dan u groot is,  kan het negatieve indirecte effect

het positieve directe effect overtreffen. In dat geval is

het optimaal de goederenexport te subsididren. Hierdoor neemt

P ten opzichte van P* toe, zodat vanwege de rendementsstijging
in·het binnenland kapitaal weer naar het binnenland terug-

stroomt en in het buitenland het rendement eveneens zal toe-

nemen. Indien u klein is, kan het teken van (79) positief

zijn, zodat het optimaal is een invoerrecht te heffen, dat

P - ten opzichte van P verhoogt, waardoor r relatief daalt

en verdere kapitaalexport gestimuleerd wordt, die eveneens
r' doet dalen.

Indien het m-goed in het binnenland relatief arbeidsinten-

sief is, y < 0, steunt het indirecte effect het directe ef-

feet, zodat het optimaal is voor het binnenland een invoer-
recht te heffen. Hierdoor zal het rendement in het binnen-

land stijgen, immers P daalt relatief, waardoor kapitaal

naar het binnenland terugvloeit en het rendement in het

buitenland eveneens stijgt.

C  Volledige specialisatie op het m-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(m) -

B(c, m)

De relevante elasticiteiten hebben nu het volgende teken:
y = 1, 6 < 0, y* 6 0 naarmate kI* & 14 en 6* = 0. Tevens is

E* >   0,   zodat  ook   p *  >   0.m
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Daar 6* = 0 doet zich bij de bepaling van de optimale han-

delspolitiek alleen het directe effect gelden, zodat de
eindvergelijking luidt:

dI   +  (80)  - = E-dz    m 11 + .* 7,11- ,4 f.1
Daar de laatste term tussen accoladen positief is, is de

optimale handelspolitiek gelijk aan de te voeren handels-

politiek bij volledige optimalisatie, zodat daarnaar ver-
wezen kan worden.

D  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en onvolledige specialisatie in het buitenland: H(c) -
B(c, m)

Relevant is nu dat 6< 0,  y=0,6* =0,  y* & 0 naarmate

k* & k*. Voorts importeert het binnenland nu het m-goed

zodat (77) actueel is voor het bepalen van de te voeren
handelspolitiek. Daar echter 6* =0 speelt alleen het di-
recte effect een rol:

(81) 311 = E* | 1 + 9*y*     P* Q,  
d T    m <

Daar de laatste term tussen accoladen negatief is, is de

bij deze structuur te voeren optimale handelspolitiek ge-
lijk aan die bij volledige optimalisatie, zodat daarnaar
verwezen kan worden.

E  Volledige specialisatie op het c-goed in het binnenland

en volledige specialisatie op het m-goed in het buiten-
land: H(c) - B(m)

Het binnenland importeert nu het m-goed, zodat E* < 0 en
mp * <0; tevens geldtdat   6   <  0,   y  =  0,6* <   O  eny*  =1.

Het uitgangspunt voor de te voeren handelspolitiek is nu:



210

(82)

f= Em   1 1  + u   F
6,  ]Ilp. :,1

L 6 + 6*

Meer  specifiek  gaat  het  om het
teken  van  1  +  * * F      6*  +    .L &+6:

Indien u * voldoende klein is, zal (82) positief zijn en is

het heffen van een invoerrecht optimaal. Indien daarentegen
p- voldoende groot is, zal (82) negatief zijn, zodat sub-

sididring van de goederenexport voor het binnenland opti-
maal is. Deze resultaten komen overeen met die van volle-

dige optimalisatie.

F  Onvolledige specialisatie in het binnenland en volledige

specialisatie op het m-goed in het buitenland: H(c, m) -
B(m)

Het binnenland voert wederom het m-goed in, zodat  E*  <  0  en
m

u *  <0; tevens geldt  dat   t.  =0,   y   i O naarmate  km  <  kc '
6 * < 0 en ,* = 1.

De relevante eindvergelijking luidt:

(8 3)      dI   =   E *   |   1   -   11*y      -   l    <   P-   R   1
S j

d T    m
  R I - 0,1

In concreto hangt de optimale handelspolitiek af van het
teken van

11 - , * ,i l.
Indien in het binnenland het m-goed relatief kapitaalinten-

sief is, is (83) positief, zodat een invoerrecht optimaal
is. Indien in het binnenland het m-goed relatief arbeids-

intensief is, hangt de te voeren handelspolitiek af van de

grootte van :*: indien 4* klein is, is een invoerrecht op-

timaal, terwijl indien u, groot is, een exportsubsidie op-
timaal is.
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G  Onvolledige specialisatie in beide landen: H(c, m) -

B(c, m)

Daar in dit geval 6=O e n 6* =0 speelt het indirect ef-

fect geen rol.

Indien het binnenland het c-goed importeert, luidt de eind-

formule:

dI    * 4 *RI
(8 4)       37   =   En    11    +   11 *   y  *      - P  0,;

Daar in dit geval de te voeren handelspolitiek afhankelijk
is  van het teken  van  1  +  w*y*,  kan  voor de resultaten  ver-

wezen worden naar structuur C bij volledige optimalisatie.

Indien het binnenland het m-goed importeert, luidt de eind-

vergelijking:

(8 5)      it   -   E.*11    +   , 4  Y   '  lip '  f.1

Een beslissende rol speelt wederom het teken van  1  + 0* 7*.
De resultaten zijn dan identiek aan structuur D bij volle-

dige optimalisatie.

10  Samenvatting

Het voor ons liggende hoofdstuk is vrij lang geworden. Van-

wdge het feit dat de resultaten afhankelijk zijn van de spe-

cialisatiestructuur (er zijn zeven specialisatiestructuren

denkbaar) en van de vrijheidsgraad om met handelspolitieke

en fiscale instrumenten te manipuleren, is het noodzakelijk

geweest de analyse op casuIstische wijze uit te voeren. Niet-
temin zijn uit het op blz. 217 t/m 219 vermelde schema, dat

alle resultaten overziehtelijk weergeeft, enige algemene con-
clusies te trekken.

Bij volledige optimalisatie blijkt uit het schema dat drie

van de zeven specialisatiestructuren gelijke resultaten op-
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leveren: A=B,E=F e n C=G a l s E* >O o f D=G als
m

E- < 0. In een twee-landen-twee-produkten-twee-factoren-m

model zijn derhalve de structuren A, C, D, E en G de moeite
van het bestuderen waard. Daar het echter toevallig zou

zijn, indien beide landen zich onvolledig blijven specia-

liseren, valt structuur G af, zodat voor analytische doel-

einden slechts vier structuren relevant zijn.

Bij volledige optimalisatie zijn er bij elke specialisatie-

structuur normale resultaten, waarbij zowel het invoerrecht

als de inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbreng-

sten in de optimale situatie positief is. De achtergrond
hiervan ligt in het feit dat normaliter een invoerrecht de

ruilvoet verbetert, terwijl een inkomstenbelasting op bui-

tenlandse kapitaalopbrengsten de kapitaalexport tegenhoudt,

waardoor voorkomen wordt dat vanwege "diminishing returns

to capital" het rendement in het buitenland te ver daalt.

Het is ook mogelijk gebleken dat het invoerrecht of de in-

komstenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten in de
optimale situatie negatief is. De oorsprong van deze para-

doxale resultaten, die zich voordoen bij de structuren C

tot en met G, ligt in het verband tussen de twee prijsver-
*houdingen  P* en  r-. Bij onvolledige specialisatie  in  het

buitenland, structuur C, D en G, hangt r* via de technolo-

gie in het buitenland rechstreeks af van P *. Hierdoor kan

zich de conflictsituatie voordoen dat een gunstige veran-

dering in de ene prijsverhouding altijd verband houdt met

een ongunstige verandering in de andere prijsverhouding.

Zo is bij de structuren C, D en G een negatief invoerrecht

optimaal, indien op de betalingsbalans de buitenlandse ka-

pitaalopbrengsten voldoende groot zijn. Evenzo is bij de-
zelfde structuren een negatieve inkomstenbelasting op bui-

tenlandse kapitaalopbrengsten optimaal indien op de beta-

lingsbalans de buitenlandse kapitaalopbrengsten klein genoeg

zijn. Bij volledige specialisatie op het m-goed in het bui-
tenland is er weliswaar via de beschikbaarheidsverhouding
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van de productiefactoren een rechtstreeks verband tussen r*

en P*, maar de structuur van de betalingsbalans kan een con-
..

flictsituatie tussen r* en P- cre&ren, die het noodzakelijk

maakt dat, indien de kapitaalopbrengsten groot genoeg zijn,

een negatief invoerrecht optimaal is, of indien de kapitaal-

opbrengsten klein genoeg zijn, een negatieve inkomstenbelas-

ting optimaal is. Bij volledige specialisatie op het c-goed

in het buitenland, structuur A en B, verdwijnt het directe
verband tussen r* en P*, en daarmee is ook de mogelijkheid

van paradoxale oplossingen uitgeschakeld.

Bij onvolledige optimalisatie wordt door het wegvallen van

de mogelijkheid om door middel van fiscale politiek of han-

delspolitiek het redel nationaal inkomen in het binnenland
te maximaliseren weer een indirect verband tussen r* en P*

geintroduceerd. Bij onvolledige specialisatie in het buiten-
land en volledige specialisatie op het m-goed in het buiteii-

land zorgen de technische productiecondities c.q. de beschik-

baarheidsverhouding van kapitaal en arbeid hiervoor, terwijl

bij volledige specialisatie op het c-goed in het buitenland

het marktevenwichtsmechanisme (bij fiscale politiek en vrij-

handel) of het rendementsegalisatiemechanisme (bij handels-

politiek en mobiliteit van kapitaal) een indirect verband
tussen r* en P* mogelijk maakt. Met dit indirect verband

wordt bij onvolledige optimalisatie weer de mogelijkheid

van paradoxale resultaten geintroduceerd, waarbij een schijn-

baar ongunstige beweging in de ene prijsverhouding gerecht-

vaardigd wordt door een gunstige verandering van de andere

prijsverhouding. Deze indirecte effecten op het reael natio-

naal inkomen in het binnenland moeten worden afgewogen tegen
de directe effecten van een wijziging in de fiscaal-politieke

c.q. handelspolitieke instrumenten op het redel nationaal in-
komen van het binnenland.

Bij onvolledige optimalisatie en fiscale politiek bij vrijhan-

del doet zich bij alle specialisatiestructuren naast de moge-

lijkheid van normale resultaten, waarbij de inkomstenbelasting
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op buitenlandse kapitaalopbrengsten positief is, ook de mo-

gelijkheid van paradoxale resultaten voor, waarbij de kapi-

taalexport door een negatieve inkomstenbelasting op buiten-

landse kapitaalopbrengsten gesubsidi#erd wordt, met name wan-
.neer  9 - klein is. Aldus  kan het binnenland  pro f iteren  van een

ruilvoetverbetering, immers de subsidi6ring van de kapitaal-
export induceert een verandering van de ruilvoet teneinde het

marktevenwicht te herstellen dat vanwege de verandering in

Kf door de verandering in de vraag- en aanbodcondities in de

wereld verstoord is.

Uit het schema blijkt dat de voorwaarden voor de resultaten

bij alle specialisatiestructuren verschillend zijn, hoewel

de oplossingen van structuur C en D overeenkomen met die bij

volledige optimalisatie.

Bij onvolledige optimalisatie en handelspolitiek bij mobili-

teit van kapitaal doet zich bij alle specialisatiestructuren

naast de mogelijkheid van normale resultaten, waarbij het in-

voerrecht in de optimale situatie positief is, ook de mogelijk-

heid van paradoxale resultaten voor, waarbij de goederenexport

gesubsididerd wordt, met name indien v* groot is. In dit geval

induceert de ruilvoetverandering een wijziging van het rende-

ment in het binnenland, waardoor additionele kapitaalbeweging-

en plaatsvinden die de rendementen in beide landen moeten e
ga-

liseren.

Uit het schema blijkt dat alleen de resultaten van speciali-

satiestructuur G gelijk zijn aan die van C (indien E* >
 0)

resp. D (indien E  < 0). De condities voor de oplossinge
n van

de structuren C, D, E en G komen overeen met die van vol
ledi-

ge optimalisatie.

Sterke conclusies, waarbij zowel het invoerrecht als de i
nkom-

stenbelasting op buitenlandse kapitaalopbrengsten eenduidig

positief is, doen zich alleen voor bij het geval van volledi-

ge optimalisatie bij specialisatiestructuur A. Daar geen en-

kele andere specialisatiestructuur, al of niet bij volledige

optimalisatie, dezelfde conclusies toelaat, kunnen wij stel-

len dat zij een uitzonderingsgeval vertegenwoordigen. Slechts

bij specialisatiestructuur C en D, waarbij het buitenland on-
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volledig gespecialiseerd is, komen de resultaten van onvol-

ledige optimalisatie in beide varianten overeen met die van

volledige optimalisatie. De verklaring hiervoor is dat bij
deze structuren r* en P* alleen via de technologie in het

buitenland aan elkaar gerelateerd zijn, ongeacht of er spra-
ke is van volledige of onvolledige optimalisatie.

Tenslotte wijzen wij nog op een merkwaardig handelspatroon,

dat zich bij verschillende specialisatiestructuren voordoet.

Zo exporteert bij volledige optimalisatie en onvolledige op-
timalisatie en fiscale politiek bij vrijhandel het buiten-

land als kapitaalimporteur bij specialisatiestructuur C, D

en G voor de gevallen 2 en 3 het kapitaalintensieve goed.

Bij structuur C is dit het c-goed, bij structuur D het m-

goed. Ook bij onvolledige optimalisatie en handelspolitiek

bij mobiliteit van kapitaal importeert het binnenland als

kapitaalexporteur het kapitaalintensieve goed. Bij specia-

lisatiestructuur B, geval 1, is dit het c-goed en bij struc-

tuur F, geval 1, het m-goed. In het kader van de Heckscher-

Ohlin theorie schijnt dit een verrassend handelspatroon om-

dat de normale Heckscher-Ohlin theorie impliceert dat het

kapitaalexporterende land ook het kapitaalintensieve goed

exporteert.

Wil de handelsstructuur in overeenstemming blijven met de

Heckscher-Ohlin theorie dan zal bij onvolledige speciali-

satie in het buitenland de technologie eisen dat de twee

prijsverhoudingen  P *  en  r* in dezelfde richting veranderen.

Dit impliceert dat paradoxale resultaten, die in de optima-
le situatie leiden tot een negatief invoerrecht of een nega-

tieve inkomstenbelasting op buitenlandse kapitaalexporten

niet meer toelaatbaar zijn. In concreto betekent dit dat ter

wille van de redding van de Heckscher-Ohlin theorie bij struc-

tuur C en D de gevallen 2 en 3 uitgesloten zijn. Bij volledi-

ge specialisatie in het buitenland op het c-goed, bij geval

III structuur B, en op het m-goed, bij geval III structuur

F, zal ter wille van de handhaving van de Heckscher-Ohlin



216

theorie geval 1 moeten worden uitgesloten. Dit impliceert

echter dat bij volledige specialisatie in het buitenland

paradoxale resultaten mogelijk blijven.

Kortom, wil men de Heckscher-Ohlin theorie handhaven, dan

zal bij onvolledige specialisatie in het buitenland afge-

zien moeten worden van de mogelijkheid van paradoxale re-

sultaten, terwijl bij volledige specialisatie in het bui-

tenland de mogelijkheid van paradoxale resultaten actueel

blijft.

4
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I  Volledige optimalisatie

A  H(m) - B(c) T>0
a is                .3-1&        =    0

f

T>0 als    _11_ = O
3 P.

B  H(c, m) - B(c) identiek aan A

C H(m) - B(c, m) 1) T>O e n t>O a l s k* > k*waarbijt>Tm c
1.1* , 0 2)  T  >O e n t<  O als k*< k *6n 11* iskleinm c

3) r<O e n t>O a l s k* <k"'6nu"'isgrootm c

2) en 3) zijn in strijd met het Heckscher-
Ohlin theorema

D H(c) - B(c, m) 1) T>O e n t>O a l s k* <k*m c
U' < 0 2) T>O e n t<O a l s k->Ken lu lisklein'':,-  '':, 1

m c

3) T<O e n t >Oals k* > k*6n ly*I isgrootm c

2) en 3) zijn in strijd met het Heckscher-
Ohlin theorema

E  H(c) - B(m) 1) T<O e n t>0 als lu*I >1

De < 0 2) r>O e n t<O a l s It,' '1<1
3) I>O e n t>0 bij sterke "diminishing

returns to capital"

F  H(c, m) - B(m) identiek aan E

G H(c, m) - B(c, m) identiek aan C als E* > 0
m

identiek aan D als E-: < .0
m
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II  Onvolledige optimalisatie en fiscale politiek bij vrijhandel

-       -

A H(m) - B(c) t  >  0    als    1   <   (n m  +  nm)   6*

t < 0  als  1 > (Am + Om) 6*

B H(c, m) - B(c) t > 0 als  y < (nm + nz) 6*
t < 0  als  y > Com + Am) 6 *

C  H(m) - B(c, m) identiek aan I  C

D  H(c) - B(c, m) identiek aan I  D

E H(c) - B(m) t   >   0     als     1   <   u '6'  +   (A m  +   91 )   6-

t<  0   als   1  > u " +  (Am + Al; )  6-

F  H(c, m) - B(m)    t<0  als  a)  km >k c  en  lu*I <1

b)  km < kc  en  10*1 > 1

t & 0  naarmate  (1 + **) Cy - 1) J (nm + nm) 6

G  H(c, m) - B(c, m) 1) t<0 als k *  >  k*m c

als E* > 0 2)    t  <  O   als   k*  c k*   6n u*is kleinm c

en y > y' 3)  t>0  als  k* <k(  on 0*  is groot

Indien y < y* gelden omgekeerde resul-

taten

1) t>0 als k* <k*m c

als Em < 0 2)  t>0  als  k* >k* O n |2   i s kleinm c

en  y>y*  3)  t<0  als  kz >k J  &n Iii* I is groot

Indien y<y* gelden omgekeerde resul-
taten
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III  Onvolledige optimalisatie en handelspolitiek bij mobili-
teit van kapitaal

A  H(m) - B(c) T>0 als u *  is klein

- < 0  als  A - is groot

B  H(c, m) - B(C) 1) T>0 als k <k Dit resultaat is inm c

strijd met het Heckscher-Ohlin theorema

U *    > 0 2)T>0 als k >k 6n u is kleinm c

3) T<0 als k > k 6 n          u
r

is grootm c

C  H(m) - B(c, m) identiek aan I  C

D  H(c) - B(c, m) identiek aan I  D

E  H(c) - B(m) identiek aan I  E

F  H(c, m) - B(m) 1) T>0 als k >k Dit resultaat is inm c

strijd met het Heckscher-Ohlin theorema

L' * <0 2) z>0 als km <k c e n lu* l i s klein

3) T<0  als  km <k c  &n lu* lisgroot

G  H(c, m) - B(c, m) identiek aan I  C  als  EZ > 0

identiek aan I  D  als  E* < 0
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HOOFDSTUK V OPTIMALE OVERHEIDSINTERVENTIE BIJ BINNENLANDSE

DISTORSIES

1  Inleiding

Sedert de Tweede Wereldoorlog hebben de economisten die zich

bezig houden met de problemen van ontwikkelingslanden en met
de formulering van een politiek om de economsiche groei te

s timuleren, een hernieuwde belangstelling gekregen  voor  de

economische argumenten voor protectie. In dit verband moe-
ten de economische argumenten, die protectie aanbevelen als

middel om het re&le inkomen of de welvaart te verhogen, on-

derscheiden worden van de argumenten die primair voor niet-
economische doeleinden, zoals toenemende zelfvoorziening

om politieke en militaire redenen, gehanteerd worden.

Sinds Meade's volumineuze werk, Trade and Welfare, kunnen de

economische argumenten voor handelscontrole geklassificeerd
worden in:

I   verdelingsargumenten;
II structurele argumenten;

III "second best" argumenten.

ad I Het verdelingsargument bestaat uit twee elementen: ener-

zijds wordt het argument aangevoerd om via de ruilvoet de in-
ternationale inkomensverdeling te beinvloeden, anderzijds wordt

het op basis van het Stolper-Samuelson theorema aangewend om
de binnenlandse inkomensverdeling te wijzigen. Hierbij merken

wij op dat het Stolper-Samuelson theorema als zodanig geen ar-

gument voor protectie is. Immers het stelt dat als een land
het re5le inkomen van een productiefactor ten koste van een

andere factor wil verhogen, in bepaalde omstandigheden een

invoerrecht hiervoor gebruikt kan worden. In feite blijft het

internationale aspect van het verdelingsargument over om een

beroep op protectie te rechtvaardigen. Meer specifiek staat

dit argument in verband met de ruilvoet sedert Bickerdike in
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de literatuur bekend als het optimaal invoerrecht. 1)

ad II Het structurele argument is een verbeterde versie van
het "infant industry" argument. In par. 3 D gaan wij hierop
nader in.

ad III De meeste motieven voor interventie in de internatio-

nale handel zijn "second best" argumenten, in die zin dat zij

de introductie van een distorsie in het concurrentiesysteem
aanbevelen om daarmee andere bestaande distorsies te neutra-

liseren. De theorie van "second best" houdt zich bezig met
het maken van een keuze tussen alternatieve mogelijkheden als

de "first best" of de welvaartsmaximaliserende oplossing per
veronderstelling is uitgeschakeld.

2)

De centrale stelling van deze theorie is dat als een neven-

voorwaarde er toe leidt dat het concurrentiesysteem niet het

welvaartsmaximum kan opleveren, de realisatie van het bereik-

baar "second best" maximum in het algemeen een vari5teit van

andere interventies in het concurrentieproces zal vereisen.

De uitvoering van een dergelijke politiek kan derhalve niet
tot het "first best" maximum leiden. Of het "second best"

maximum al dan niet gerealiseerd wordt hangt af van de em-

pirische omstandigheden en kan niet a priori worden bepaald.

Heel vaak zijn de motieven voor protectie in feite argumenten
voor een andere politiek, die niet aangehangen wordt of die

minder aanvaardbaar lijkt en worden zij aangevoerd om resul-
taten te bereiken die beter door meer directe middelen be-

werkstelligd zouden kunnen worden. Niettemin heeft de theo-

rie van "second best" een nieuw licht geworpen op de tradi-
tionele redenen voor protectie.

1)  C.F. Bickerdike, The Theory of Incipient Taxes, Economic
Journal, Vol. 16, December 1906.

2)  R.G. Lipsey and K. Lancaster, The General Theory of Se-
cond Best, Review of Economic Studies, Vol. 24, 1956-
1957.
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Johnson heeft alle argumenten voor tarieven opnieuw geIn-

terpreteerd, en wel zodanig dat zij praktisch allemaal als
" second best" oplossingen kunnen worden aangemerkt vanwege
de aanwezigheid van de distorsies:

1  op de internationale markten, die een verschil crearen

tussen de binnenlandse prijzen en de wereldmarktprijzen;

2  op de binnenlandse markten, die een divergentie teweeg-

brengen tussen de binnenlandse prijzen en de binnenland-
1)

se alternatieve kosten (d.i. de transformatieverhouding).

Deze distorsies impliceren een afwijking van de condities

die leiden tot Pareto optimaliteit. In een twee-producten
economie wordt voldaan aan de voorwaarden voor een Pareto

optimum indien:

a  de marginale sociale transformatieverhouding door handel

(d.i. de internationale prijsverhouding) gelijk is aan

de marginale sociale transformatieverhouding in de bin-
nenlandse productie :   MTV *  =   P*   =  MTV ;    2)

b  de marginale sociale substitutieverhouding (d.i. de hel-

lingshoek van de raaklijn aan de indifferentiecurve) ge-

lijk is aan de marginale sociale transformatieverhouding
in het binnen- en het buitenland: MSV = MTV = P*.

Als middel om de distorsies op de genoemde markten te corri-

geren, wordt nu protectie aanbevolen. Onder protectie ver-

staan wij die politiek die een divergentie teweegbrengt tus-

sen de relatieve prijzen voor de binnenlandse consumenten en

producenten en de relatieve wereldmarktprijzen. De verhoging

1)  H.G. Johnson, Optimal Trade Intervention in the Presence
of Domestic Distorsions, in R.E. Caves, H.G. Johnson and
P.B. Kenen (eds.), Trade, Growth and the Balance of Pay-
ments, Essays in Honor of Gottfried Haberler, Chicago,
1965.

2)  De afkorting MTV is afkomstig van marginale transformatie-
verhouding terwijl MSV afgeleid is van marginale substitu-
tieverhouding. Ter verwijding van onnodige suffices ter aan-
duiding van de landen geven wij het buitenland aan met een
sterretje en hebben de symbolen zonder sterretje betrekking
op het binnenland.
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van de binnenlandse prijs ten opzichte van de wereldmarkt-

prijs kan worden bewerkstelligd door twee methoden van pro-
tectie:

1  Tarieven op importen verhogen de binnenlandse prijzen

van importabele goederen zowel voor de producenten als
de consumenten;

2  Subsidies verhogen de binnenlandse prijzen ten opzichte

van de wereldmarktprijzen alleen voor de producenten,
terwijl de consumenten worden vrijgelaten tegen de we-

reldmarktprijzen te kopen.

Deze twee methoden verschillen aanzienlijk in hun economi-

sche implicaties zodat het niet geoorloofd is beide met el-

kaar te identificeren. Bij een tarief wijkt de internatio-
nale prijsverhouding of de ruilvoet af van de binnenlandse

prijsverhouding, maar is de binnenlandse prijsverhouding ge-

lijk aan zowel de marginale transformatieverhouding in de

productie als aan de marginale substitutieverhouding in de

consumptie. Bij een subsidie is de internationale prijsver-

houding gelijk aan de binnenlandse prijsverhouding waarmee

de consumenten geconfronteerd worden. De prijs die de bin-

nenlandse producent ontvangt is nu echter groter dan de prijs
op de binnenlandse en de internationale markt. De binnenland-

se prijsverhouding is dus niet langer gelijk aan de marginale

transformatieverhouding in de productie, ofschoon zij wel ge-

lijk is aan de marginale substitutieverhouding in de consump-
tie.

Samenvattend:

Bij een tarief : MTV = MSV maar P* 0 MTV of MSV

Bij een subsidie: MSV = P* maar MTV 0 MSV of P*.

Terwijl zowel tarieven als subsidies de productiestructuur
verstoren, verstoren tarieven bovendien nog de consumptie-
structuur. Door invoerrechten wordt het voordeel der inter-

nationale concurrentie, dat gelegen is in lage prijzen voor
de consument, ongedaan gemaakt.
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In onze analyse zullen wij trachten aan te tonen dat sub-

sidies naar hun economische consequenties vaak de voorkeur

verdienen boven invoerrechten. Tinbergen heeft gesteld dat

zij psychologisch eveneens een betere vorm van hulp zijn

dan invoerrechten: zij moeten elk jaar opnieuw worden ge-

voteerd en kunnen niet zo gemakkelijk worden gecontinueerd
1)als invoerrechten. Hij acht het een misverstand dat sub-

sidies een element van willekeur zouden inhouden dat afwe-

zig is bij invoerrechten. Deze willekeur bestaat in beide
gevallen. In beide gevallen is het moeilijk om het juiste

niveau te bepalen en zal een enigszins subjectieve beslis-

sing niet te vermijden zijn. Het enige argument voor in-

voerrechten en tegen subsidies is dat de eerstgenoemde ge-

makkelijker te organiseren zijn indien het aantal producen-

ten groot is. Daarbij vergete men dan overigens niet dat

dit argument eerst dan kracht heeft, als de voordelen er
van de nadelen aan invoerrechten verbonden compenseren of

overtreffen.

Opgemerkt moet worden dat protectie niet geIdentificeerd

mag worden met het heffen van invoerrechten. Immers de

mate van protectie die een tariefstructuur aan een bepaal-

de industrie verschaft, h ngt niet alleen af van het tarief

op het eindproduct, maar ook van de tarieven en andere be-

lastingen of subsidies op inputs en andere goederen die bij

het productieproces van het desbetreffende goed worden aan-

gewend. Op de hiermee samenhangende problematiek van de ef-

1)  J. Tinbergen, Economisch evenwicht tussen gebieden met
ongelijk welvaartspeil, Preadvies voor de Vereniging
voor de Staathuishoudkunde, 's-Gravenhage, 1959, blz.
11.
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fectiviteit van de protectie gaan wij niet nader in.
1)

2  Distorsies op de internationale markten

Op de aanwezigheid van distorsies op de internationale

goederenmarkt berust, vanuit nationaal standpunt bezien,

de theorie van het optimaal invoerrecht. Deze theorie

roept reminiscenties op aan het gedrag van een monopolist

op de wereldmarkt. Bij een internationaal handelsmonopo-

lie wijkt de marktprijs af van de alternatieve kosten en

wordt de vrijhandelsoplossing gekenmerkt door: MSV = MTV 0
P *. Een optimaal tarief wordt  nu als middel aanbevolen om
deze  distorsie te corrigeren, zodat geldt :  MSV  =  MTV  =  P '·i
Dit is tevens het enige "first best" argument voor protec-
tie als middel om de binnenlandse welvaart te maximalise-

ren. Een subsidie voor de productie van invoervervangende

producten kan weliswaar bewerkstelligen  dat  MTV  =  P*,  maar
zij veroorzaakt tevens dat MSV 0 MTV, zodat een subsidie

2)
noodzakelijk inferieur is aan een optimaal tarief.

1)  Wij volstaan slechts met een korte literatuurverwijzing.
J.C. Leith, Substitution and Supply Elasticities in Cal-
culating the Effective Protective Rate, Quarterly Jour-
nal of Economics, Vol. 82, November 1968;
H.G. Johnson, The Theory of Effective Protection and
Preferences, Economica, N.S., Vol. 36, May 1969.
De in deze artikelen vermelde literatuur geeft voldoen-
de stof voor nadere studie.

2)  J. Bhagwati and V.K. Ramaswami, Domestic Distorsions,
Tariffs and the Theory of Optimum Subsidy, Journal of
Political Economy, Vol. 71, February 1963.
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Men moet bedenken dat vanuit mondiaal gezichtspunt dit ruil-

voetargument eveneens een "second best" argument is en dat

internationale transfers van geldbedragen dan de voorkeur

genieten. Immers bezien vanuit de wereld als geheel luidt

een bekende stelling dat vrijhandel superieur is boven elke

vorm van handelspolitiek. Als voldaan is aan alle "first
best" veronderstellingen leidt vrijhandel tot de beste allo-

catie van de mondiale productiemiddelen. Indien het noodza-

kelijk of wenselijk wordt geacht correcties aan te brengen

in de door vrijhandel teweeggebrachte welvaartsverdeling

tussen de landen kunnen deze het beste worden gerealiseerd

door directe betalingen of hulpbijdragen. Het handelsbeper-

kende en daarmee het welvaartsverminderende effect van het

optimaal invoerrecht wordt aldus vermeden.

F.oewel het optimaal invoerrecht in onze verdere analyse een
centrale plaats inneemt, zou het ons te ver voeren de theo-

1)

rie van het optimaal invoerrecht uitputtend te behandelen.

'

Wij kunnen hier verwijzen naar de bekende leerboeken,
zoals:
C.P. Kindleberger, International Economics, Homewood,

1968, blz. 562-565.
J. Vanek, International Trade and Economic Policy, Home-
wood, 1962, blz. 294-299.
K. Rose, Theorie der Auszenwirtschaft, Berlin,1964, blz.
319-327.
F. de Roos, Theorie van de Internationale Economische
Betrekkingen, Haarlem, 1967, blz. 218-224.

H.G. Johnson. International Trade and Economic Growth,
London, 1958, blz. 31-61.
In dit verband kunnen wij tevens refereren aan de vol-

gende artikelen waar ingegaan wordt op een aantal addi-
tionele aspecten:
H.G. Johnson, The Gain from Exploiting Monopoly or Mo-

nopsony Power in International Trade, Economica N.S.,

Vol. 35, May 1968.
P.K. Bardhan, Optimum Accumulation and International
Trade, Review of Economic Studies, Vol. 32, July 1965.
R. Findlay, Efficient Accumulation, International Trade

and the Optimum Tariff, Oxford Economic Papers N.S.,
Vol. 20, July 1968.
D.J. Horwell, Optimum Tariffs and Tariff Policy, Review
of Economic Studies, Vol. 33, April 1966.
E.J. Mishan, A Survey of Welfare Economics, 1939-1959,
opgenomen in Surveys of Economic Theory, Vol. I, London
1965.
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3  Distorsies op de binnenlandse markten

In navolging van Haberler kunnen de volgende vier groepen eco-

nomische argumenten voor protectie als middel om binnenlandse
1)

distorsies op te heffen worden onderscheiden:
A  Factor immobiliteit en benedenwaartse starheid van de fac-

torbeloningen;
B  Distorsies op de goederenmarkten;

C  Distorsies op de factormarkten;

D  Het infant industry argument.

Bij aanwezigheid van binnenlandse distorsies wijkt de margina-
le transformatieverhouding af van de binnenlandse prijsverhou-

ding en van de marginale substitutieverhouding en kan de vrij-

handelsoplossing gekarakteriseerd worden door: MSV = P* 0 MTV.
Indien de binnenlandse distorsies door middel van tarifiaring of

subsidi5ring van de internationale handel gecorrigeerd wordt,

wordt weliswaar de ene distorsie opgeheven, maar wordt tege-

lijkertijd een andere distorsie geIntroduceerd, zodat MTV -
P* 0 MSV. Interventies in de internationale handel voor dit

doel kunnen derhalve niet tot Pareto optimaliteit leiden. De

enige vorm van interventies in het handelsverkeer die reele

inkomensmaximalisatie oplevert, zijn interventies die de be-

staande distorsies opheffen zonder nieuwe te introduceren. Bij

binnenlandse distorsies worden die interventies beperkt tot

belastingen en subsidies op de binnenlandse consumptie, de pro-

ductie of het factorgebruik. Zij bewerkstelligen dat MTV =
MSV  =  P *.  In dit geval  is een belasting-met-subsidie politiek
superieur aan een optimaal invoerrecht. In dit verband merken

wij nog op dat in onze analyse externe consumptie-effecten,

die een afwijking teweegbrengen tussen de marginale substitu-

tieverhouding en de binnenlandse prijsverhouding, buiten be-
schouwing gelaten worden.

2)

i)  G. Haberler, Some Problems in the Pure Theory of Interna-
tional Trade, Economic Journal, Vol. 60, June 1950.

2)  Voor een gedetailleerde behandeling van de welvaartsimpli-
caties van "external economies" en "diseconomies" aan de
consumptiezijde kunnen wij verwijzen naar M.C. Kemp, The
Efficiency of Competition as an Allocator of Resources, II,
External Economies of Consumption, Canadian Journal of Eco-
nomics and Political Science, Vol. 21, 1955, blz. 217-227.



228

Reeds nu kan gesteld worden, dat binnenlandse distorsies niet

geredresseerd moeten worden door interventie in het interna-

tionale goederenverkeer. Deze distorsies moeten veeleer ge-

corrigeerd worden door die vormen van overheidsinterventie
die niet discrimineren tussen binnen- en buitenlandse handel

en zij moeten daar worden aangebracht waaar de distorsie zich
voordoet. Worden binnenlandse distorsies desalniettemin door

interventie in het internationale handelsverkeer gecorri-

geerd dan zal op grond van de theorie van "second best" niet

noodzakelijk de welvaart ten opzichte van de vrijhandelssitua-
tie toenemen. Immers deze theorie stelt dat het a priori zon-

der nauwkeurige informatie omtrent de gegevens onmogelijk is

aan te geven of de welvaart zal verbeteren of verslechteren
als de ene distorsie door een andere vervangen wordt.

In het vervolg van het betoog zullen wij bovenstaande stel-

lingen voor de verschillende binnenlandse distorsies en de

daarop gebaseerde argumenten van protectie onderzoeken.

A  Factorimmobiliteit en starre benedenwaartse factorbeloningen

Bij de analyse van de argumenten voor protectie die gebaseerd

zijn op factorimmobiliteit binnen de landsgrenzen en starre

factorbeloningen moet, zoals Haberler heeft aangetoond, een

fundamenteel onderscheid gemaakt tussen:
I  factorimmobiliteit gecombineerd met flexibele factorbelo-

ningent

II benedenwaartse starheid van de factorbeloningen al of

niet gecombineerd met immobiliteit.
1)

Wij stellen het probleem van de optimale overheidsinterventie
zodanig, dat wij de welvaartsimplicaties onderzoeken van de

overgang van autarkie naar vrijhandel, zodat indien mocht

blijken dat hierdoor de welvaart verslechtert, een prohibi-
tief tarief de welvaart kan verbeteren. In de werkelijkheid

komen de argumenten voor protectie op deze gronden gewoonlijk

naar voren als de handelsbetrekkingen eenmaal geopend zijn en

de internationale prijs van importen plotseling daalt. Dit ver-

1)  G. Haberler, Some Problems.....t.a.p. blz. 228 en 229.
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schil in veronderstellingen tussen onze analyse en de wer-

kelijkheid vereenvoudigt de probleemstelling zonder de con-
clusies aan te tasten.

Ad I Factorimmobiliteit met flexibele factorbeloningen

Volledige immobiliteit van productiefactoren binnen de lands-

grenzen heeft een rechthoekige transformatiecurve tot gevolg.

Bij een dergelijke vorm van de transformatiecurve is het bij

een vermindering van de productie van het ene goed niet mo-

gelijk de productie van het andere goed uit te breiden en om-

gekeerd. Door dit ontbreken van de transformatiemogelijkheid

wordt derhalve de omschakeling van het productieprogramma, die

anders (d.w.z. bij mobiliteit) door vrijhandel bewerkstelligd
zou zijn, belemmerd. De relatieve prijzen komen dan niet meer

overeen met de marginale transformatieverhouding, maar worden

alleen bepaald door de hellingshoek van de raaklijn aan de in-
differentiecurve.

Zolang bij volledige factorimmobiliteit de factorbeloningen
flexibel zijn, zal door de introductie van internationale han-

del geen verschuiving in de productiestructuur plaatsvinden.

Zoals uit figuur 1 blijkt, resulteert vrijhandel bij volledige

immobiliteit van de productiefactoren vanwege een ruilvoetver-

betering in een welvaartstoeneming van U  naar Ul.

Bij volledige mobiliteit van de productiefactoren binnen de

landsgrenzen en flexibele factorbeloningen, het standaardge-

val van de concave transformatiecurve, bewerkstelligt de vrij-

handel zowel een ruilvoetverbetering van U  naar U  als een
specialisatiewinst van U  naar U .

13

Bij gedeeltelijke factorimmobiliteit en flexibele factorbelo-
ningen verschuift de productie naar een punt binnen de transfor-
matiecurve, bijv. punt Z, waarbij behalve een ruilvoetwinst

van U  naar U  noodzakelijk een specialisatiewinst van U naar0                   1                                                                                                                 1
U  gerealiseerd wordt.

2
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Figuur 1
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In tegenstelling tot hoofdstuk III zijn het c-goed en het

8-aoed hier opgevat als consumptiegoederen.

Intmobiliteit op zichzelf veroorzaakt geen distorsie, geen

afwijking  van de Pareto condities. Zolang de factorbelo-

r...:'Jen maar flexibel zijn, weerspiegelen de factorbeloning-

en de alternatieve kosten en behoeft protectie geen binnen-
lindse distorsie te compenseren. Protectie zou in dit geval

juist een afwijking van de Pareto condities bewerkstelligen.

ad II  Benedenwaartse starheid van de factorbeloningen al

of niet gecombineerd me·= immobiliteit

Hierdoor wordt wel een distorsie geintroduceerd, indien ten-

minste de starheid van de factorbeloningen geen volledig

elastisch factoraanbod weerspiegelt, maar eerder het gevolg

is van institutionele bepalingen.

Een analyse van dit geval maakt een nadere bepaling noodza-

kelijk van de termen, waarin de factorbeloningen worden uit-

gedrukt. In de theorie van de internationale handel moet na-

melijk verondersteld worden, dat de factorbeloningen star zijn

in reele termen; immers indien zij star zijn in nominale ter-
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men (er is dan sprake van geldillusie in Keynesiaanse zin 1))

kan volledige werkgelegenheid altijd gehandhaafd blijven door
middel van devaluatie c.q. depreciatie gecombineerd met een

geschikte binnenlandse fiscale en monetaire politiek. De fac-
torbeloningen kunnen star zijn in termen van het c-goed of in

termen van het m-goed.

Bovendien moeten de verschillende mogelijke combinaties van
benedenwaartse starheid met al of niet immobiliteit onder-

zocht worden. Hiertoe analyseren wij de volgende gevallen.

a  Immobiliteit van beide factoren en benedenwaartse starheid

van beide factorbeloningen in termen van het m-goed

Bij volledige immobiliteit van beide productiefactoren blij-
ven de grensproductiviteiten in beide sectoren uitgedrukt in
termen van het eigen goed constant, omdat vanwege de immobi-

2)liteit de kapitaalintensiteit constant blijft.

1)  Keynes veronderstelde dat de lonen naar beneden star zijn,omdat de arbeiders onderhevig zijn aan geldillusie: zijwillen niet werken tegen lagere nominale lonen, maar wel
tegen lagere reale lonen die teweeggebracht worden door
een prijsstijging. Het arbeidsaanbod hangt volgens Keynesderhalve af van het nominale en niet van het redle loon.

2)  Daar wij de implicaties van een wijziging in de prijsver-
P

houding P = Fm onderzoeken, zijn de beloningsvoeten w '
w , r  en rc Ber definitie uitgedrukt in termen van hetc m
c-goed. In het hiernavolgend betoog spelen de volgende
begrippen een fundamentele rol:

w  = f (kc) - k  f'(k ) = het loon en grensproduct in deC C Ccc
c-sector per definitie uitge-
drukt in termen van het c-goed;

wc = fc(kc) - kcf (kc) = het loon en grensproduct in deP
p             c-sector uitgedrukt in termen

van het m-goedi

Wm =P{fm(km)- kmfA(km)  = het loon en grensproduct in de
m-sector per definitie uitgedrukt
in termen van het c-goed;

W

_P = fm(km) - kmfA(km)  = het loon en grensproduct in de
m-sector uitgedrukt in termen
van het m-goed.

Voor de beloningsvoet van kapitaal gelden analoge begrip-
pen. Zie hoofdstuk II, blz. 57.
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Dit geval impliceert dat bijv. de loonvoet in de m-sector
W

uitgedrukt in termen van het m-goed: -2 = f  (km)  - kmfA(km) 'P m

naar beneden star is.

Indien door de introductie van vrijhandel bij wijze van voor-

beeld de prijsverhouding P daalt, zal ook de loonvoet in de

m-sector wm (die per definitie is uitgedrukt in termen van

het c-goed) dalen. Dit betekent dat de waarde van het grens-

product gelijk blijft aan de beloningsvoet van de productie-

factor, zodat er geen enkele reden is de productie in de m-
sector in te krimpen. Ook in de c-sector zal de grensproduc-

tiviteit in termen van het c-goed gelijk blijven aan de loon-

voet in termen van het c-goed: wc = f (kc) - k f'(kc)' hoewelC           C C

de loonvoet in termen van het m-goed gestegen zal zijn.

ben en ander betekent dat de autarkische productiestructuur

door de introductie van handel gehandhaafd blijft, zodat het

resultaat van vrijhandel in dit geval hetzelfde is als bij

immobiliteit bij flexibele factorbeloningen, nl. een ruil-
voetwinst, die de welvaart verhoogt van U( naar Ul' zoals

uit figuur 1 blijkt.

b  Immobiliteit van beide factoren en benedenwaartse star-

heid van beide factorbeloningen in termen van het c-goed

Dit betekent, dat bijv. wc = fc(kc) - k f'(k ) enCC C

wm =P{ fm(km) - kmfA(km) 4, die per definitie zijn uitge-

drukt in termen van het c-goed, naar beneden star zijn.

Indien door de introductie van vrijhandel P daalt, wordt de

waarde van het grensproduct in de m-sector kleiner dan de
starre factorbeloning in termen van het c-goed, zodat de pro-

ductiekosten van het m-goed groter worden dan de prijs van het
m-goed. Dit brengt met zich mede, dat de productie van het m-

goed zal worden stopgezet, zodat beide productiefactoren die
in de m-sector zijn tewerkgesteld werkloos worden. Daar de1)

2 In het door ons gehanteerde indifferentiecurve systeem
is geabstraheerd van de eventuele "disutility" ten ge-
volge van de werkloosheid.
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grensproductiviteit van de productiefactoren in de c-sector

in termen van het c-goed wederom constant blijft, impliceert

een en ander dat het productiepunt op de c-as gesitueerd zal

worden op niveau A. Punt A in figuur 2 illustreert dit.

C '  Figuur 2

T
in termen van m-goed  C     F
in termen van c-goed B P,C

A D   2
U0

0                                                            >m

Ten opzichte van de autarkische situatie is de welvaart toe-

genomen van U  naar U . De welvaartstoeneming is dus geringer0
dan in het geval van benedenwaartse starheid van de factorbe-
loningen in termen  van het m-goed.  1)

c  Mobiliteit van beide factoren en benedenwaartse starheid

van beide factorbeloningen in termen van het c- of m-goed

Indien door handel de prijsverhouding P daalt, zal de produc-

tie van het m-goed worden stopgezet en zullen de productie-

factoren naar de c-sector worden gerealloceerd. De productie-

factor die in de m-sector relatief intensief is aangewend, zal

gedeeltelijk werkloos worden, omdat vanwege de veronderstelde

starheid van de factorbeloningen in termen van 66n goed niet

de optimale factorallocatie gerealiseerd kan worden die volle-

dige werkgelegenheid garandeert. Een starre factorbeloning be-

1)  Aan deze illustratie van de welvaartstoeneming mag niet
de conclusie verbonden worden dat dit altijd het geval
zal zijn. Zie onze opmerking hierover op blz. 221.
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perkt immers de opnemingscapaciteit van een sector. Voor vol-

ledige benutting van beide factoren is het noodzakelijk dat de

factorbeloningen flexibel zijn in termen van beide goederen.

Vanwege de gedeeltelijke werkloosheid van de factor die re-

latief intensief in de inkrimpende m-sector wordt aangewend,

zal de productie van het c-goed niet de maximaal mogelijke

zijn, zoals dit door specialisatiepunt T wordt aangegeven,
maar iets minder. De omvang van deze geringere c-productie

hangt af van de termen waarin de factorbeloningen star zijn.

Hierbij merken wij op dat, indien beide productiefactoren

mobiel zijn, zij in beide sectoren dezelfde beloning genieten.

Het is dan niet langer nodig een onderscheid te maken tussen

wc en wm' zodat w = wc = wm.

Indien de factorbeloningen star zijn in termen van het m-goed

zal de productietoeneming van het c-goed meer zijn dan wanneer

de factorbeloningen star zijn in termen van het c-goed. Tenein-
d F d F

de dit aan te tonen, moeten wij bewijzen dat bijv. -3wc = --3F  .
d F d F dP

dP                                                   c
dw in termen van het c-goed kleiner is dan -  = -ap- -

0]    0]
in termen van het m-goed. Anders geschreven gaat het om een

d F d F d F d F  d-wl
___E dE met-c =-c 3-2-1    1 )vergelijking van -dp  -  dw  dp      dp    dFE | (ip

LPJ

1)  Voor de geinteresseerde lezer geven wij volledigheidshal-
d F

ve de uitkomst van - F . Bij de afleiding hiervan bepalen
d F d F

dw immers ---c =-c dEwij allereerst 3F ' dP dw dP o
Via totale differentiatie van de vier factorbeloningsver-

gelijkingen (zie hoofdstuk II, blz. 57) blijkt dat:
dw kcfm(km)
3F =  k  -k  &0  naarmate  kc & km.c m
Na differentiatie van de productiefunctie in de c-sector

(zie hoofdstuk II, blz. 56) naar w en rekening houdend

met (3) en (4) van hoofdstuk II resulteert:

Zie voor het vervolg van deze voetnoot blz. 235.
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Indien door de introductie van vrijhandel P daalt en k  >kc m
zal ook w moeten dalen. Dit laatste is echter bij beneden-

waartse starheid van de factorbeloningen in termen van het

c-goed uitgesloten. Indien de factorbeloningen echter naar

beneden star zijn in termen van het m-goed geldt dat bijv.

0]
=    1    F    dw     -    E    1          s t a r      i s.

dP P 1  dp   P J

d F d Fc d l
Daar ---c dw = dw

dw dP dP en  3F  bij benedenwaartse star-
Iwl
1PJ

dG]
heid in termen van het c-goed groter is dan -5F-  bij bene-

denwaartse starheid in termen van het m-goed, moet

d F d F
C C-dr < --- 0 Q.E.D.

d l
P
--

In figuur 2 wordt dit door punten B en C geillustreerd.

Vervolg voetnoot blz. 234.

d Fc        1        Lc P fm (km) 2   Lm fc (kc)2  -dp =                       +          1<0
(k  -k)2 j

fc(kc)
p 2 f"(k )  1

C m l m m/

Bij de afleiding hiervan is gebruik gemaakt van:

d k d k f c (kc)_c=_    1     en --m=-dw dw
kcfc (kc) Pz kcfm(km)fm(km)

Deze relaties zijn gemakkelijk te bepalen door totale
differentiatie van de factorbeloningsvergelijkingen.
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Deze situatie waarin bij mobiliteit van beide productiefac-

toren de productietoeneming van het c-goed bij benedenwaart-
se starheid in termen van het c-goed geringer is dan bij be-

nedenwaartse starheid in termen van het m-goed, is analoog

aan de situatie, waarin bij immobiliteit van beide productie-

factoren de productie van het m-goed bij benedenwaartse star-
heid in termen van het c-goed geringer is dan bij benedenwaart-

se starheid in termen van het m-goed. (Zie geval a en b)

d  Immobiliteit van beide productiefactoren en flexibiliteit

van de ene factorbeloning met benedenwaartse starheid van

de andere factorbeloning in termen van het c-goed of m-goed

Door de introductie van vrijhandel, die de prijsverhouding P

doet dalen, zal in dit geval de productie van het m-goed niet

helemaal worden stopgezet. Indien bijv. de loonvoet in de m-

sector star is in termen van het c-goed en de kapitaalbeloning

is flexibel, dan zou vanwege de daling van P de loonvoet moeten

dalen, maar vanwege de veronderstelde starheid is dit uitgeslo-
ten. In de m-sector zal de waarde van het grensproduct van ar-

beid kleiner zijn dan de beloningsvoet van arbeid. Aangezien

de productiefactoren immobiel zijn, zal arbeid in de m-sector

gedeeltelijk werkloos worden, waardoor de kapitaalintensiteit

in de m-sector stijgt, het grensproduct van kapitaal daalt en

het grensproduct van arbeid stijgt tot het niveau dat consistent

is met de naar beneden starre loonvoet. Daar de grensproductivi-

teit van beide productiefactoren in de c-sector constant blijft,

zal de productie van het c-goed constant blijven. Productiepunt
D illustreert een en ander.

In het geval de factorbeloning naar beneden star is in termen

van het m-goed blijft de autarkische productiestructuur gehand-
haafd. Immers in het gegeven voorbeeld zullen beide grensproduc-

tiviteiten in de m-sector constant blijven, hoewel vanwege de

daling van de prijsverhouding de kapitaalbeloning in de m-sec-

tor, r = P f'(k ), zal dalen. Vanwege de veronderstelde immo-m  m m
biliteit is er geen reden waarom in de c-sector de grenspro-
ductiviteiten in termen van het eigen goed zullen dalen; van-
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wege de daling van P zullen de grensproductiviteiten in ter-

men van het m-goed zelfs stijgen. Productiepunt P in figuur

2 geeft dit aan.

Een en ander betekent dat de werkloosheid van de productie-

factor die naar beneden een starre beloning heeft groter is

en de productiedaling van het m-goed groter is als de neer-

waartse starheid in de factorbeloningen is uitgedrukt in ter-

men van het c-goed dan wanneer zij geldt in termen van het

m-goed.

e  Mobiliteit van &&n productiefactor waarvan de beloning

naar beneden star is in termen van het m-goed en immobi-
liteit van de andere factor die een flexibele factorbe-

loning heeft

Vanwege de door de introductie van handel teweeggebrachte da-

ling van de prijsverhouding zal een gedeelte van de mobiele

productiefactor die naar beneden een starre beloning heeft

in de c-sector tewerkgesteld worden, waardoor de productie

van het c-goed toeneemt. De verplaatsing van de mobiele pro-

ductiefactor zal doorgaan totdat door het verhogen van de ver-

houding van de mobiele ten opzichte van de immobiele produc-
tiefactor in de c-sector de grensproductiviteit van de mobiele

factor in de c-sector verlaagd is tot het niveau van de neer-

waarts starre factorbeloning. In figuur 2 wordt dit weergege-

ven door punt E dat moet corresponderen met een hogere waarde

van de productie tegen wereldmarktprijzen dan punt D.

f  Mobiliteit van don productiefactor met een flexibele be-

loning en immobiliteit van de andere factor, die een star-

re beloning heeft

Door de introductie van vrijhandel en de daardoor veroorzaakte

daling van P zal in vergelijking met het geval van immobiliteit

van beide productiefactoren, geval a, de productie van het c-
goed toenemen en die van het m-goed afnemen. Indien de immobie-

le productiefactor een starre beloning heeft in termen van het

c-goed, kan de productie van het m-goed zelfs volledig worden
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stopgezet, omdat dan de waarde van het grensproduct vanwege

de daling van de prijsverhouding kleiner wordt dan de belo-

ning van de productiefactor. Indien daarentegen de starheid
van de beloning van de immobiele productiefactor uitgedrukt

is in termen van het m-goed zal de productiestructuur bijv.

worden aangegeven door punt F, dat al dan niet een hogere

waarde van de productie in wereldmarktprijzen kan aangeven

dan punt D.

g  Samenvatting

Behalve voor het geval van immobiliteit van beide factoren

en starheid van de factorbeloningen in termen van het m-goed

(geval a), zal voor elke andere combinatie tussen factorimmo-

biliteit en starheid van de factorbeloningen de productiestruc-
tuur verschuiven naar een punt dat binnen de transformatiecur-

ve ligt en wel zodanig dat, indien door de introductie van han-

del de prijsverhouding daalt, minder van het m-goed en mogelij-

kerwijze zelfs niet meer van het c-goed geproduceerd zal wor-
den dan bij autarkie. Dit betekent echter niet noodzakelijk

dat door de introductie van vrijhandel de welvaart in verge-

lijking met autarkie verslechtert.

In het extreme geval waarin de productie van het m-goed vol-

ledig wordt stop gezet, zie punt A in figuur 2, resulteert

vrijhandel in een hogere welvaart dan autarkie door middel

van prohibitieve invoerrechten, vergelijk U  met U . Dit
wil echter nog niet zeggen dat de welvaart door vrijhandel

optimaal is. Het is namelijk mogelijk door middel van een

productiesubsidie voor het m-goed, die de productiestructuur
doet veranderen van punt A naar P, een hogere welvaart te

realiseren dan bij vrijhandel het geval is. Vrijhandel geeft
in dit geval een "second best" oplossing, terwijl een produc-
tiesubsidie het "first best" resultaat oplevert. Door die sub-

sidie kunnen de productiefactoren overeenkomstig hun minimale
eisen worden beloond en worden de producten in het binnenland
tegen de internationale prijzen verhandeld.
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In de minder extreme gevallen waarin de productie van het

m-goed niet volledig wordt stop gezet, kan het noodzakelijk

zijn meer complexe vormen van productiesubsidies te verle-

nen teneinde aldus de productiestructuur te bereiken, die

in internationale prijzen uitgedrukt de hoogste waarde en

daarmee de hoogste welvaart oplevert, die gegeven de beper-

kingen vanwege factorimmobiliteit en starheid van de fac-
1)

torbeloningen mogelijk is.

B  Distorsies op de goederenmarkten

I  Distorsies in het algemeen

Distorsies op de goederenmarkten warden gekenmerkt door een

divergentie tussen de marktprijsverhouding en de binnenland-

se sociale transformatieverhouding. Divergenties tussen pri-
2)

vate en sociale waarden zijn ofwel positief ofwel negatief.

Zij zijn positief als de private prijsverhouding groter is

dan de sociale marginale kostenverhouding en negatief als de

private prijsverhouding kleiner is dan de sociale marginale

kostenverhouding.

Discrepanties tussen sociale en private waarden zijn een ken-
merk van de aanwezigheid van "external economies" A la Pigou.
Zijn definities luiden als volgt: "The marginal social net

product is the total net product of physical things or ob-

jective services due to the marginal increment of resources
in any given use or place, no matter to whom any part of this

product may accrue.......The marginal private net product is

that part of the total net product of physical things or ob-

jective services due to the marginal increment of resources

in any given use or place which accrues in the first instan-

ce - i.e. prior to sale - to the person responsible for in-
vesting resources there".

3)

1)  Dergelijke complexe vormen, waarin een combinatie van ver-
schillende belastingen en subsidies gehanteerd wordt om de
importen of exporten te belnvloeden, zijn vaak zodanig op-
gezet dat de opbrengst van de belasting dient ter finan-
ciering van de subsidie.

2)  Zie J.E. Meade, The Theory of International Economic Poli-
cy, Vol. II, Trade and Welfare, Oxford, 1955, blz. 226
voetnoot.

th3)  A.C. Pigou, The Economics of Welfare, London, 4 ed.,
1938, Part II, blz. 134-135.
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Een dergelijk verschil tussen sociale en private waarden

is een uitdrukking voor het feit, dat de prijs geen vol-
doende indicator is van de sociaal gewenste aanwending van

de goederen en de productiefactoren. Voor het bereiken van

het maatschappelijk welvaartsmaximum zijn dan economisch

politieke ingrepen in het economisch proces vereist.

Bij de aanwezigheid van positieve of negatieve distorsies

kan het Pareto-optimum hersteld worden door de verschillen

tussen de sociale en de private waarden met behulp van sub-
sidies of belastingen te corrigeren.

Door het subsidi5ren van industriean, waar de private mar-

ginale kosten hoger zijn dan de sociale marginale kosten,

wordt de productie tot het vereiste niveau uitgebreid. Im-

mers subsidies bewerkstelligen dat de prijs die de producent

ontvangt hoger is dan de prijs die de consument betaalt.

Door het belasten van industriean, waar de sociale marginale

kosten hoger zijn dan de private marginale kosten, wordt de

productie tot het vereiste niveau ingekrompen. Immers belas-

tingen bewerkstelligen dat de prijs die de producent ontvangt,

lager is dan de prijs die de consument betaalt.

Daar subsidies of belastingen kunnen worden gehanteerd bij
de import, de export, de totale consumptie of de totale pro-

ductie kunnen een achttal instrumenten worden onderscheiden,

die wij al naar gelang de doelstelling, als volgt tabella-

risch aangeven.

Vermindering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering
van importen van importen van exporten van exporten
door: door: door: door:

1 Invoerrecht 1 Invoersub- 1 Uitvoerrecht 1 Uitvoersub-
sidie sidie

2 Productie- 2 Productie- 2 Productiebe- 2 Productie-
subsidie belasting lasting subsidie

3 Consumptie- 3 Consumptie- 3 Consumptie- 3 Consumptie-
belasting subsidie subsidie belasting



241

Stel dat zich bij autarkie bij de productie van het c-goed

een positieve distorsie voordoet, zodat de marktprijsver-

houding kleiner is dan de sociale kostenverhouding: P <P.
PS

Hier symboliseert P  de particuliere kostenverhouding en Ps
de sociale kostenverhouding. In het autarkisch evenwichts-

punt P, C wordt dan meer van het m-goed en minder van het

c-goed geproduceerd dan sociaal optimaal is, zoals punt S
dit aangeeft. Immers voor een optimum moet de hellingshoek

van de raaklijn aan de transformatiecurve, die gelijk is aan

de marginale sociale kostenverhouding, gelijk zijn aan de ge-

geven marktprijsverhouding. De volgende figuur illustreert dit.

Figuur 3
C A

S

P,C

P
PP

S0                                                  >m

Naar aanleiding van deze figuur merken wij op dat de "ex-

ternal economieses  in de transformatiecurve verwerkt zijn.

Hierbij zijn wij uitgegaan van de veronderstelling dat de

transformatiecurve concaaf ten opzichte van de oorsprong

blijft. Dit is het geval indien de "increasing returns to
scale" matig zijn. Alleen voor voldoende sterke "increasing
returns" verandert de concaviteit in convexiteit ten opzich-
te van de oorsprong. Hoe sterk voldoende is hangt af van het

verschil in factorintensiteiten van de twee sectoren. 1)

1)  M.C. Kemp, The Pure Theory of International Trade, Engle-
wood Cliffs, 1964, blz. 111.
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Door de introductie van handel doen zich nu twee mogelijk-

heden voor:

a  het land specialiseert zich in de verkeerde richting;

b  het land specialiseert zich in de goede richting.

Welke van deze alternatieven actueel is, hangt af van de
relatie tussen de internationale prijsverhouding, de au-

tarkische prijsverhouding en de marginale sociale kosten-

verhouding.

ad a Het land specialiseert zich in de verkeerde richting

I n d i e n    P         <    P   *   < P heeft het binnenland een comparatief
P           S

voordeel in het m-goed. Echter het werkelijk comparatief

voordeel, dat blijkt uit de vergelijking van de interna-

tionale prijsverhouding met de sociale kostenverhouding,

ligt in het c-goed, zodat in dit geval het binnenland zich

in de verkeerde richting specialiseert en het m-goed expor-

teert, waarin het een werkelijk comparatief nadeel heeft.

C A Figuur 4
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1
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Opgemerkt zij dat het nieuwe productiepunt P' dat bij vrij-
handel tot stand komt willekeurig is bepaald. De existentie-

problematiek die achter dit model ligt vereist nog nader on-

derzoek. Chipman stelt omtrent de aanwezigheid van distorsies

dat zij "introduces an intrinsic arbitrariness into the de-

termination of the international pattern of specialization
and trade". 1)

Uit de figuur blijkt dat productiepunt P' bij vrijhandel in

internationale prijzen uitgedrukt een lagere waarde heeft dan

het autarkische evenwichtspunt P, C, wat niets andere bete-

kent dan dat een specialisatieverlies gerealiseerd wordt.

Het nieuwe consumptiepunt C' kan zowel op een hogere als la-

gere indifferentiecurve liggen dan het autarkische consump-

tiepunt. In figuur 4 ligt de nutsindex bij vrijhandel hoger
dan bij autarkie, Uf > Ua. Vrijhandel leidt hier weliswaar

tot een specialisatieverlies, maar de ruilvoetwinst over-

treft dit verlies, zodat per saldo toch een welvaartswinst
resulteert.

Indien het land in deze situatie een invoerrecht zou heffen

op het c-goed, die de distorsie tussen de private kosten en

de sociale kosten van het c-goed juist compenseert, vindt

er een terugkeer naar de autarkische evenwichtspositie plaats.
Hierdoor stijgt weliswaar de waarde van de productie in ter-

men van internationale prijzen, maar daalt in vergelijking

met vrijhandel het welvaartsniveau van het consumptiepatroon.
Hoewel de specialisatie zich in de verkeerde richting heeft

ontwikkeld zou het land er in deze omstandigheden bij gebaat

zijn de vrijhandelssituatie te handhaven. Hiermede hebben wij
derhalve gedemonstreerd dat vrijhandel in de verkeerde rich-

ting superieur kan zijn aan protectie die dient ter correctie

van een distorsie van de binnenlandse marktprijzen.

1)  J.S. Chipman, A Survey of the Theory of International
Trade, Part 2, The Neo-Classical Theory, Econometrica,
Vol. 33, October 1965.
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Het is echter gemakkelijk aan te tonen dat prohibitieve pro-

tectie superieur kan zijn aan vrijhandel, zoals uit figuur

5 blijkt.

Figuur 5
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Concluderend kunnen wij opmerken, dat de correctie van een

distorsie op de goederenmarkt door middel van een invoer-

recht resulteert in een specialisatiewinst ten koste van
een ruilvoetverlies en dat het netto resultaat in verge-

lijking met vrijhandel zowel een welvaartsverlies als wel-

vaartswinst kan betekenen. Vrijhandel in de verkeerde rich-
ting kan derhalve superieur  zi jn aan protectie die dient
ter correctie van een distorsie van de binnenlandse markt-

prijzen.

ad b  Het land specialiseert zich in de goede richting

Indien P>P>P* ligt het comparatief voordeel bij het
S P

c-goed, wat overeenkomt met het werkelijk comparatief voor-

deel, zoals dat blijkt uit de vergelijking van de sociale

kostenverhouding met de internationale prijsverhouding.
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Figuur 6
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De introductie van vrijhandel resulteert in productiepunt P',
dat in termen van de internationale prijsverhouding een ho-

gere productiewaarde impliceert dan het autarkische even-

wichtspunt P, C, zodat zowel een specialisatie- als een ruil-
voetwinst gerealiseerd wordt. Daar in P' de sociale kosten-

verhouding (de niet getekende raaklijn aan P') echter groter

is dan de internationale prijsverhouding P* is het handels-

volume niet optimaal.

De binnenlandse distorsie zou door middel van een exportsub-

sidie op het c-goed of een importsubsidie op het m-goed ge-

corrigeerd kunnen worden, zodat het productiepunt P" en het

consumptiepunt C" bereikt wordt. Hierdoor stijgt de produc-

tiewaarde uitgedrukt in internationale prijzen boven die van

P', maar de consumptiestructuur in C" impliceert een lager
welvaartsniveau U dan in punt C', zoals blijkt uit een ver-es
gelijking van de welvaartsindices U en Uf. Immers de export-es
subsidie verhoogt de binnenlandse relatieve prijs van het c-

goed boven de wereldmarktprijs, (in P" geldt dat P  < P* = P ),
P          S
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wat resulteert in een consumptieverlies.

De maximale welvaart wordt bereikt, indien de binnenlandse

distorsie gecompenseerd wordt door een productiesubsidie op  -

het c-goed of een productiebelasting op het m-goed, die pro-

ductiepunt P" en consumptiepunt C"' oplevert, zodat de Pareto

gelijkheid  P     =P =P* hersteld wordt .PS

Voor het vervolg van het betoog nemen wij aan dat het bin-

nenland zich na de introductie van vrijhandel in de goede

richting gespecialiseerd heeft. De distorsies zijn dan of-

wel bij het importgoed ofwel bij het exportgoed gelocali-

seerd. Indien verondersteld wordt dat zij constant blijven,

draagt de daaruit voortvloeiende protectie een permanent
karakter.

II Distorsies parti8el beschouwd

Indien er bij de productie van het invoervervangend goed

een positieve distorsie bestaat, is de particuliere prijs

hoger dan de marginale sociale kosten. Dit betekent dat
voor de consumenten de waarde van een additionele eenheid

van het importgoed, dit is het grensnut, hoger is dan de

marginale kosten, zodat door een uitbreiding van de bin-

nenlandse productie de welvaart kan toenemen. Er ontstaat

dan een argument om door middel van een invoerrecht de in-

voer te beperken en de binnenlandse productie uit te breiden.

Enerzijds bewerkstelligt het invoerrecht een prijsverhoging,

zodat de consumptie afneemt, anderzijds zullen de producen-

ten door de prijsverhoging gestimuleerd warden te expande-
ren. Dit impliceert dat de importen dalen; daar de con-

1)

1)  In dit verband merken wij op dat een invoerrecht een twee-
tal effecten kan hebben. Enerzijds veroorzaakt het tarief
zelf een toeneming van de binnenlandse prijs boven de bui-
tenlandse prijs. Anderzijds kan het tarief vanwege de bin-
nenlandse afneming van de vraag naar importgoederen ook
een daling van de buitenlandse prijs oproepen, die de pri-
maire prijsstijging zelfs kan overcompenseren. Wij zien af
van deze laatste mogelijkheid, die in de literatuur bekend
staat als de Metzler paradox.
L.A. Metzler,Tariffs, the Terms of Trade, and the Distri-
bution of National Income, Journal of Political Economy,
Vol. 57, February 1949, alsmede
L.A. Metzler, Tariffs, International Demand and Domestic
Prices, Journal of political Economy, Vol. 57, August 1949.
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sumptie vermindert, is de invoerdaling absoluut zelfs gro-

ter dan de productie-uitbreiding.

Ten aanzien van de hoogte van dit invoerrecht kunnen wij

opmerken, dat dit in de regel lager is dan de grootte van

de distorsie omdat de importdaling gewoonlijk de productie-

toeneming overtreft. Het invoerrecht wordt net zolang ver-

hoogd totdat het product van de constante distorsie en de

productietoeneming gelijk is aan het product van het in-

voerrecht en de importdaling. De juiste hoogte van het in-

voerrecht hangt af van de mate waarin de productietoeneming

geringer is dan de importdaling, m.a.w. van de binnenlandse

vraag- en aanbodelasticiteit van het importgoed.

Indien de binnenlandse vraag volkomen inelastisch is (d.w. z.

vraag-elasticiteit van nul) blijft de consumptie ondanks de
prijsverhoging vanwege het invoerrecht constant, zodat de

productietoeneming even groot is als de importdaling. In dit

extreme geval is het invoerrecht even groot als de hoogte

van de distorsie. Hetzelfde geldt als de binnenlandse aan-

bodelasticiteit van het importgoed oneindig groot is. Er

vindt dan helemaal geen prijsverhoging plaats, zodat de con-

sumenten hun consumptie niet zullen inkrimpen; de productie-

toeneming is ook hier even groot als de importdaling.

Afgezien van beide extreme gevallen zal de invoerdaling de

productietoeneming overtreffen, zodat het invoerrecht lager

is dan de grootte van de distorsie en wel des te lager naar-
mate de binnenlandse vraag elastischer en het binnenlands

1)aanbod inelastischer is.

Op analoge wijze kan aangetoond worden, dat bij een nega-

tieve distorsie bij de productie van het invoervervangende

goed een invoersubsidie de welvaart kan vergroten. Door de

invoersubsidie daalt de binnenlandse prijs, zodat enerzijds

de productie van het invoervervangende goed, waarvan de mar-

1)  Zie Meade, t.a.p., blz. 229-230 alsmede J.E. Meade, Ma-
thematical Supplement, Oxford, 1955, blz. 74-75.
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ginale kosten het grensnut overtreffen, daalt en anderzijds

de consumptie en de import toenemen. Vanwege de consumptie-
toeneming is de invoertoeneming groter dan de productieda-

ling, zodat de invoersubsidie geringer moet zijn dan de groot-

te van de negatieve distorsie en wel des te geringer naarmate

de binnenlandse vraag elastischer en het binnenlands aanbod
inelastischer is.

In geval bij de productie van het exportabele goed een posi-
tieve distorsie aanwezig is, kan de welvaart door een ver-

groting van de productie toenemen. Hiervoor is een uitvoer-

subsidie een geschikt instrument, Door de meerproductie stij-

gen echter de private kosten en daarmee neemt de binnenland-

se prijs toe, wat de consumptie doet dalen. De productiestij-

ging is derhalve geringer dan de toeneming van de uitvoer,

zodat de uitvoersubsidie geringer moet zijn dan de grootte

van de distorsie en wel des te geringer naarmate de binnen-
landse vraag elastischer en het binnenlands aanbod inelas-

1)tischer is.

Indien zich bij de productie van het exportabele goed een

negatieve distorsie voordoet, kan de welvaart door een pro-

ductie-inkrimping toenemen. Hiervoor biedt een uitvoerrecht

een geschikt middel. Tegelijk met de vermindering van de

uitvoer, daalt ook de binnenlandse prijs zodat de binnenland-
se consumptie toeneemt. De productievermindering' is derhalve

geringer dan de uitvoerdaling, zodat het uitvoerrecht geringer

moet zijn dan de grootte van de distorsie en wel des te ge-

ringer naarmate de binnenlandse vraag elastischer en het bin-
nenlands aanbod inelastischer is. 2)

Tot nu toe zijn alleen de mogelijke distorsies aan de produc-

tiezijde behandeld. Zij kunnen zich echter eveneens voordoen

aan de consumptiezijde. Volledigheidshalve zullen wij de uit-

komsten hiervan in het kort aangeven.

1)  Meade, t.a.p., blz. 239.

2)  Meade, t.a.p., blz. 239-240.
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Indien er bij de consumptie een positieve distorsie be-

staat, zodat niet alleen de eigenlijke consumenten van het

goed, maar ook andere consumenten bevoordeeld worden, kan

de welvaart door een stijging van de consumptie toenemen.

Bij een invoergoed kan dit geschieden door een invoersub-
sidie, terwijl bij een uitvoergoed een uitvoerrecht rele-

vant is. 1)

Doet zich echter bij de consumptie een negatieve distorsie

voor, dan vermeerdert bij een invoergoed een invoerrecht

en bij een uitvoergoed een uitvoersubsidie de welvaart.

Analoog aan de hierboven besproken gevallen aan de pro-

ductiezijde, is de belasting of subsidie in de regel lager

dan de grootte van de distorsies.

In de volgende tabel zijn bovenstaande resultaten overzich-

telijk samengevat.

Distorsies
Productie Consumptie

Positief Negatief Positief Negatief

Bij invoer-
goed:

Second best Invoer- Invoer- Invoer- Invoer-
recht subsidie subsidie recht

Productie- Productie- Consumptie- Consumptie-First best subsidie belasting subsidie belasting

Bij uitvoer-
goed:

Uitvoer- Uitvoer- Uitvoer- Uitvoer-Second best subsidie recht recht subsidie

Productie- Productie- Consumptie- Consumptie-First best subsidie belasting subsidie belasting

1) Meade, t.a.p., blz. 238.
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In deze tabel zijn naast de optimale ook de sub-optimale

oplossingen gegeven. De reden hiervoor ligt in het feit

dat in sommige gevallen de optimale oplossing een nieuw

probleem oproept. Wij zullen trachten dit te verduidelij-
ken aan de hand van een voorbeeld.

Stel dat er bij de productie van invoervervangende goede-

ren een positieve distorsie bestaat. Zoals wij bij de al-

gemene benadering gezien hebben brengt een productiesub-
sidie dan een grotere welvaartstoeneming teweeg dan een

invoerrecht, immers de subsidie elimineert de distorsie,

terwijl bij het invoerrecht de distorsie blijft bestaan.
Door het invoerrecht wordt namelijk de bestaande distor-

sie niet gecorrigeerd, maar wordt veeleer een tweede dis-

torsie als tegenwicht geintroduceerd. In concreto betekent

dit dat in vergelijking met de productiesubsidie het invoer-

recht een consumptieverlies bewerkstelligt. In dit geval

roept de optimale oplossing, in casu de productiesubsidie

het probleem op dat er financieringsmiddelen gevonden moe-

ten worden voor de subsidiebetalingen. In het algemeen kan

de overheid alleen door belastingheffing inkomsten verkrij-
gen. Hierdoor worden echter weer nieuwe distorsies gecre&erd.

Immers indien de productie of consumptie van een goed belast

wordt, wordt daardoor de prijs (en het grensnut) hoger dan

haar marginale kosten.

Al met al, houdt men rekening met de problemen van belasting-

heffing, dan wordt het duidelijk dat een optimale oplossing,
d.w.z. een eliminatie van een distorsie niet gerealiseerd

kan worden als daarvoor een subsidie vereist is. Enerzijds

elimineert de subsidie weliswaar de distorsie, anderzijds

wordt echter door de belastingheffing een nieuwe distorsie

gecre5erd.

In die gevallen wordt de "second best" oplossing, in het voor-

beeld een invoerrecht, aantrekkelijker, met name wanneer de

tariefopbrengst gebruikt wordt om de binnenlandse productie
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van het invoervervangende goed te subsididren. 1  Het doel

van de productie-uitbreiding wordt dan op tweearlei wijze

bevorderd, enerzijds door de invoerbeperking, die de vraag

naar binnenlandse goederen vergroot, anderzijds door de pro-

ductiesubsidie, die de oorspronkelijke distorsie elimineert.

Aldus wordt door de distorsie die veroorzaakt wordt door het

invoerrecht, hetzelfde doel bereikt als de subsidie, nl. de

toeneming van de binnenlandse productie van het invoerver-

vangende goed.
2)

Voor het geval dat er bij de binnenlandse consumptie van ex-

portgoederen een positieve distorsie bestaat, is eveneens de
keuze van de "second best" oplossing van een invoerrecht ge-

rechtvaardigd. Ook hier heeft het sub-optimale uitvoerrecht de

voorkeur boven de optimale consumptiesubsidie, omdat deze laat-

ste vanwege het financieringsprobleem in verband met de hier-

door vereiste belastingheffing een nieuwe distorsie creaert.

Echter in alle andere gevallen die in de tabel zijn aangegeven,

is  de  "first best" oplossing inderdaad optimaal,   want  dan  is
zij ofwel een belasting, zodat het probleem van financiering

wegvalt, ofwel weliswaar een subsidie, maar ook de "second
best" oplossing vraagt dan een subsidie, zodat het financie-

ringsprobleem tweemaal aanwezig is. Opgemerkt zij dat wij af-

gezien hebben van de problematiek van de belastingafwenteling.

III Specifieke vormen van distorsies

Tot dusverre hebben wij alleen de algemene vormen van dis-

torsies op de goederenmarkten besproken. Meer specifiek kun-

nen zulke distorsies het gevolg zijn van:

a  externe effecten;

b  monopolistische marktpraktijken;

c  fiscale maatregelen.

1)  In de tabel zijn de gevallen, waarin de "second best"
oplossing toch optimaal is, onderstreept.

2)  Meade, t.a.p., blz. 230-231.



252

Op deze drie specifieke vormen zullen wij nader ingaan.

ad a Externe effecten

Het begrip externe effecten heeft een veelbewogen carri&re

gehad. Terwijl het in de twintiger jaren afgewezen is als

een "empty economic box", is het in de laatste twee decen-
nia de " id&e maitresse" van de ontwikkelingseconomen gewor-
den. Verschillende auteurs stonden sceptisch ten aanzien
van de realiteit en de betekenis er van en behandelden het

als een mogelijke maar niet belangrijke afwijking van de

Pareto condities. Zo stelde Viner, na toegegeven te hebben

dat het een denkbaar geval voor protectie is, dat het: "re-
1)duces to little more than a theoretical curiosity". Ook

Haberler meende een argument voor protectie te zien in de

divergentie tussen marginale private en marginale sociale
kosten, maar hij haastte zich er aan toe te voegen: "Most
economists who have given serious thought to these problems

have reached the conclusion that roughly, and as a rule, the

ratios of private money costs do reflect the true social
2)real cost ratios".

"External economies" of "diseconomies" bestaan als de pro-
ductiefunctie  van een bedrij f "non-input" variabelen bevat,
die het effecet van de activiteiten van andere bedrijven
uitdrukken. Bij "external economies" in de productie van

een bepaald goed beInvloedt de output van dit goed de pro-

ductie van een ander goed zonder dat de markt de producent

van het eerste goed de berekende waarde van deze activiteit

1)  J. Viner, Studies in the Theory of International Trade,
New York, 1937, blz. 481.
Meer recent wijst Viner op de "increasingly fashionable"
idee van externe effecten als argument voor protectie,
maar denkt dat het "may call for major qualification if
it is presented as having much practical significance".
Zie zijn: Stability and Progress: The Poorer Countries
Problem, in D. Hague, Stability and Progress in the World
Economy, London, 1958, blz. 56-58.

2)  G. Haberler,.....t.a.p., blz. 237-238.
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vergoedt. De marginale private kosten zijn derhalve voor de

producent groter dan de marginale sociale kosten die door de

markt niet vergoed worden: er is derhalve sprake van een soort
"non-market" interdependentie. Vanwege de onvoldoende wer-

1)

king van de signaalfunctie van het prijssysteem is de produc-
tie-omvang te gering. Een klassiek voorbeeld is afkomstig

2)

van Meade, die de honingproducenten zonder betaling laat pro-

fiteren van de appelbloesem die naast de bijenkorven bloeit.

Daar wij alleen geInteresseerd zijn in "external economies"

voorzover zij een distorsie veroorzaken, hebben wij "very lit-

tle time to observe how apple blossoms provide honey to bees

(free of cost) and bees pollinate apples (free of cost) .
„ 3)

Bij "external diseconomies" in productie zijn de marginale so-

ciale kosten groter dan de private marginale kosten en wordt

de ontstane schade of het berokkende nadeel niet gedragen door

de producent die zij veroorzaakt, zodat de productie-omvang de
tendens vertoont te groot te zijn. Luchtvervuiling en beschadi-

ging van wegen zijn hiervan de klassieke voorbeelden. Aangezien
de theorie van de externe effecten nauw verband houdt met de

achtergrond van het opvoedingsargument voor protectie, stellen

wij de bespreking hiervan uit tot par. 3 D over de infant in-
dustry protectie.

ad b  Monopolistische marktpraktijken

Teneinde de implicaties te onderzoeken van een monopolie in

de invoervervangende industrie, waar sprake is van "increasing

returns to scale" gaan wij uit van de volgende bekende figuur
uit de partidle evenwichtstheorie met alle bezwaren van dien.

1)  In appendix I wordt dit op mathematische wijze aangetoond.

2)  Verschillende auteurs stellen dat het probleem niet ligt
in de aard van het prijssysteem, maar in de vaagheid van
de wettelijke bepalingen. Zie in dit verband o.a. de spe-
ciale E.S.B.-nummers gewijd aan de kosten van economische
groei, 20 maart 1968 en 24 april 1968.

3)  P.K. Bardhan, External Economies, Economic Development,
and the Theory of Protection, Oxford Economic Papers,
N.S., Vol. 16, March 1964, blz. 42.
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In deze figuur is DD' de binnenlandse vraagcurve, MM' de
marginale opbrengstencurve, AA' de gerniddelde kostencurve
en eel de marginale kostencurve. Daar externe effecten niet
aanwezig zijn, weerspiegelen de kostencurven zowel de pri-
vate als de sociale kosten.

Allereerst bepalen wij voor een gesloten economie het pri-

vate en sociale optimum. Indien uitgegaan wordt van winst-
rnaximalisatie ligt het private optimum daar waar de margi-
nale apbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten. De
hierbij behorende productieomvang is OR en de prijs bedraagt
OP zodat er sprake is van monopoliewinsten. Het sociale op-
timum ligt echter daar waar de prijs gelijk is aan de mar-
ginale kosten, nl. bij de productieomvang as en prijs OPI.
Daar de gemiddelde kosten hier grater zijn dan de marginale
kosten wordt er een verlies gerealiseerd. Voor een gesloten
economie is er derhalve sprake van een tegenstelling tussen
het private optimum en het sociale optimum. Daar de prijs,
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en daarmee het grensnut, hager is dan de marginale kosten
is er sprake van een positieve distorsie. Deze distorsie
is des te hager naarmate de vraag-elasticiteit naar invoer-
vervangende producten kleiner is. 1)

Bij de bepaling van het sociale optimum in een open econornie
bestaat er een structure Ie en een marginale kwestie. 2) De
structure Ie kwestie is of de industrie a1 dan niet moet be-
staan; als de industrie bij dalende kosten reeds bestaat ver-
zorgt zij de heIe markt, terwijl als zij niet bestaat impor-
ten de markt verzorgen. Wij veronderstellen derhalve dat er
een "a11e5 of niets" keuze is tussen het bestaan van de in-
dustrie en het irnporteren van het goed. Immers als de markt
verdeeld ZOll zijn over importen en binnenlandse productie en

1) Dit kan als vOIgt worden aangetoond. Stel dat x = D(p)
de vraagfunctie naar het invoervervangende goed aangeeft
in termen van de prijs. De marginale opbrengst is dan ge-
lijk aan:

d Ixp )

dx
p [ 1 +; ~ ] = p [ 1 -

waarbij n de vraagelasticiteit naar het x-go.ed voorstelt.
De monopolist breidt zijn productie uit totdat de margi-
nale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten.

(n - 1)
c p

waarbij c de marginale kosten syrnboliseert. De mate van
de distorsie is nu gelijk aan het verschil tussen de prijs
en de rnarginale kosten:

p - c

c n - 1

Dus hoe kleiner de vraagelasticiteit, des te groter de
mononopoliegraad en des te grater de distorsie.

2) W.M. Corden, Monopoly, Tariffs and Subsidies, Economica,
Vol. 34, February 1967.
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de marginale kosten van binnenlandse productie groter zijn

dan de importprijs, zouden de totale kosten altijd geredu-
ceerd kunnen worden door de binnenlandse productie te ver-

vangen door importen. Indien daarentegen de marginale kos-

ten gelijk zouden zijn aan of geringer zouden zijn dan de

importprijs, zouden de totale kosten gereduceerd kunnen wor-

den door de importen te vervangen door binnenlandse produc-

tie. Wij veronderstellen dat als de binnenlandse prijs ge-

lijk is aan de importprijs de consumenten eerst alle beschik-

bare binnenlandse goederen kopen voordat zij gaan importeren.

De marginale kwestie is wat de productieomvang of het import-
volume is.

Indien de industrie reeds bestaat is het marginale optimum

gelijk aan het sociale optimum bij autarkie. Indien de in-

dustrie niet bestaat ligt het sociale optimum daar waar de

vraagcurve de importprijslijn snijdt, immers de buitenland-

se aanbodcurve wordt dan de relevante marginale kostencur-

ve, waarbij wij veronderstellen, dat de buitenlandse aan-
bodelasticiteit oneindig is zodat de importprijs gegeven is.

De structurele kwestie is gecompliceerder. Hierbij speelt

een belangrijke rol het productievolume waarbij zowel de

monopoliewinsten als verliezen vermeden worden. Dit struc-

turele optimum ligt daar waar de prijs gelijk is aan de ge-

middelde kosten, nl. bij de productieomvang OT, met de prijs
OP" . Dit productievolume is groter dan dat van het private

optimum maar geringer dan dat van het sociale optimum. Voorts

is de hoogte van de importprijs een essenti&le factor bij de

bepaling van de private en sociale optima in een open econo-

mie. Wij kunnen nu een drietal zones onderscheiden.

Zone I. Indien de importprijs gelijk is aan of groter is

dan OP" zal de industrie bestaan en produceren tussen OR

en OT. Bij OP valt de importprijs samen met de monopolie-

prijs; als de importprijs hoger wordt zal de binnenlandse

prijs niet volgen. Als de importprijs OP" is en importen
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toegelaten worden zou het consumentensurplus gelijk zijn
aan P"QD. Maar als de importen vervangen worden door bin-

nenlandse productie en voldaan is aan het marginale opti-

mum (productie bij OS) zou het surplus nog groter zijn, nl.

met het gearceerde driehoekje. Bij deze importprijs eist

het sociale optimum derhalve dat de industrie bestaat en

dat zij OS produceert. Het private optimum impliceert ech-

ter een geringer productievolume, nl. tussen OR en OT.

Zone II. Indien de importprijs beneden OP" ligt gaat het er

om of de industrie al dan niet bestaat. Ergens beneden Op"

bestaat er nu een importprijs OP* met daarbij behorende im-

porten OZ waarbij het sociaal indifferent is of de binnen-

landse industrie al dan niet gevestigd wordt. Die import-

prijs ligt daar waar het kostenexcedent van de binnenlandse

productie van OZ boven de kosten van het importalternatief

juist gelijk is aan het consumentensurplus van het additio-

nele binnenlandse productievolume ZS, Het gebied onder de

CC' curve tot productie OZ minus de importwaarde is dan ge-

lijk aan het gebied onder de vraagcurve voor productie ZS

minus het gebied onder de CC' curve voor productie ZS.

I.

Indien nu de importprijs ligt tussen OP" en OP- zal de in-

dustrie weliswaar privaat niet rendabel zijn maar is het
toch sociaal gewenst dat zij bestaat en een productievolu-

me van OS produceert.

Zone III. Indien de importprijs beneden  OP *  ligt  is  de  in-
dustrie privaat onrendabel (immers als de importprijs bene-

den OP" ligt zal het binnenlandse monopolie zich vanwege de

niet te vermijden verliezen terugtrekken). Bovendien is haar

vestiging eveneens sociaal ongewenst omdat het consumenten-

surplus dan geringer is wanneer de importen de totale markt

verzorgen. Zo is bijv. bij prijs OP' het consumentensurplus

bij import groter dan dat bij binnenlandse productie, P'VD >
CVD. Indien de importprijs derhalve OP' is eist het sociale

optimum dat de hele markt door importen verzorgd wordt, de
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industrie behoort niet te bestaan.

Samenvattend, de private en de sociale winst verschillen

marginaal in de eerste zone, structureel in de tweede zone

en verschillen niet in de derde zone.

Ten aanzien van de merites van de verschillende instrumen-

ten die kunnen bewerkstelligen dat het sociale optimum be-

reikt wordt kunnen wij het volgende opmerken. Allereerst

onderzoeken wij in dit verband de mogelijkheden van een ta-

rief.

Stel dat de rechtenvrije importprijs OP"' bedraagt. Aangezien

zij beneden OP" ligt, kan de industrie niet bestaan zonder

verlies te maken. Een tarief dat bewerkstelligt dat de bin-

nenlandse prijs OP" wordt geeft aanleiding tot vestiging

van de industrie en elimineert de importen. Een verdere toe-

neming van het tarief stelt de industrie weliswaar in staat

een monopoliewinst te maken, maar de productieomvang neemt

dan af. Tarieftoenemingen boven prijs OP hebben geen effect.

Kortom, een bepaald tariefniveau kan gewenst zijn om de in-

dustrie te doen vestigen. Toenemingen daarboven geven haar

tot een bepaalde grens een toenemende monopoliemacht.

Bij de beantwoording van de vraag of een tarief het sociale

optimum naderbij kan brengen moet een onderscheid gemaakt

worden tussen de drie zones.

In zone I zal een tarief de zaken alleen maar verslechteren.

Zij verhoogt de prijs die de monopolist kan vragen en leidt

tot productievermindering, zodat de productie zich verwijdert

van het sociale optimum OS.

In zone II zal een tarief dat de binnenlandse prijs brengt

op OP" het structurele optimum OT bewerkstelligen, maar het

leidt niet tot het sociale optimum OS.

In zone III zal een tarief, dat hoog genoeg is om de binnen-

landse prijs te brengen tot of boven OP", leiden tot de ves-
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tiging van de industrie. Een tarief dat een lagere prijs
dan OP" doet ontstaan heeft geen effect.

Concluderend kan gesteld worden dat in de zones I en II

een tarief de bestaande divergentie tussen het private en
sociale optimum zal vergroten. Indien de prijs reeds ge-

lijk is aan of groter is dan OP, of indien het tarief te

laag is om de prijs op niveau OP" te brengen, heeft het

tarief geen invloed. In zone III creaert het tarief een

divergentie tussen beide optima die voorheen niet bestond,

tenzij het tarief te laag is om de prijs op OP" te brengen.

Voor het naderbij brengen van het sociale optimum is een
tarief derhalve ofwel een slecht instrument ofwel een zin-

loos middel.

De achtergrond hiervan is dat de distorsie niet constant

blijft, immers de monopoliegraad is afhankelijk van het in-
1)voerrecht. De heffing van een invoerrecht doet namelijk

de vraagelasticiteit naar het invoervervangende goed afne-
men. 2  Dit stelt de monopolist in staat het verschil tus-

sen prijs en marginale kosten verder te vergroten. Een in-

voerrecht bewerkstelligt derhalve dat de distorsie, die ge-

elimineerd zou moeten worden, toeneemt. Een grotere distor-

sie vraagt echter een nog hoger invoerrecht en een hoger in-

voerrecht leidt weer tot een grotere distorsie. Het is dui-

delijk, dat een invoerrecht niet het geschikte instrument

is om een distorsie bij de invoervervangende industrie die

op monopolistische marktpraktijken berust, te corrigeren.

1)  Indien de distorsie constant zou blijven, is de analyse
van het monopolieargument voor protectie formeel equi-
valent aan die van de externe effecten.

2)  De reden hiervoor ligt in het feit dat door de heffing
van een invoerrecht de productie van het invoervervangen-
de goed toeneemt en de productie in de exportindustrie
in het buitenland inkrimpt. Hoe groter nu het aandeel
van het invoervervangende goed in de wereldproductie
ervan, des te groter is de invloed van die producenten
op de wereldmarktprijs.
In appendix II wordt dit op mathematische wijze plausi-
bel gemaakt.
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Men kan zich afvragen of een invoersubsidie (een negatief

tarief) niet doeltreffender kan zijn om het sociale opti-
mum te bereiken. In zone I zal een invoersubsidie de mono-

poliewinsten doen dalen en de productie dichter bij het op-

timum brengen, mits de importprijs hoger is dan OP". Een

invoersubsidie kan de binnenlandse prijs dan verlagen tot

OP" en derhalve de monopoliewinsten elimineren en een pro-

ductievolume van OT teweegbrengen. Dit is weliswaar niet

het gewenste optimum maar is er wel dichterbij. Opgemerkt
moet worden dat in deze zone de invoersubsidie alleen een

dreiging is, immers de binnenlandse producent zal de hele

markt blijven verzorgen; zij zal in feite een vorm van prijs-
controle kunnen zijn. Kortom, een invoersubsidie kan de dis-

crepantie tussen het sociaal en privaat optimum verminderen,

maar niet elimineren.

Met betrekking tot de mogelijkheden van subsidies om in zone
I en II het sociale optimum te realiseren zijn er een twee-
tal methoden.
1  De industrie kan worden bevolen om de productieomvang OS

te vervaardigen en een "lump-sum" subsidie uitbetaald

krijgen om het resulterende verlies te dekken. Dit is de

bekende Lerner benadering, die wellicht geschikt is voor

overheidsondernemingen.
2  Het monopolie kan door middel van een subsidie per een-

heid er toe geprikkeld worden om de productieomvang OS

voort te brengen. Deze methode is wellicht geschikt voor

particuliere ondernemingen.

Teneinde de markt te ruimen zal in beide gevallen de bin-

nenlandse prijs OP' zijn, die lager is verondersteld dan

de importprijs.

De effecten van beide methoden kunnen worden verduidelijkt

met behulp van figuur 8.

Bij de ordermethode behoeft het bedrag van de "lump-sum" sub-

sidie slechts voldoende te zijn om het verschil tussen de prijs
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en de gemiddelde kosten bij de productieomvang OS te over-

bruggen. De totale subsidie omvat dan het gearceerde gebied

wat per eenheid neerkomt op VW. Bij de inductiemethode moet
de subsidie voldoende zijn om te bewerkstelligen dat de mar-

ginale opbrengstencurve naar boven verschuift totdat zij de

marginale kostencurve in V snijdt.

prijs -
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Met de subsidie in zijn opbrengst zal de monopolist de opti-

male productie realiseren. De subsidie per eenheid bedraagt
dan UV, dit is de verticale afstand tussen de marginale en

de gemiddelde opbrengstcurve. De subsidie per eenheid vol-

gens de inductiemethode is derhalve groter dan die van de
1)ordermethode.

Een ander verschil tussen beide methoden is dat bij de order-

methode geen monopoliewinsten gecreaerd worden, terwijl de

inductie methode de monopoliewinsten vergroot boven wat zij

zouden zijn als de industrie reeds zou betsaan. M.a.w. de

1)  Daar DD' steiler is dan AA' moet het verschil tussen de
gemiddelde en marginale opbrengst groter zijn dan het ver-
schil tussen de gemiddelde en marginale kosten.
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inductie methode prikkelt de particulicre monopolist er

toe om een minder monopolistische productie te realiseren

met behulp van een methode die de monopolistische winst

vergroot. Dit lijkt derhalve een tamelijk vreemd voorstel.

Voor het geval de economie zich in zone III bevindt zijn

er twee mogelijkheden.
1  De importprijs is OP' of hoger. Een geschikte subsidie

kan dan bewerkstelligen dat de industrie zich vestigt

en OS gaat produceren bij een verkoopprijs van OP'.

Zoals wij reeds gezien hebben eist het sociale optimum
echter dat de industrie niet bestaat; de markt zal door
importen verzorgd worden. Het resultaat van de subsidie

is dan dat het marginaal optimum bereikt wordt en niet

het structureel optimum.
2  Als de economie zich in het lagere deel van zone III be-

vindt, met de prijs beneden OP', zou een subsidie, die

een verkoopprijs van OP' mogelijk maakt in feite niet

bewerkstelligen dat de industrie blijft bestaan of ge-

vestigd wordt. De subsidie heeft derhalve geen effect;

ook zonder de subsidie zou het sociale optimum bereikt

zijn.

Samenvattend: binnenlandse distorsies in de vorm van mono-

polie en "increasing returns" kunnen geredresseerd worden

door subsidies toe te passen. Hoewel deze conclusie geldt

voor zone I en II, is zij niet noodzakelijk waar in zone
III.

Tot het distorsie argument op grond van monopolistische

marktpraktijken behoort ook het geval van monopolistische

dumping. Hiermede wordt niet bedoeld de afweer tegen
1)

gedumpte buitenlandse goederen, want het is met het oog

op de welvaart van het binnenland niet zinvol goedkope

1)  Meade, t.a.p., blz. 246-253.
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importen te verhinderen, mits hierop op lange termijn gere-
kend kan worden. Veeleer heeft dit distorsie argument be-

1)

trekking op de dumping van een binnenlandse monopolist met

een exportgoed op de buitenlandse markt. Deze monopolist

maximaliseert zijn winst als hij in het binnen- en buiten-

land dezelfde marginale opbrengst behaalt, die overeenkomt

met de marginale kosten.

Indien nu de vraagelasticiteit in het buitenland (vanwege

de aanwezige concurrentie daar) groter is dan in het bin-

nenland zal de monopolist zijn producten in het buitenland
goedkoper afzetten dan in zijn eigen land. In dit verband

zij opgemerkt, dat dit alleen mogelijk is, indien beide

markten voldoende gescheiden zijn en re-importen bijv.
door transportkosten verhinderd worden.

Daar het ons alleen te doen is om binnenlandsb distorsies

veronderstellen wij dat het exportgoed in het buitenland

verkocht wordt tegen een prijs die overeenkomt met de mar-
ginale kosten. Daar er in dat geval alleen in het binnen-

land een positieve distorsie bestaat, kan de welvaart door

een stijging van de binnenlandse consumptie toenemen. Dit

kan worden gerealiseerd door een uitvoerrecht, waarvan de

opbrengst tegelijkertijd aangewend kan worden om de con-

sumptie in het binnenland te subsidiaren.

1)  Indien daarentegen de lage prijs van een buitenlandse
producent slechts van tijdelijke aard is en hij de in-
voervervangende industrie in het binnenland zou willen
wegconcurreren met de bedoeling om, nadat dit gereali-
seerd is, een hoge monopolistische prijs te vragen,
zijn speciale beschermende maatregelen gerechtvaardigd.
Dit wordt nog geaccentueerd indien de binnenlandse con-
sument dan uiteindelijk die hogere prijs moet betalen
voor de goederen die niet langer meer in het binnenland
geproduceerd worden en het bedrijfsleven in de invoer-
vervangende industrie tijdelijk verstoord is en werk-
loosheid het resultaat is. In een dergelijke situatie
waar de gemeenschap op lange termijn een verlies li jdt,
is anti-dumping protectie op economische overwegingen
gemotiveerd mits de omstandigheden tijdelijk zijn.
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In tegenstelling tot het geval van een monopolistische po-

sitie bij het invoervervangende goed, waarbij vrijhandel

optimaal is, is bij een monopoliepositie op de exportmarkt
een uitvoerrecht de "first best" oplossing.

ad c  Fiscale maatregelen

Indien in het binnenland op het invoervervangend goed een

productiebelasting rust, is de prijs en daarmee het grens-

nut van dit goed hoger dan de marginale kosten. Door een

productie-uitbreiding kan de welvaart van het land dan toe-

nemen. Een geschikt instrument hiervoor is een invoerrecht,
waarvan de opbrengst tevens aangewend kan worden om de bin-

nenlandse productie van het invoervervangende goed te sub-

sidiaren. Aldus blijven de overheidsinkomsten gelijk. Ener-

zijds worden dan voorheen rechtenvrije importgoederen belast

en anderzijds wordt de binnenlandse productie van belasting
vrijgesteld. Door de productiestijging neemt de welvaart toe,

terwijl zij door de beperking van de import afneemt. De wel-

vaart is nu maximaal als de marginale welvaartswinst en het

marginale welvaartsverlies aan elkaar gelijk geworden zijn.

Daarmee is tevens de optimale combinatie van invoerrecht en

productiebelasting bereikt. Hiermee is echter niet gezegd,

dat het invoerrecht en de productiebelasting dezelfde hoog-
te hebben.

Stel dat de aanbodelasticiteit bij de importen laag is en

dat die bij de binnenlandse productie van het invoerver-

vangende goed hoog is. In dat geval zal, indien de distor-

sie op beide markten even groot is, de importdaling kleiner

zijn dan de productiestijging. De mate waarin dit het geval

is, hangt af van de vraagelasticiteit in het binnenland.
1)

Als de vraagelasticiteit nihil is, zal de consumptie niet

veranderen en zal de importdaling overeenkomen met de pro-

ductiestijging. Maar naarmate de vraag elastischer is, is

1)  Meade, t.a.p., blz. 194-195.
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vanwege de prijsdaling de consumptietoeneming groter en is

het verschil waarmee de productietoeneming de importdaling

overtreft groter; derhalve is de welvaartstoeneming vanwe-

ge de vervanging van een productiebelasting door een invoer-
recht groter. 1)

Daar de welvaartstoeneming maximaal is als het product van

het invoerrecht en de importdaling gelijk is aan het pro-

duct van de productiebelasting en de productiestijging en

gebleken is dat de productiestijging groter is dan de im-

portdaling zal, indien de aanbodelasticiteit bij de impor-
ten kleiner is dan bij de binnenlandse productie, het in-

2)
voerrecht hoger moeten zijn dan de productiebelasting.
Het minder elastische aanbod moet dus zwaarder worden be-
last.

Een analoog betoog kan worden opgezet indien er sprake is

van een positieve distorsie bij de binnenlandse consumptie
van het exportgoed, met name wanneer die distorsie bestaat

uit een consumptiebelasting. In dat geval is het grensnut
hoger dan de marginale kosten en kan de welvaart toenemen

door de consumptie te bevorderen. Een geschikt instrument
hiertoe is een uitvoerrecht, waarvan de opbrengst gebruikt
wordt om de belasting op de consumptie te verminderen, zo-
dat de overheidsinkomsten gelijk blijven.

3)

Bij een trapsgewijze verhoging van het uitvoerrecht vermin-
dert de export en ontstaat daar een toenemende distorsie,
terwijl de binnenlandse consumptie groter wordt, die de
distorsie daar kleiner maakt. De optimale combinatie van

1)  Dat er hier inderdaad sprake is van een prijsdaling kan
als volgt worden beredeneerd. Enerzijds daalt vanwege
de eliminatie van de productiebelasting de prijs voor
de consument en deze daling wordt niet gecompenseerd
door hogere binnenlandse productiekosten, omdat het
aanbod elastisch is verondersteld. Anderzijds stijgt
vanwege de heffing van het invoerrecht de prijs voor de
consumenten, maar deze wordt snel gecompenseerd door
een kostendaling bij de exporteurs in het buitenland,
omdat hun aanbod inelastisch is verondersteld.

2)  In appendix III wordt dit mathematisch expliciet gemaakt.
3)  Meade, t.a.p., blz. 197.
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het uitvoerrecht en de consumptiebelasting is bereikt, als

bij een verdere tariefsverhoging het marginale welvaarts-

verlies ten gevolge van de uitvoerdaling gelijk wordt aan

de marginale welvaartswinst ten gevolge van de consumptie-

toeneming.

ook hier behoeven het uitvoerrecht en de consumptiebelas-

ting niet dezelfde hoogte te hebben. Als de buitenlandse

vraag bijv. minder elastisch is dan de binnenlandse vraag,

neemt de binnenlandse consumptie meer toe dan de buitenland-

se importen dalen, zodat het optimale uitvoerrecht hoger is
dan de consumptiebelasting. 1  De minder elastische vraag

moet zwaarder warden belast.

Tot dusverre hebben wij verondersteld dat de distorsies op

de goederenmarkten gecorrigeerd worden door middel van eco-

nomisch politieke ingrepen aan de zijde van de prijzen. In
de theorie van de internationale handel is echter de notie

bekend dat tarieven en quota equivalent zijn en wel in die

zin dat een tarief een importvolume impliceert dat, indien

het wordt uitgedrukt als een quotum, een identieke discre-

pantie tussen buitenlandse en binnenlandse prijzen (impli-
ciet tarief) bewerkstelligt. Het zou dan ook denkbaar2)

kunnen zijn een tarief te vervangen door een equivalente
kwantitatieve restrictie.

Bhagwati heeft echter aangetoond dat equivalentie van ta-

rieven en quota slechts in een zeer beperkt aantal situa-

1)  In dit verband zij opgemerkt dat in het normale geval
de importvraagelasticiteit in het buitenland groter is
dan de vraagelasticiteit in het binnenland. Zie appen-
dix IV.

2)  C.P. Kindleberger, International Economics, Homewood,
1968, blz. 130.
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1)ties opgaat. Hij construeert verschillende gevallen waar

de equivalentie ophoudt te bestaan. Met name is dit het geval

wanneer monopolie elementen in het model worden geintrodu-
ceerd. Alleen indien er sprake is van universele volledige

mededinging, d.w.z. zowel bij het buitenlandse aanbod als

bij het binnenlandse aanbod, alsmede onder de quota-houders,

gaat de equivalentie op.

Tot nu toe zijn wij er vanuit gegaan dat er slechts 66n dis-

torsie bestaat. Het is echter ook mogelijk dat er gelijktij-

dig meerdere distorsies werkzaam zijn. Op de hiermee samen

hangende problemen zullen wij in het kort met behulp van een

voorbeeld ingaan.

Stel dat er een positieve distorsie bestaat bij de productie

van invoervervangende wollenstoffen. Zoals wij gezien hebben,

kan de welvaart van het land dan door een proAuctie-uitbrei-
ding toenemen, waarvoor een invoerrecht een geschikt middel

is.

Laat ons ook veronderstellen dat er een positieve distorsie

bestaat in de confectie-industrie, die eveneens met importen
moet concurreren.

De door het invoerrecht teweeggebrachte prijsstijging van

wollenstoffen veroorzaakt in de confectie-industrie een kos-

tenstijging, die alleen de binnenlandse en niet de buitenland-

se producenten treffen. Dientengevolge daalt de productie in
de confectie-industrie, wat een welvaartsverlies voor het bin-

nenland impliceert, immers in de confectie-industrie bestaat
een positieve distorsie. De contractie van de confectie-indu-

1)  J. Bhagwati, On the Equivalence of Tariffs and Quotas,
in R.E. Caves, H.G. Johnson and P.B. Kener (eds.), Tra-
de, Growth, and the Balance of Payments, Essays in Honor
of Gottfried Haberler, Chicago, 1965, blz. 53-67.
Zie in dit verband ook H. Shibata, A Note on the Equiva-
lence of Tariffs and Quotas, American Economic Review,
Vol. 58, March 1968, alsmede J. Bhagwati, More on the
Equivalence of Tariffs and Quotas, American Economic
Review, Vol. 58, March 1968.
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strie bewerkstelligt echter ook dat de binnenlandse wollen-
stoffenindustrie minder afzet vindt, zodat de daar nagestreef-

de productiestijging op moeilijkheden stuit. Anderzijds is

het mogelijk dat in de confectie-industrie productiefactoren

vrijkomen, waarvan de prijs daalt. Deze kunnen ook in de wol-

lenstoffenindustrie tewerkgesteld worden, zodat deze industrie

goedkoper kan produceren.

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat naast de primaire in-

vloed van een invoerrecht (prijsverhoging en stimulans tot

productietoeneming) ook rekening gehouden moet worden met de

secundaire invloed op substitutie- en complementaire goederen

en de daardoor veroorzaakte terugslag op de productie van het

goed in kwestie. Van deze secundaire veranderingen gaan weer
verdere invloeden uit, zodat kennis van de causaliteitsketen

noodzakelijk wordt, totdat de gehele economische structuur
zich aan de nieuwe situatie heeft aangepast. Indien er dan1)

ook meerdere distorsies naast elkaar bestaan, moet onderzocht

worden hoe de door een invoerrecht gecrederde situatie daarop
inwerkt en wat de totale invloed is op de welvaart. Eerst uit

de sommering van alle welvaartswinsten en/of verliezen blijkt

dit. Een dergelijke veelomvattende analyse stuit echter in de

realiteit op zo'n grote moeilijkheden, dat een praktische toe-

passing van het distorsie argument onmogelijk lijkt. Daarbij

moet bedacht worden dat de op een bepaald tijdstip bestaande

distorsie op een nog niet voltooid aanpassingsproces kan be-

rusten. Bovendien blijven distorsies niet altijd constant,

maar veranderen voortdurend. Ook is het gevaar niet denkbeel-

dig dat een invoerrecht het aanpassingsproces belemmert, dus
eerder de krachten verzwakt die een automatische nadering van

het optimum bewerkstelligen.

Wij kunnen dan ook concluderen dat hoewel het distorsie ar-

gument theoretisch juist is, het praktisch nauwelijks toe-

gepast kan worden.

1)  Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de betalings-
balanssituatie; daarvan afhankelijk kan de wisselkoers of
het binnenlandse prijsniveau veranderen, wat weer zijn in-
vloed kan hebben op de buitenlandse handel.
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C  Distorsies op de factormarkten

Distorsies op de factormarkten cre&ren eveneens een discre-

pantie tussen de binnenlandse prijsverhouding en de sociale

kostenverhouding.

Wij zullen ons in deze paragraaf bezighouden met de volgen-
de twee vormen van factormarktimperfacties, die als evenzo-

veel redenen voor distorsies kunnen worden aangemerkt.

I  Een verstorende differentiatie in de beloning van de-

zelfde productiefactor tussen verschillende sectoren,
zoals een verschil in reale lonen tussen de landbouw

en de industrie.

II  Gelijkheid van beloning van de productiefactoren in de
verschillende sectoren, die echter afwijkt van de waar-

de van het grensproduct, zoals in de landbouw bij de fa-

milieboerderijen.

Het effect van zulke distorsies is drievoudig:
1  De allocatie van de productiefactoren over de sectoren

wordt inefficient, omdat de sector die voordeel heeft

van de distorsie in de factorbeloningen meer van de des-

betreffende factor zal gebruiken, terwijl de andere er

minder van zal aanwenden. Dit impliceert dat niet de maxi-

male productie gerealiseerd wordt. De transformatiecurve

verschuift naar de oorsprong behalve op de specialisatie-

punten. Dit kan worden aangetoond met behulp van het Edge-
worth-Bowley box-diagram. Zie figuur 9.

In dit diagram wordt de lijn van effici nte productiemo-

gelijkheden gevormd door de meetkundige plaats van alle

punten waar de isoquanten elkaar raken. Bij een distor-
sie is de transformatiecurve echter de meetkundige plaats

van de punten waar de isoquanten elkaar snijden. In elk

snijpunt van de isoquanten  verschillen de hellingshoeken

van de raaklijnen aan de isoquanten met het door de loon-

differentiatie bepaalde bedrag:   E l  0   E lL r Jm r  _lc
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2  De marktprijsverhouding wijkt af van de sociale kosten-

verhouding zoals die bepaald wordt door de hellingshoek

van de raaklijn aan de transformatiecurve. Deze divergen-
tie bestaat niet indien de distorsie op de markt van de

ene productiefactor precies gecompenseerd wordt door een

tegengestelde distorsie op de markt van de andere produc-
tiefactor. Indien de grensproductiviteit van een produc-

tiefactor in de ene sector hoger is dan die van dezelfde

factor in de andere sector, kan aangetoond worden dat de

prijsverhouding afwijkt van de sociale kostenverhouding.
1)

Bij factormarktimperfecties wordt derhalve niet de maxi-

male welvaart gerealiseerd, enerzijds omdat het land zich

op een inferieure transformatiecurve bevindt, anderzijds

omdat het land ten gevolge van de discrepantie tussen de

private en de sociale kostenverhouding op de ineffici6nte

transformatiecurve een sub-optimale positie zal kiezen.
3  Een mogelijk derde gevolg van de aanwezigheid van distor-

sies op de factormarkt is dat de transformatiecurve con-
2)vex wordt ten opzichte van de oorsprong.

1)  Zie hiervoor appendix V.

2)  Johnson heeft in dit verband voor Cobb-Douglas produc-
tiefuncties in de twee sectoren bewezen dat de tweede
afgeleide positief kan zijn. Indien wm = x wc, waarbij
x de distorsie aangeeft, en indien x > 1, zodat wm > wC,
impliceert een positieve tweede afgeleide dat er sprake
is van omkering van de factorintensiteiten ten opzichte
van een situatie zonder de aanwezigheid van een distor-
sie. Indien x < 1, zodat wm < wc, accentueert de distor-
sie het verschil in factorintensiteiten dat bij afwezig-
heid van de distorsie zou bestaan.
H.G. Johnson, Factor Market Distorsions and the Shape of
the Transformation Curve, Econometrica, Vol. 34, No. 3,
July 1966.
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ad I Beloningsdifferentiatie van dezelfde factor tussen

verschillende sectoren

Het argument voor protectie dat verband houdt met de loon-
verschillen tussen de sectoren is afkomstig van Manoilesco

en is opnieuw ter discussie gesteld door Hagen met betrek-

king tot de waargenomen loonverschillen tussen stedelijke

en landelijke gebieden.
1)

Alvorens het hierop gebaseerde argument voor protectie te

bespreken, maken wij enige opmerkingen omtrent de omstandig-

heden waaronder een differentiSle beloning een re6le distor-

sie veroorzaakt. Een reSle distorsie doet zich alleen voor,

indien andere dan de vraag- en aanbodfactoren een afwijking

van de Pareto-condities bewerkstelligen.

Zo is het loutere feit dat de lonen in de industrie hoger

zijn dan die in de landbouw geen voldoende bewijs voor de

aanwezigheid van een distorsie, immers het loonverschil kan

verklaard worden door de volgende factoren, die een compen-

satie eisen in de vorm van hogere lonen:

a  een nutsvoorkeur van de arbeiders voor bepaalde beroepen;

b  een beloning voor schaarse bekwaamheden;

c  een beloning voor investering in menselijk kapitaal door
onderwijs;

d  een beloning voor investering in de kosten van migratie

van de landelijke naar de stedelijke gebieden.

De hierop gebaseerde loondifferentiaties kunnen dan ook niet
als een re&le distorsie worden aangemerkt. Dit is wel het ge-

val, indien de differentiatie is toe te schrijven aan:

e  interventie van de vakbeweging;

f  humanitaire of prestige overwegingen: "I must pay my man
a decent wage". 2)

1)  M. Manoilesco, The Theory of Production and International
Trade, London, 1931.
E.E. Hagen, An Economic Justification of Protectionism,
Quarterly Journal of Economic, Vol. 72, November 1958.

2)  J. Bhagwati and V.K. Ramaswami, t.a.p., blz. 47.
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Als additionele verklaringen voor een distorsie kunnen de

volgende factoren worden genoemd:

g  de differentiatie bestaat, omdat de industrie als groei-

ende sector hogere lonen moet betalen om arbeid aan de

andere sectoren te onttrekken. Voorzover echter de op

dit dynamisch argument gebaseerde loondifferentiatie

toe te schrijven is aan de migratiekosten van arbeid

is er geen sprake van een re5le distorsie;
h  zelfs indien de differentiatie veroorzaakt is door de

migratiekosten tussen de sectoren, maar de kapitaalmarkt

die dit financiert een imperfectie kent, die deze migra-

tie duurder maakt dan andere investeringsactiviteiten,
dan is er een verstorend element in het loonverschil aan-

wezig;

i  een meer substantieel argument betreft de overweging dat
de landbouw werkgelegenheid verschaft aan' onvolwassen fa-

milieleden, terwijl in de industrie alleen de volwassene

werkzaam is. Voor het verlies van werkgelegenheid voor on-

volwassen familieleden moet een migrerende volwassene scha-

deloos worden gesteld. Indien dit geval actueel is, is er
zeker van een marktimperfectie sprake. 1)

Indien de distorsie rebel is, doen zich door de introductie

van handel, zoals uit de vergelijking van de internationale

prijsverhouding met de sociale en de private kostenverhouding
blijkt, wederom twee specialisatiemogelijkheden voor:

a  het land specialiseert zich in de verkeerde richting en
wel op het goed, waarin het een comparatief nadeel heeft;

b  het land specialiseert zich in de goede richting, nl. op

het goed waarin het een comparatief voordeel heeft.

1)  A. Kafka, A New Argument for Protectionism, Quarterly
Journal of Economics, Vol. 76, February 1962.
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Zoals reeds bij de analyse van distorsies op de goederen-

markten is uiteengezet, kan de distorsie gecorrigeerd wor-

den door het heffen van een invoerrecht of uitvoerrecht,

indien het land zich op het verkeerde product speciali-

seert en door middel van een productiesubsidie indien het

land zich op het goede product specialiseert. Echter in

tegenstelling tot het geval van distorsies op de goederen-

markten blijft bij een distorsie op de factormarkt het land

op de ineffici6nte transformatiecurve produceren indien een

productiesubsidie als oplossing wordt voorgestaan. De dis-

torsie wordt pas ge5limineerd, indien rechtstreeks in de

factormarkt geintervenieerd wordt.

Indien er sprake is van een verstorend loonverschil ten na-

dele van het m-goed, kan de volgende figuur een en ander

illustreren. Hierin wordt de vrijhandelssituatie aangegeven

door productiepunt Pf en consumptiepunt Cf' met als wel-

vaartsindex Uf.

Figuur 11
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Uit figuur 11 blijkt, dat een factor-subsidie-politiek, die
het loonverschil elimineert de "first best" oplossing geeft,

waarbij het maximale welvaartsniveau U gerealiseerd wordtfs

en waarbij het productiepunt P zich op de effici6nte trans-
fs

formatiecurve bevindt.

Een productiesubsidie kan weliswaar bewerkstelligen dat de

discrepantie tussen de prijsverhouding en de sociale kos-

tenverhouding ge&limineerd wordt, maar zij resulteert niet

in een effici5nte productie, immers het productiepunt PPS
bevindt zich nog op de inferieure transformatiecurve. Deze

politiek die een welvaart met index U oplevert kan der-
PS

halve als "second best" worden aangeduid.

Een export-subsidie-politiek kan ten opzichte van de vrij-
handelssituatie de welvaart wel verbeteren, maar is duide-

lijk inferieur aan de "second best" oplossing van een pro-

ductiesubsidie, immers aan de consumptiezijde blijft dan

nog een distorsie bestaan, zoals uit consumptiepunt C en
es

welvaartsindex U blijkt.es

ad II Beloningsegalisatie met afwijking van de waarde van

de grensproducten

Indien het re&le loon in beide sectoren identiek is, maar

in de landbouw groter is dan de waarde van het grenspro-

duet is de analyse gelijk aan het voorgaande geval en is

een factor-subsidie-politiek wederom optimaal. Dit argument

is verbonden aan de naam van Lewis, die stelde dat de 10-

nen in de industrie gerelateerd zijn aan die in de landbouw,

waar de lonen bepaald worden door het gemiddeld product van

arbeid dat hoger is dan het grensproduct van arbeid. Tenge-

volge van "diminishing returns" in de landbouw en de verbor-

gen werkloosheid is het grensproduct van arbeid in feite ni-

hil, maar het familiale systeem bewerkstelligt een zodanige

spreiding van de inkomens dat zelfs de marginale arbeider een

gemiddeld inkomen ontvangt. De industrie kan deze surplus
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arbeid uit de landbouw tegen het minimum bestaansloon niet

aantrekken en zal ter overwinning van de immobiliteit van
arbeid een aanzienlijke premie op dit bestaansloon moeten

toucheren. Vanwege de hierdoor ontstane discrepantie tus-

sen de private en sociale kosten (die bepaald zijn door

het grensproduct van arbeid in de landbouw) bepleitte Le-

wis protectie (in de vorm van een invoerrecht) voor de in-
1)dustrie.

In dit verband kan als kritisch punt op de stelling van Le-

wis worden opgemerkt dat, indien er tengevolge van overbe-

volking een re le overwaardering (distorsie) van arbeid in

de industrie bestaat, dit op zichzelf nog geen afdoend ar-
gument voor protectie is. Arbeid is immers maar &6n van de

productiefactoren en het is een bekend feit dat de rente-

voet in de landbouwsector in ontwikkelingslanden hoger is

dan in de industrie, zodat deze hogere kapitaalkosten in

de landbouw de hogere loonkosten in de industrie kunnen
2)

compenseren. Of de productiekosten in de industrie als
geheel ten opzichte van die in de landbouw relatief over-

gewaardeerd zijn, is afhankelijk van de kapitaalintensi-

teit in de twee sectoren en van de relatieve grootte van
het verschil tussen de lonen en de rentevoeten.

Evenals in het bovenstaande geval is een rechtstreekse sub-

sidiepolitiek op het factorgebruik wederom optimaal.

1)  W.A. Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies
of Labour, Manchester School of Economic and Social Stu-
dies, Vol. 22 , May 1954.

2)  H. Myint, Infant Industry Arguments for Assistance to
Industries in the Setting of Dynamic Trade Theory, in
R.F. Harrod and D.C. Hague (eds.), International Tra-
de Theory in a Developing World, London, 1963, blz.
178.
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D  Het infant industry argument

I  De argumentatie

Het zogenaamde infant industry argument voor protectie is

reeds door de Engelse klassieke economen erkend. Mill zei
hierover: "The only case in which, on mere principles Of
political economy, protecting duties can be defensible is

when they are imposed temporarily (specially in a young

and rising nation) in hopes of naturalizing a foreign in-
dustry, in itself perfectly suitable to the circumstances

of the country. The superiority of one country over another

in a branch of production often only arises from having be-
gun it sooner". Hij voegde hieraan  toe:   "But it cannot  be

expected that individuals should, at their own risk, or ra-

ther to their certain loss, introduce a new manufacture,

and bear the burden of carrying it on until the producers
have been educated up to the level of those with whom the

1)
processes are traditional".

Het opvoedingsargument voor protectie stelt derhalve dat

jonge industrieen ter overbrugging van hoge initiale kosten

door tijdelijke bescherming ongestoord in de gelegenheid

moeten worden gesteld om zichzelf te vestigen teneinde uit-

eindelijk na afloop van het rijpingsproces zonder protectie

op gelijke voorwaarden met buitenlandse ondernemingen te

kunnen concurreren. De achtergrond hiervan ligt in de ver-

onderstelling dat de beschermde industrie door productie-

expansie besparingen kan realiseren, die bij een kleine pro-
ductie-omvang niet mogelijk zijn.

ofschoon het infant industry argument voor protectie nauw
verband houdt met externe productie-effecten, moet zij hier-
van toch onderscheiden worden. Het "external economies"  ar-

1)  J.S. Mill, The Principles of Political Economy, 1848,
Ashley edition, London, 1929, blz. 92.
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gument is immers statisch van aard en de hieruit voortv
loei-

ende distorsie is een permanent kenmerk van de productie te
ch-

nologie, die derhalve permanente overheidsinterventie eist.

Het opvoedingsargument is daarentegen expliciet dynamisch en

eist ter correctie van een tijdelijke distorsie tijdelijke

overheidsinterventie.

In een twee-goederen model kan het opvoedingsargument als

volgt worden geanalyseerd. Allereerst veronderstellen wij

dat beide producten bij toenemende productie tegen dalen-

de kosten worden voortgebracht. Dit impliceert dat bij ge-

lijkmatig afnemende productie van het ene goed de productie

van het andere goed progressief groter wordt. Uit figuur 12,

waar de transformatiecurve convex getekend is, blijkt dit

duidelijk.

Bij autarkie wordt het productie- en consumptiepunt aange-
1)

geven door P, C en heeft de welvaart index Ua.

Figuur 12A
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1)  Opgemerkt zij dat dit autarkische evenwicht onstabiel is,

immers een kleine verandering in de prijsverhouding ver-

schuift de productie naar een van de specialisatiepunten
op de assen, die stabiele evenwichtspunten aangeven.
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Door de introductie van handel kan het land haar welvaart

vergroten tot Uf en wel door zich te specialiseren op de
productie van het m-goed en het c-goed te importeren. Om

dit proces op gang te brengen, is het echter noodzakelijk

dat de internationale prijsverhouding P* groter is dan de

autarkische binnenlandse prijsverhouding P. Het speciali-

satieproces ontwikkelt zich dan automatisch, zodat een eco-

nomisch-politieke ingreep in de vorm van protectie niet no-
dig is.

Indien echter bij het openen van handelsrelaties de binnen-

landse en de internationale prijsverhouding toevallig gelijk

zijn, ontstaat er geen handel, ofschoon door handel de wel-
vaart kan toenemen. Het specialisatieproces komt dan niet

automatisch op gang. Hiervoor is een economisch-politieke

ingreep in de vorm van een invoersubsidie van'het c-goed of

een uitvoersubsidie van het m-goed vereist. Het heffen van

invoerrechten is uit den boze, omdat er in de uitgangssitua-
tie geen handel bestaat.

Het geval waarin beide producten bij toenemende productie te-

gen dalende kosten kunnen worden voortgebracht, heeft voor

het opvoedingsargument dan ook nauwelijks betekenis.

Interessanter is de mogelijkheid van dalende kosten bij Odn
product en wel bij het invoervervangende goed. Dit geval
vormt de kern van het opvoedingsargument en wordt in figuur
13 gelllustreerd.

Aanvankelijk produceert het land bij toenemende kosten de

goederencombinatie P op transformatiecurve RS, die concaaf
getekend is, daar verondersteld is, dat bij gelijkmatig af-
nemende productie van het ene goed de productietoeneming van
het andere goed steeds geringer wordt. Indien vervolgens de
c-producenten bij een stijging van het productievolume van

het c-goed boven punt P uit kostenbesparende vindingen doen,
verschuift de transformatiecurve naar TS. Het traditionele
argument voor tijdelijke protectie stelt dat door middel van
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een invoerrecht de productiestructuur naar P' verschuift,
zodat een hogere welvaart, aangegeven door index Ut' ge-

realiseerd wordt. De binnenlandse prijsverhouding, aange-
geven door de twee parallelle lijnen P, wijkt vanwege het

invoerrecht  af  van de internationale  pri j sverhouding  P *.

Na afloop van het rijpingsproces kan het tijdelijk invoer-

recht worden afgeschaft, zodat een nog hogere welvaart, aan-

geduid door index U resulteert. Het productiepunt is nuff'
verschoven naar P".

Het is echter geenszins noodzakelijk, dat protectie de wel-

vaart verhoogt. In figuur 14 wordt geillustreerd, dat pro-

tectie zelfs de welvaart verlaagt.
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Figuur 14
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In deze figuur geeft RS wederom de transformatiecurve weer,
P *  de internationale prijsverhoudingslijn  en  MM de binnen-

landse prijsverhoudingen die van de internationale prijs-

verhouding afwijken met de mate van protectie van het c-goed.

P en C zijn de evenwichtige productie- en consumptiepunten.
Indien er alleen technische vooruitgang plaats vindt in de

beschermde c-sector verschuift de transformatiecurve naar

buiten, behalve op punt S, (waar geen c-goed geproduceerd
wordt). Het nieuwe evenwichtige productiepunt P' ligt ten
noord-westen van P. P' kan ofwel links ofwel rechts van de

oude internationale prijsverhoudingslijn liggen. Dit hangt

af van het tarief, de mate van de technische vooruitgang en
de substitutie-elasticiteiten tussen de productiefactoren in

de productiefuncties. Het nieuwe nutsniveau van het land, Uff'

wordt nu aangegeven door de gemeenschappelijke indifferentie-

curve die een parallel aan de internationale prijsverhoudings-

lijn lopende lijn door P' snijdt met een hellingshoek van de

raaklijn die gelijk is aan MM. De internationale prijsverhou-
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ding blijft gelijk omdat uitgegaan is van de veronderstel-

ling dat het tariefheffende land op de wereldmarkt niet over
1)

een monopoliepositie beschikt. Bij afwezigheid van infe-

rieure goederen zal het nutsniveau lager zijn als P' links

van de gegeven internationale prijsverhoudingslijn ligt.

(Als P' rechts daarvan ligt is het nutsniveau hoger zoals

uit figuur 13 blijkt).

Een variatie hiervan die resulteert in prohibitieve protec-

tie geeft de volgende figuur.

Figuur 15
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1)  Linder heeft als kern van het opvoedingsargument gewezen
op het monopolie element. De ontwikkelingslanden hebben
volgens hem geen moeilijkheden om industriean op te bou-
wen omdat zij potentiael niet tegen dezelfde kosten zou-
den kunnen produceren, maar "because the leading coun-
tries have - by being first - achieved a virtual, but
economically artificial monopoly", Linder, t.a.p. blz. 80.
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II Het verschijnsel "immiserizing growth"

In de figuren 14 en 15 hebben wij aangetoond dat het ver-

schijnsel van "immiserizing growth",d.i. een vermindering
van de sociale welvaart beneden het initiale pre-groeini-

veau, ook kan voorkomen in het geval waarin een klein land

zonder enige monopoliemacht in de handel de invoervervangen-
de industrie door middel van invoerrechten beschermt en daar

technische vooruitgang plaats vindt of een productiefactor

toeneemt die intensief wordt aangewend.
1)

Bhagwati heeft aangetoond dat zowel het in hoofdstuk II be-

sproken geval van "immiserizing growth" waar de groei leidt

tot een ruilvoetverslechtering, die de primaire re&le inko-

mensstijging ten gevolge van de groei overtreft, als de zo-
juist besproken mogelijkheid, terug te voeren 'zijn tot een
algemene categorie van "immiserizing growth" verschijnselen

2)
die kunnen ontstaan bij de aanwezigheid van distorsies.

In het eerste geval,  waar de "gains from growth" overgecom-

penseerd worden door de ruilvoetverslechtering, is de dis-

torsie van buitenlandse oorsprong: de gemiddelde ruilvoet
wijkt af van de marginale ruilvoet.

In het tweede geval van de protectie door een klein land is

de distorsie door de politiek opgelegd en resulteren de ta-

rieven in een sub-optimale positie.

In beide gevallen is essentidel dat de winst uit groei, als

een optimale politiek gevolgd zou worden, gecompenseerd wordt

door het additionele reele inkomensverlies vanwege de distor-

1)  H.G. Johnson, The Possibility of Income Losses from In-
creased Efficiency or Factor Accumulation in the Presen-
ce of Tariffs, Economic Journal, Vol. 77, March 1967.

2)  J. Bhagwati, Distorsions and Immiserizing Growth: a Ge-
neralisation, Review of Economic Studies, Vol. 35, Octo-
ber 1968.
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sie in de post-groei situatie ten opzichte van de pre-groei

situatie. Het verschijnsel van "immiserizing growth" kan

dus in principe alleen plaats vinden als er sprake is van

distorsies in het economisch systeem.

Vervolgens generaliseert Bhagwati zijn oorspronkelijk geval

van "immiserizing growth", waarin  in  een  land met  een mono-

poliepositie in de handel groei plaats vindt bij een nulta-

rief en het geval van Johnson, waarin in een land zonder mo-

nopoliemacht groei plaats vindt bij een positief tarief. Hij

toont nl. aan dat "immiserizing growth" mogelijk is voor een
land met een monopolistische handelspositie waar groei plaats

vindt bij een positief tarief.

"Immiserizing growth" is in dit geval mogelijk:

1  als het tarief, zowel in de pre-groei als in de post-groei

situatie, sub-optimaal is;

2  of als het tarief optimaal is in de pre-groei situatie,

maar sub-optimaal is in de post-groei situatie.

"Immiserizing growth" is onmogelijk als het tarief optimaal

is in beide situaties, of als het tarief alleen optimaal is

in de post-groei situatie.

De mogelijkheid dat het tarief optimaal is in de pre-groei

situatie en sub-optimaal in de post-groei situatie kan als

volgt worden geillustreerd.
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In deze figuur zijn wij er van uitgegaan dat het land een

monopoliepositie in de handel heeft en dat het een opti-

maal invoerrecht opgelegd heeft. Als in deze situatie groei

plaats vindt zal het tarief dat in de uitgangssituatie op-

timaal was, in het algemeen in de nieuwe situatie sub-opti-
maal worden. Het verlies vanwege de sub-optimaliteit van het

tarief kan dan groter zijn dan de winst vanwege de groei.

In de figuur is AQB de transformatiecurve voordat groei plaats

vindt, QMCR is de gegeven buitenlandse reciprocal demand curve,

QC de internationale prijsverhouding PF en PD de binnenlandse

prijsverhouding bij het optimaal tarief. Wij zien dat de bin-

nenlandse prijsverhouding gelijk is aan de hellingshoek van

de raaklijn aan de buitenlandse offercuive in het handels-

punt.
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AQ'B' is de transformatiecurve nadat groei heeft plaats ge-
vonden en Q'C' is de nieuwe internationale prijsverhouding

P;. Hieruit resulteert een geringer handelsvolume met pro-
ductie in Q' en consumptie in C', bij een binnenlandse prijs-

verhouding P , die consistent is met de gegeven reciprocal

demand curve, zoals QM aangeeft.

Nadat groei heeft plaats gevonden is het tarief, dat constant

is verondersteld, P  = (1 + t) P , PD = (1 + t)P . niet meerF'

optimaal, immers de binnenlandse prijsverhouding raakt niet

meer aan de gegeven buitenlandse offercurve. Uit de resulte-

rende welvaartsniveaux blijkt duidelijk het verschijnsel van
de "immiserizing growth", immers  U'  < U. Benadrukt moet wor-

den dat "immiserizing growth" onmogelijk is als het tarief

in de post-groei situatie gewijzigd wordt in een optimaal
tarief.

III  Voorwaarden voor de geldigheid

Voor de geldigheid van het opvoedingsargument voor protectie

moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
1  De zekerheid moet bestaan dat de industrie niet zal expan-

deren of zich zal vestigen tenzij met behulp van protectie.
2  De beschermde industrie moet voldoen aan de Mill-Bastable

test. De Mill-test houdt in dat de protectie beperkt wordt
tot die gevallen, waarin er reden is aan te nemen, dat de

industrie na een bepaalde tijd het zonder protectie kan

stellen en voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan om
de historische handicap te overwinnen. M.a.w. van de in-

dustrie moet verwacht kunnen worden dat zij in de toekomst

zonder protectie rendabel kan zijn. De Bastable-test impli-

ceert dat de uiteindelijke kostenbesparingen de hoge kosten

van de aanloopperiode moeten compenseren. Het is in genen

dele duidelijk of die uiteindelijke kostenbesparingen al-
leen de winst omvat die toevalt aan de industrie of dat bo-

vendien rekening gehouden moet worden met het consumenten-

surplus. De Mill-Bastable test kan als volgt worden geIllu-
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streerd. 1) 2)

Figuur 17
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In deze figuur geeft de horizontale curve de importprijs van

het desbetreffende goed aan, waarachter de veronderstelling

schuil gaat, dat de industrie in het buitenland reeds vol-

wassen is en van ervaring niets meer kan leren, Dit in te-

genstelling tot de binnenlandse kostencurve HH', die geba-

seerd is op de veronderstelling, dat de binnenlandse indu-

strie nog van ervaring kan leren. In de figuur is aangenomen,

1)  Een additionele voorwaarde stelt, dat voordat een indus-
trie beschermd kan worden, zij eerst moet bestaan. Een
opvoedingsrecht zou dan hoogstens slechts een instru-
ment zijn om de productiemiddelen naar bepaalde indus-
triedn te kanaliseren, maar zij zou niet het kapitaal
en de kwaliteit van arbeid kunnen crearen die de in-
dustrie6n vanaf het begin nodig heeft. Deze conditie
is benadrukt door Hirschman, die stelde dat "infant
industry protection should not be given before the in-
dustry has been established, but should become available,
if at all, only afterwards". In tegenstelling hiermee
veronderstellen wij voor het vervolg van het betoog dat
het opvoedingsargument voor protectie gehanteerd kan wor-
den zowel ter expansie van een reeds bestaande industrie
als ter oprichting van een nieuwe industrie. Zie A.0.
Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Ha-
ven, 1958, blz. 124.

2)  M.C. Kemp, The Mill-Bastable Infant Industry Dogma, Jour-
nal of Political Economy, Vol. 68, February 1960.
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dat de protectie de vorm heeft van een invoerrecht, waarvan

de hoogte wordt aangegeven door de afstand HB:BO, dat pro-
gressief lager wordt totdat het op tijdstip t afgeschaft

kan worden. In het snijpunt van de twee lijnen is de histo-

rische handicap overwonnen, zodat daar voldaan is aan de
Mill-test. Of echter eveneens de Bastable-test wordt door-

staan, hangt af van de binnenlandse prijs na tijdstip t,

wat weer afhankelijk is van de gemaakte veronderstellingen

omtrent de aard van het leerproces, waarbij een onderscheid

gemaakt kan worden tussen:
a  External economies;

b  Internal economies.

ad a De betekenis van "external economies"

Indien het leerproces "external" is, of indien er zoals
Bhagwati het noemt, sprake is van "learning by someone el-

se's doing", blijven de verworven kennis en ervaring niet

de exclusieve eigendom van de pionier, maar komen zij vrij
beschikbaar voor elke nieuwkomer of andere reeds bestaande

ondernemingen in de bedrijfstak, zodat de sociale voorde-

len groter zijn dan de particuliere voordelen. Hiervan kan

sprake zijn bij het opleiden van arbeidskrachten, het ont-

wikkelen van nieuwe productiemethoden, het ontsluiten van

markten, het verbeteren van het verkeerswezen, kortom, zo-

als Meade dit noemt, bij "atmosphere-creating external eco-
nomies". De concurrentie zorgt er dan voor dat de bin-

1)

nenlandse prijs het pad HH' zal volgen, zodat de gehele

kostenbesparing doorgegeven wordt aan de consumenten. In

dit geval zullen de pionierproducenten geen winst maken en

zullen zij hun aanloopkosten als verlies moeten afboeken.

Onder deze omstandigheden zal geen enkele ondernemer be-

reid zijn als eerste de productie ter hand te nemen, ten-
Zij hij voor de kosten van de leerperiode door protectie

schadeloos wordt gesteld.

1)  Meade, t.a.p., blz. 41-42.
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Kortom, indien additionele gebruikers zonder additionele

kosten gebruik kunnen maken van door anderen gedane inves-

teringen, die aan het Mill-Bastable criterium voldoen, en

aldus profijt hebben van de door hen vergaarde kennis en
ervaring, is tijdelijke protectie gerechtvaardigd.

In dit verband merken wij nog op, dat deze tijdelijke pro-

tectie betrekking heeft op "external economies" die onher-

roepelijk zijn, zodat zij na opheffing van de protectie

blijven bestaan. In figuur 13, 14 en 15 is dit tot uiting

gebracht door een permanente verschuiving van de transfor-

matiecurve. Zijn de "economies" daarentegen herroepelijk,

zodat zij weer verdwijnen als de protectie opgeheven wordt

en zij slechts een tijdelijke verschuiving van de transfor-

matiecurve bewerkstelligen, dan zou de protectie permanent

moeten zijn teneinde van de omkeerbare "economies" te kun-

nen blijven profiteren.

Ten aanzien van de wijze waarop de protectie toegstaan

wordt, kan gesteld worden dat het heffen van invoerrechten

niet de optimale politiek is, daar deze de welvaart kan ver-

lagen in plaats van verhogen. Immers protectie in deze vorm

vergroot de sociale kosten van het leerproces in de infant

industry doordat het behalve de hoge aanloopkosten ook nog

consumptiekosten met zich meebrengt. De meest geschikte

overheidspolitiek is het leerproces zelf te subsidi ren.

Indien bijv. een bedrijf bij de basisresearch een proces ont-

wikkelt, waaruit "external economies" vooortvloeien, waarop

geen patent verkregen kan worden en dat niet geheim gehouden

kan worden, bieden "non-profit" overheidsresearchinstellingen

een betere oplossing dan protectie in de vorm van invoerrech-
ten.

Indien bijv. de productietechnieken belichaamd zijn in de ge-

schooldheid van arbeid en de arbeidsmarkt-instituties aan ar-

beid de eigendomsrechten geven van op kosten van de werkgever
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verkregen opleiding, is het privaat rendement van investe-

ringen in "on the job trainiug" lager dan het sociaal ren-

dement, omdat de geschoolde arbeider door een concurrent
1 '

kan worden aangetrokken. i.n dit geval is de meest ge-

schikte politiek de financiering van overheidswege van het
"on the job training" of hat oprichten van instituties die
de arbeiders in staat stellen zelf hun opleiding te finan-

cieren uit het hogere toekor„stige inkomen dat het resultaat

is van hun opleiding.

ad b De betekenis van "internal economies"

Indien het leerproces "internal" is, of zoals Arrow het

noemt "learning by doing", wint alleen het bedrijf dat de

productie initieert of expandeert aan kennis en ervaring en

blijven deze geaccumuleerde kennis en ervaring de exclusieve

eigendom van het bedrijf. Voor nieuwkomers is het dan onmo-

gelijk om op gelijke kostenbasis de bedrijfstak binnen te
treden. Zij zullen dan produceren tegen een prijs die boven

de gemiddelde kosten van de ervaren producenten ligt. De

binnenlandse prijs zal na tijdstip t niet het pad HH' vol-

gen, maar een pad dat ligt tussen HH' en BB', bijv. MM'.

Het is duidelijk dat de eerste producenten winsten kunnen

maken, waarvan de hoogte afhankelijk is van het kostenver-

loop en de vraag-elasticiteit.

Hoewel in dit geval voldaan kan zijn aan het Mill-Bastable

criterium, kunnen zich moeilijkheden voordoen met betrekking
tot de conclusies ten aanzien van de protectie. Indien name-

lijk potentiale "external economies" met succes "internal"

1 )   De "external economies"  van deze aard kunnen echter aan-
zienlijk verminderd worden indien de arbeiders er in toe-
stemmen hun eigen opleiding te betalen door gedurende de
opleidingstijd een loon te aanvaarden dat lager is dan de
grensproductiviteit van arbeid. G. Becker, Investment in
Human Capital, in Journal of Political Economy, Vol. 70,
October 1962.
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gemaakt worden, bijv. bij volledig gepatenteerde research

of bij een volledig specifieke arbeidsopleiding, is protec-

tie niet werkelijk noodzakelijk. De aanvankelijk gedurende

de aanloopperiode geleden verliezen, die later door winsten
gecompenseerd worden, moeten gezien worden als een deel van

de kapitaalkosten en behoren tot het normale ondernemersri-
sico. Daar het winststreven automatisch tot productie-uit-

breiding leidt is bij interne besparingen een beroep op pro-

tectie vanwege het opvoedingsargument dan ook niet gerecht-

vaardigd.

Indien de ondernemers echter te pessimistisch zijn omtrent

de toekomstverwachtingen en vanwege gebrek aan "foresight"

geen risico willen lopen, of indien er op de kapitaalmarkt

imperfecties bestaan, die de financieringskosten van inves-

teringen in nieuwe industriean te hoog maken, is een beroep

op protectie gerechtvaardigd. De rechtvaardiging hiervoor
ligt echter niet in het bestaan van een leerproces, maar in

de aanwezigheid van onzekerheid en van imperfecties op de ka-
pitaalmarkt. De meest geschikte politiek is in deze gevallen

het publiceren van schattingen van experts omtrent de voor-

uitzichten voor de desbetreffende industriean resp. de subsidi-

ering van de kapitaalvoorziening.
1)

Indien het verschijnsel van "internal economies" actueel is,
moeten wij er op wijzen dat dit geval niet verenigbaar is

met de veronderstelling van volledige mededinging. Immers

zolang de gemiddelde kosten bij productie-uitbreiding dalen,

zijn de marginale kosten lager dan de gemiddelde kosten. Voor

de producenten bestaat er dan de prikkel steeds meer te pro-

duceren totdat er slechts een paar producenten overblijven
Coligopolie) of Oon producent (monopolie) overblijft. Van-

1 )   In dit verband merkt J. Black op dat dit "are processes
which leave room for a lot of expensive mistakes".
J. Black, Arguments for Tariffs, Oxford Economic Papers,
N.S., Vol. 11, June 1959, blz. 206.
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wege de bij volledige mededinging heersende gelijkheid van

prijs en marginale kosten zou de producent continu verlie-

zen lijden. Daarom moet bijv. verondersteld worden, dat de

prijs gelijk is aan de gemiddelde kosten, wat in strijd is

met volledige mededinging.

Hoewel het infant industry argument logisch aanvaardbaar is

en het naar verhouding gemakkelijk is de mogelijkheid van

"external economies" in te zien en daaruit tot economisch

politieke maatregelen te besluiten, toch is het veel moei-

lijker het feitelijk aanwezig zijn van die mogelijkheden

ex ante in te zien. Hiervoor moeten diepgaande onderzoe-

kingen worden verricht, waarbij niet alleen rekening gehou-

den moet worden met "external economies" maar ook met moge-

li jke "external diseconomies",  die de eerste kunnen  over-

treffen. Bovendien is er geen aanleiding te veronderstellen

dat alleen bij de productie van importgoederen externe be-

sparingen plaatsvinden; deze mogelijkheid is even goed bij

de exportindustrie8n aanwezig, zodat het opvoedingsargument

omgekeerd aangewend moet worden. In plaats van invoerbeper-

kingen moeten dan uitvoerbevorderende maatregelen genomen

worden. M.a.w. het is niet alleen moeilijk vast te stellen

onder welke reale voorwaarden het opvoedingsargument gehan-

teerd kan worden, maar het kan zelfs even goed tegen als
1)

v66r buitenlandse handelsrestricties worden gebruikt.

De in het voorafgaande gedeeltelijk gehanteerde partiale

analyse, die berust op de premisse van "ceteris paribus"

moet aangevuld worden met onderzoekingen omtrent de in-

vloed van de oprichting van een nieuwe industrie c.q. de

uitbreiding van een bestaande industrie op andere industrie-

en, immers in de realiteit zijn de economische grootheden

niet onafhankelijk van elkaar. Pas wanneer men een beeld

heeft van de totale economische situatie na de oprichting

1)  G. Haberler, Some Problems ...... t.a.p., blz. 239-240.
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van de nieuwe industrie c.q. de uitbreiding van de bestaan-

de industrie is het mogelijk te beslissen of het opvoedings-

argument al of niet gerechtvaardigd is.

Heeft men zich vergist en de aanwezigheid van externe bespa-

ringen overschat, dan kan de protectie haar opvoedingsfunc-
tie niet of slechts onvolledig vervullen. Het sterkste argu-

ment tegen de infant industry protectie is dan ook dat in-
fant industriean in feite nooit opgroeien en in plaats daar-

van permanent protectie nodig hebben. De invoering van pro-

tectie stuit nauwelijks op moeilijkheden, maar haar afbraak

is bijna onmogelijk als de beschermde industrie niet "kon-

kurrenzfahig" is.

Een bijzonder probleem doet zich voor als een nieuw op te

richten industrie pas bij een zo grote productie-omvang ren-

dabel wordt, dat zij op exportmarkten is aangewezen. In dat

geval kunnen niet alle landen gelijktijdig de industrie op-

richten, omdat in dat geval dan nergens de vereiste grootte

bereikt wordt en overal welvaartsverliezen optreden. Inter-

nationale samenwerking is dan nodig opdat foutieve investe-

ringen vermeden worden.

Naast het feit dat na afloop van het leerproces meer goede-

ren voor consumptie beschikbaar komen, is er bij een door

protectie mogelijk gemaakte oprichting van een nieuwe indus-

trie nog een tweede voordeel, immers hierdoor zal de econo-

mische structuur van een land meer diversificatie gaan ver-

tonen, zodat dit land minder conjunctuurgevoelig wordt. Het

spreekt vanzelf dat dit argument het meest spreekt voor lan-

den die zich volledig op de productie van &&n of weinig goe-

deren gespecialiseerd hebben. Daar aan een dergelijke mono-

cultuur aanzienlijke risico's verbonden zijn, kan het nuttig

zijn nieuwe industriedn op te richten. Hiermee kan niet1)

1)  In dit verband wijzen wij er op dat de diversificatie van
de productie eveneens gemotiveerd kan worden met behulp
van niet-economische redenen, bijv. om defensie-redenen.
Het gaat er dan om de optimale, d.w.z. de minst kostbare,
methode te vinden voor het bereiken van zulk een niet-eco-
nomische doelstelling. In de volgende paragraaf, met name
geval I, wordt hierop nader ingegaan.
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alleen tijdelijke maar zelfs permanente protectie verenig-

baar zijn. Tegenover het daardoor ontstane welvaartsverlies

staat dan de grotere zekerheid ten opzichte van mogelijke

crises: de voor consumptie beschikbare hoeveelheid goede-

ren wordt weliswaar voor het ogenblik geringer, in de tijd

gezien is zij echter gelijkmatiger verdeeld.

Aan dit argument zijn echter enige bezwaren verbonden. Zo

is er de moeilijkheid om het aan specialisatie inherente

risico te bepalen, om de invloed van dat risico op de wel-

vaart vast te stellen en om de meest geschikte industrie6n

aan te wijzen. Bovendien doet zich de vraag voor of de op-

richting van nieuwe industrie&n wel het doelmatigste middel

is om zich tegen mogelijke crises te wapenen.

Strikt genomen heeft dit argument alleen betekenis voorzover

de particuliere ondernemers, indien zij aan zichzelf worden

overgelaten, niet de noodzakelijke risicospreiding aanbrengen.

Overheidsinterventie is dan gerechtvaardigd als een beroep

gedaan kan worden op de aanwezigheid van potenti&le externe

effecten. In feite impliceert het argument dat de particulie-

re ondernemers een andere toekomstverwachting hebben dan de

overheid en dat die van de overheid objectiever is.

De optimale politiek is dan een rechtstreekse productiesub-

sidie. Zij is superieur boven een tariefpolitiek, omdat de

consumptie kan blijven plaatsvinden tegen de internationale

prijsverhouding.

Tot nu toe hebben wij ons alleen beziggehouden met het kos-

tenaspect van het infant industry argument waarbij gesteld

is dat de huidige kosten van een industrie te hoog zijn. Het

is echter eveneens mogelijk te stellen dat de vraag naar het

desbetreffende product te laag is en dat protectie nodig is

om de vraag te crearen die het nieuwe aanbod opneemt. Dit

argument heeft in tegenstelling tot de hierboven besproken

kostenaspecten betrekking op de vraagaspecten van het argu-

ment voor protectie.
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Myrdal heeft er in dit verband terecht op gewezen dat een

van de moeilijkheden van de industrie5le ontwikkeling in

ontwikkelingslanden is, dat "internal demand must be built

up simultaneously with supply" en dat "the exasperating

slowness of any self-engendered process of natural growth"

importrestricties nodig maakt die "afford a means of by-

passing altogether this process of natural growth and crea-

ting at once the necessary demand for a particular domestic

industry".
1)

Een bezwaar tegen dit vraagaspect van het protectieargument

is dat het beperkt wordt tot het bevorderen van de vraag

naar importsubstituten, waarbij niet wordt aangegeven waar-

om deze bepaalde structuur van ontwikkeling de voorkeur ver-
dient boven een alternatieve structuur. De fundamentele vraag

of ontwikkeling inderdaad door importsubstitutie moet plaats
vinden wordt eenvoudig wegverondersteld. M.a.w. de speciale

nadruk op importsubstitutie is ongemotiveerd.

Samenvattend: Teneinde een leidraad te zijn voor de politiek

moet het infant industry argument voor protectie niet alleen

logisch geldend zijn, maar ook moet het ondersteund worden

door empirische evidentie, niet geneutraliseerd worden door

praktische kwalificaties en superieur zijn ten opzichte van

alternatieve politieke maatregelen. Haar toepassingsgebied

is dan ook tamelijk beperkt. Haberler stelt het als volgt:

"The policy of speeding a country's development through cus-

toms protection or other measures is a task of great diffi-

culty and complexity. Recommending and evaluating such a po-
licy, to say nothing of carrying it through, requires a good

deal more than their theoretical analysis. What is also need-

ed is a vast factual knowledge, good judgement, and, above all,
2)

a sence of historical, political and social development".

1)  G. Myrdal, An International Economy, New York, 1956, blz.
276.

2)  G. Haberler, A Survey of International Trade Theory, Spe-
cial Papers in International Economics, No. 1, Internatio-
nal Finance Section, Princeton University, 1961, 2nd ed.,
blz. 57.
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E  Niet-economische argumenten

Tenslotte bespreken wij enige niet-economische doelstelling-
en die door middel van overheidsinterventie wijzigingen wil-

len aanbrengen in de productie- of consumptiestructuur of in

de allocatie van de productiefactoren. Evenals in de vorige

paragraaf zullen wij ook hier wederom aangeven, welke de op-

timale economische politiek is voor de realisering van die

doelstellingen. Hierbij zullen wij de volgende niet-econo-

mische doelstellingen analyseren:

I  Specifiek productieniveau;

II  Autarkie of importvermindering;
III Specifiek werkgelegenheidsniveau in bepaalde sectoren;

IV  Beperking van de binnenlandse consumptie van een be-

paald goed.

In al deze gevallen kan de econoom alleen wijzen op de kos-

ten van protectie en de minst kostbare methode aangeven om

het gestelde doel te bereiken. Hij kan met behulp van een

economische analyse niet bewijzen dat de doelstelling niet
de moeite waard is. In de literatuur is deze uitzondering

op de vrijhandelsgedachte algemeen erkend, zelfs Adam Smith

merkte op dat: "defense.....is of much more importance than

opulence".
1)

ad I  Specifiek productieniveau

Indien het bijv. om defensieredenen gewenst is de productie

van een bepaald goed te verhogen boven het door vrijhandel

teweeggebrachte niveau, gaat het formeel om een "second best"

maximalisatieprobleem met de additionele nevenvoorwaarde dat

het productieniveau in die specifieke activiteit niet bene-

1)   Adam Smith, The Wealth of Nations, Modern Library ed.,
New York, Random House, 1937, blz. 431.
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den het gewenste niveau mag dalen.
1)

In dit geval kan aangetoond worden dat een productiesubsi-

die niet alleen superieur is aan een invoerrecht omdat in

tegenstelling tot een invoerrecht bij een subsidie de con-

sumptie kan blijven plaatsvinden tegen de internationale
prijzen wat geen additionele kosten in de vorm van een con-

sumptieverlies impliceert, maar bovendien is dit de optima-

le politiek. Deze superioriteit bestaat ook ten opzichte

van een factorsubsidiepolitiek, waarbij die productiefac-

tor gesubsidi6erd wordt die intensief wordt aangewend in

de productie van het goed waarvan de expansie wordt nage-

streefd, immers deze leidt tot een inkrimping van de ef-
ficiWnte transformatiecurve.

De volgende figuur waarin de productie van het c-goed niet

beneden P mag dalen, illustreert dit.

Figuur 18
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1)  Naar aanleiding van het rapport: Defense Essentiality
and Foreign Economic Policy: Case Study of the Watch
Industry and Precision Skills van het Joint Economic
Committee van 18 juli 1956 merkt Ingram op dat het bui-
tengewoon moeilijk is te bewijzen dat een industrie es-
sentieel is voor de nationale defensie.
J.C. Ingram, International Economic Papers, London, 1966,
blz. 41.
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De gegeven internationale prijsverhouding is aangeduid door
het lijnstuk Ptct en haar parallellen. Een factorsubsidie

leidt tot productiepunt P op de inefficiante transforma-fs
tiecurve en tot consumptiepunt

Cfs.
Een invoerrecht le-1)

vert evenals een productiesubsidie hetzelfde productiepunt

op, P  =P  , maar resulteert in een consumptiepunt met eenPS
lagere welvaartsindex, Ut' dan bij een productiesubsidie.

Deze analyse kan ook worden gehanteerd, indien in plaats van

het importgoed de productie van het exportgoed uitgebreid

moet worden boven het vrijhandelsniveau. Een productiesub-

sidie is dan wederom superieur aan de exportsubsidie van

dit goed.

ad II  Autarkie of importvermindering

Indien een klein land, dat geen handelsmonopolie heeft en

geconfronteerd wordt met een volkomen elastische buitenland-
se offercurve, zodat de ruilvoet constant is, de grootst

mogelijke beperking van haar handel wil realiseren, kan
door middel van vier alternatieven dezelfde welvaart U,

ofwel in concreto hetzelfde welvaartsverlies tot U, teweeg-

gebracht worden:
a  een tariefpolitiek, die leidt tot productiepunt Pt en

consumptiepunt Ct;
b  een productiesubsidie, die leidt tot productiepunt P

PS
en consumptiepunt C  ;PS

c  een consumptiesubsidie, die leidt tot productiepunt PCS
en consumptiepunt C  ;CS

d  een factorsubsidie, die leidt tot productiepunt P en
fs

consumptiepunt C fs'

1)  Het productiepunt ligt dan onder de efficibnte transfor-
matiecurve, omdat het subsidi&ren van een productiefac-
tor in de ene industrie impliceert dat de marginale sub-
stitutieverhouding van de productiefactoren in beide
sectoren niet gelijk is, terwijl dit wel het geval is,
indien op de effici5nte transformatiecurve geproduceerd
wordt.
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Figuur 19
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De gegeven internationale prijsverhouding wordt aangegeven
door het lijnstuk Ptct en haar parallellen.

Uit figuur 19 blijkt, dat het importvolume het geringste is

bij het heffen van een invoerrecht. Voor een gegeven wel-

vaartsverlies betekent dit dat een tariefpolitiek de groot-

ste importvermindering teweeg brengt, ofwel m.a.w. een ge-

geven importvermindering leidt tot het geringste welvaarts-

verlies, indien een invoerrecht geheven wordt. Het is ech-

ter niet mogelijk een unieke rangorde te bepalen omtrent
de welvaartsimplicaties van de andere drie alternatieven

ten opzichte van elkaar.

ad III Specifiek werkgelegenheidsniveau in bepaalde sectoren

Als een van de redenen voor protectie noemde Graham de wens

de werkgelegenheid in bepaalde sectoren boven het vrijhan-
1)delsniveau te verhogen.

In dat geval is het optimaal het gebruik van arbeid in die

sector te subsidiUren waar de werkgelegenheid anders bene-
den het gewenste niveau zou dalen.

1)  F.D. Graham, Protective Tariffs, New York, 1934, blz. 84.
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Stel dat de werkgelegenheid in de c-sector niet beneden het

niveau £ mag dalen en dat het vrijhandelsniveau Lf is. Zowel

door middel van een productiesubsidie als door middel van een

factorsubsidie is het vereiste niveau L te realiseren, echter

bij deze laatste methode wordt niet meer efficiant geprodu-

ceerd zoals in de volgende figuur wordt aangegeven door pro-

ductiepunt S dat niet meer op de contractcurve ligt. Immers

bij een factorsubsidie zijn de marginale substitutieverhou-

dingen in beide sectoren niet meer gelijk.

Figuur 20
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Een door middel van een factorsubsidie teweeggebrachte in-

efficiante productie wil echter in vergelijking met een door

een productiesubsidie gerealiseerde efficiante productie nog

niet zeggen dat de welvaart daarmede lager wordt. Integen-

deel, het is zelfs mogelijk dat ondanks ineffici&nte pro-

ductie de welvaart toch hoger is dan bij efficiante produc-

tie, zoals onderstaande figuur illustreert.
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Figuur 21
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Een factorsubsidiepolitiek resulteert in een productiepunt

Pfs en een consumptiepunt C met als welvaartsindex Ufs fs'

Een productiesubsidie levert daarentegen een productiepunt

P   en een consumptiepunt C op en reduceert de welvaartPS PS
tot index U . Een invoerrecht brengt bovendien nog een con-PS
sumptieverlies teweeg en vermindert de welvaart tot index Ut.

P  geeft het productieniveau aan bij vrijhandel, waarbij ech-

ter niet voldaan is aan de gestelde nevenvoorwaarde. In de

vorige figuur correspondeert vrijhandel met punt Q, terwijl
P   en P corresponderen met R en S.ps     fs

ad IV  Beperking van de binnenlandse consumptie van een be-

paald goed

Dit is vaak het geval met luxe goederen. Voor een klein land

dat geconfronteerd wordt met een constante ruilvoet is een

belasting-met-subsidie-politiek voor de consumptie optimaal.
Dit kan als volgt worden gefllustreerd.
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Figuur 22
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Indien C de maximaal toegestane consumptie van het c-goed
aangeeft en Cf het niveau dat bij vrijhandel tot stand komt,
zal een belasting-met-subsidie-politiek voor de consumptie

het consumptiepunt verschuiven naar C en daarmee de wel-
CS

vaart tot index U . Deze politiek minimaliseert het wel-CS

vaartsverlies, immers elke andere politiek resulteert in

een consumptiepunt dat ligt op de lijn C C links van C
CS CS

wat een geringere welvaart impliceert.

Bij de bespreking van de optimale vormen van overheidsinter-

ventie bij de genoemde vier niet-economische doelstellingen,
hebben wij impliciet aangenomen dat de ruilvoet constant was.

Deze impliciete veronderstelling is echter alleen actueel,
indien de elasticiteit van de offercurve van het buitenland

oneindig groot is, wat bijv. het geval is als het binnenland
een klein land is en/of als het binnenland geen monopoliepo-
sitie op de internationale markt inneemt.
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Deze veronderstelling van een constante ruilvoet laten wij

nu vallen. Wij nemen aan dat de ruilvoet met het handelsvo-

lume variaert en wel zodanig dat de ruilvoet des te meer

verslechtert naarmate het handelsvolume groter wordt. Meer
specifiek gaan wij er van uit dat de elasticiteit van de

buitenlandse offercurve kleiner is dan oneindig, maar gro-
ter is dan &6n en in het relevante gebied constant is. 1)

Na introductie van een variabele ruilvoet zullen wij de

genoemde vier gevallen opnieuw in het kort bespreken. Hier-

bij maken wij gebruik van een door Baldwin ontwikkelde tech-
niek om de buitenlandse offercurve op de transformatiecurve
te plaatsen. Men kan zich aldus een oneindig aantal posi-2)

ties van de offercurve indenken, die ieder een andere oor-

sprong op de transformatiecurve hebben. Naarmate de offer-

curven zich langs de transformatiecurve verplaatsen, vormen

zij een enveloppe of omhullende, die voor een gegeven con-

sumptie van het ene goed de maximaal mogelijke consumptie

van het andere goed aangeeft. Bij een gegeven transformatie-

curve en een gegeven buitenlandse offercurve bestaat er geen

1)  De reden dat de elasticiteit van de buitenlandse offer-
curve groter dan &&n is verondersteld, ligt opgesloten
in de aard van de formule van het optimaal invoerrecht.
Zoals Johnson heeft aangetoond, kan het optimaal invoer-
recht worden geformuleerd in termen van verschillende
buitenlandse elasticiteiten. Zo kan het optimaal invoer-
recht worden uitgedrukt in termen van de elasticiteit
van de buitenlandse offercurve: t=e-1; ofwel in ter-
men van de buitenlandse vraagelasticiteit naar exporten:

t = e' 1 1; ofwel in termen van de buitenlandse aanbod-
elasticiteit van importen: t = ·1. . Daar wij het optimaal

invoerrecht definiaren in termen van de buitenlandse
vraagelasticiteit naar exporten als functie van de re-
ele ruilvoet, wordt de reden duidelijk.
Zie H.G. Johnson, International Trade and Economic
Growth, London, 1958, blz. 56-61.

2)  R.E. Baldwin, Equilibrium in International Trade: A Dia-
grammatic Analysis, Quarterly Journal of Economics, No-
vember 1948.
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consumptie-evenwicht dat een hogere welvaartsindex heeft. Het

maximale consumptiepunt ligt daar waar een indifferentiecurve

aan de enveloppe raakt.

Indien nu door protectie de ruilvoet zodanig beInvloed kan

worden dat de hoogst mogelijke indifferentiecurve bereikt

worat, is er sprake van een optimaal invoerrecht. Bij een

optimaal invoerrecht is de binnenlandse prijsverhouding ge-

lijk aan de hellingshoek van de raaklijn aan de buitenland-

se offercurve in het handelspunt. Na de verschillende eigen-

schappen van de enveloppe onderzocht te hebben, heeft Bald-

win bewezen dat de hellingshoek van de offercurve waar zij

de enveloppe raakt altijd gelijk is aan de hellingshoek van

de raaklijn aan de transformatiecurve in de oorsprong van de

offercurve op de transformatiecurve.

Volgt men nu vanuit het maximale consumptiepunt, dat gereali-

seerd wordt door het optimaal invoerrecht, de desbetreffende

offercurve naar haar oorsprong op de transformatiecurve dan

bereikt men het productiepunt dat behoort bij het optimaal
invoerrecht.

Een en ander wordt in de volgende figuur geIllustreerd.
1)

1)  W.M. Corden, Tariffs, Subsidies and the Terms of Trade,
Economica, N.S., Vol. 24
Vergelijk ook met J. Vanek: Protection Tarifaire des In-
dustries Naissantes Subventions et Bien-&tre Economique,
Revue Economique, Vol. 17, Novembre 1966.
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A Figuur 23
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In deze figuur stelt P het productiepunt en C het consump-

tiepunt voor bij vrijhandel, waarbij de hellingshoek van de

lijn PC de ruilvoet aangeeft, die gelijk is aan de margina-

le transformatieverhouding in P en de marginale substitutie-

verhouding in C. PP' is de buitenlandse offercurve met als

oorsprong P. Uit de kromming daarvan blijkt, dat de ruilvoet

voor het binnenland verslechtert naarmate het handelspunt

zich van P af naar boven beweegt. Na het heffen van het op-

timaal invoerrecht is L het consumptie-evenwicht en K het

productie-evenwicht. In het optimum is de marginale ruilvoet

(dit is de raaklijn aan de buitenlandse offercurve in L) ge-

lijk aan de binnenlandse prijsverhouding en derhalve gelijk

aan de marginale substitutieverhouding en de marginale trans-

formatieverhouding in het binnenland.

ad I Indien de gewenste mate van protectie c.q. het gewenste

specifiek productieniveau in de invoervervangende in-
dustrie gelijk is aan het niveau dat resulteert uit het

heffen van het optimaal invoerrecht, dan is het opti-

maal invoerrecht de "first best" politiek. Indien ech-
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ter het gewenste productieniveau hoger c.q. lager

is dan het uit het optimaal invoerrecht resulteren-

de niveau, dan moet een productiesubsidie c.q. een

productiebelasting het optimaal invoerrecht aanvul-
len. Voor de andere vermelde niet-economische doel-

stellingen is de optimale politiek hetzelfde als bij
een constante ruilvoet met dien verstande dat zij

moet worden gecombineerd met het optimaal invoerrecht.

ad II Indien de grootst mogelijke beperking van het import-

volume nagestreefd wordt, is alleen het optimaal in-

voerrecht de beste politiek.

ad III Indien een specifiek werkgelegenheidsniveau in een

bepaalde sector nagestreefd wordt, is het optimaal

een optimaal invoerrecht te hanteren in combinatie
met een subsidie van de desbetreffende productiefac-

tor.

ad IV Indien de binnenlandse beschikbaarheid van een be-

paald goed een zeker niveau niet mag overtreffen,

is het optimaal een optimaal invoerrecht te combi-
1)

neren met een consumptiebelasting.

1)  Voor een exact wiskundige oplossing van deze vier ge-vallen met behulp van Lagrange-multipliers kan verwe-
zen worden naar: J, Bhagwati en T.N. Srinivasan, Op-
timal Intervention to Achieve Non-Economic Objectives,
Review of Economic Studies, Vol. 36, January, 1969.
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APPENDIX I "EXTERNAL ECONOMIES" EN TRANSFORMATIECURVE

In deze appendix tonen wij aan dat bij "external economies"

technisch effici5nt op de lijn van uiterste productiemoge-

lijkheden geproduceerd wordt en dat de prijsverhouding af-

wijkt van de marginale sociale kostenverhouding (de hellings-
hoek van de raaklijn aan de transformatiecurve).

Het formele bewijs hiervan luidt als volgt. Stel dat de m-sec-
tor (appels) externe effecten veroorzaakt waarvan de c-sector

(honing) profiteert. De productiefuncties kunnen worden ge-
schreven als:

(1)
Fm    =    Fm  (Km'     Lm)

(2)   Fc = Fc(Kc, Lc' Fm)

I  Effici5nte allocatie van de productiefactoren impliceert

nu bij volledige mededinging dat de verhouding van de

grensproducten in beide sectoren gelijk is aan de belo-
ningsverhouding van de productiefactoren:

3 F 3 Fm        c

3 L 3 L
(3) .m=_c =wr3 F 3 Fm c

3 K 3 Km c

II Voor het Pareto-optimum is eveneens noodzakelijk dat de
hellingshoek van de raaklijn aan de transformatiecurve
(de sociale prijsverhouding) overeenstemt met de parti-
culiere kostenverhouding.

3F
C

3L
(4)            c =

ps = pp , waarbij  Ps =  de sociale prijs-
3F

m                                verhouding
B L                           p  =  de private prijs-m P

verhouding.
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Bovenstaande productiefuncties worden nu op deze twee voor-
waarden onderzocht.

ad I

3 F 3 F 3 F 3 F 3 L
-m  ___c - ---c · ---m    immers    ---m = -1
3 L 3 L 3 F 3 L 3 L(5)m=   c     m     m               c
3 F 3 F 3 F 3 F 3 Km                    c                     c
- - - - . ---m    immers    ---m = -1
3 K 3 K 3 F 3 K 3 Km     c     m     m                c

Immers de productiefactoren van de c-sector kunnen ook in

de m-sector gealloceerd worden en via F  beinvloedt ditm
indirect de productie van het c-goed. De productiefactoren
in de c-sector kunnen dus zowel direct als indirect worden

opgevoerd.

Als zodanig is de in (5) berekende conditie niet gelijk aan

de in (3) geformuleerde vereiste conditie. Na rekening te
houden met de volgende twee interpretaties hiervan:

3F
c           BF

C
3 F 3 L 3 F 3 F 3 K 3 F

(6)               m  =  -c   .m       en              In  =  ----·c   .          m
3 L 3 F 3 K B K 3 F 3 Lm c m   m c m

3 K 3 L
C C

resulteert:
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-        -      -

3F 3Fc m
--

3F 3F 3L 3F 3F 3F 3Ke c c m
- c  1 ----  ----

c m
3L 3F 3F DK 3L 3F 3F3 F      c     m     c     m       c         m     c     3Fm                                                         c

3K BK3 L                 c                            c     3L(7) -3 =          _        -      -             -    c=
-        -       -             -

3F 3F 3F 3Fm                 c                             m       c

BK 3F 3F 3K 3F 3F 3F BL 3Km c c c m cl-cm     c
BK 3F 3F 3L BK 3F 3F

c      m      c      m         c           m      c

3L 3L
C C

-         -       -              -

3F 3Fm m
3K 3L

immers bij volledige mededinging geldt dat: --m = --m
3F 3F
C C

BK 3L
C C

zodat de termen tussen haken tegen elkaar wegvallen.

Conclusie: Efficidnte allocatie is verenigbaar met volledige

mededinging.

ad II

3F 3F 3F 3Fc c c m
-il -

3L 3L 3F 3L
c=   c    m    m=p

S3F 3Fm m

3L 3Lm m
3F

C

3L
De particuliere kostenverhouding is echter:    =P,

3 F     P3 F                                 m

zodat P  - --E =
ps· 3L3 F                                 mm

Conclusie: De marginale sociale en private kostenverhouding

zijn niet hetzelfde. De private kostenverhouding is groter

dan de sociale kostenverhouding, immers de m-sector veroor-

zaakt als pionier externe effecten waarvan de c-sector pro-
fiteert.
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APPENDIX II INVOERRECHT EN INVOERELASTICITEIT

In deze appendix trachten wij het formele bewijs te leve-

ren, dat naarmate het invoerrecht hoger is, de vraagelas-
1)

ticiteit van het invoervervangende goed lager is.

Hiertoe gaan wij uit van de volgende functies; de beteke-

nis van de symbolen is als vertrouwd, tenzij anders is aan-

gegeven.

(1) FC + Ec = Dc(Pc)

(2)   P = P*(1 + T)
C C

(3)         Fc   =   F*(P*)

(4) F* + E*= F*- E =    D *(P  *)
CC C C C C

Na totale differentiatie van deze vergelijkingen, waarbij z

constant gehouden wordt, en na eliminatie van dF( en dEc
resulteert:

F *                                  E
(5)   Ticd = ric + -E (Ec*' + ng) + -2 (nc - n:)

F                   F
C C

3 F    P
C C

waarbij: ocd = - - . - =  de vraagelasticiteit naar in
3 P    F

C C het binnenland geproduceerde

c-goederen;

3 Dc    c
nc  = - - " - =  de vraagelasticiteit in het

3 P    D
C C binnenland naar alle c-goederen;

3 F* P*
E*' =   --c . -c =  de aanbodelasticiteit in het
C     3 P*  F*C C buitenland van alle c-goederen;

3 D *    P-
0*   = -c  .  -c  = de vraagelasticiteit naar c-C 3 P* D*

C C goederen in het buitenland.

1)  Zie Meade, t.a.p., blz. 235.
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+.

Hierbij is aangenomen dat de elasticiteiten nc'  n* en EJ'
constant zijn en onafhankelijk zijn van het prijspeil in

beide landen. Als nu het invoerrecht stijgt, zal de pro-

ductie in het binnenland F  toenemen, de productie in hetC

buitenland F* afnemen en de import in het binnenland EC C
F*   E

dalen. Dus -E en -S zullen beide dalen. Uit formule (5)
FF
C C

blijkt dan dat de vraagelasticiteit naar in het binnenland

geproduceerde c-goederen ned zal dalen, als het invoerrecht

r toeneemt, mits nc, n* en E*'niet stijgen en n* niet veel

groter is dan n .C
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APPENDIX III PRODUCTIEBELASTING EN INVOERRECHT

In deze appendix zullen wij aan de hand van een vereenvou-

digd partidel model, voor het geval er bij het invoerver-

vangend goed een productiebelasting bestaat en door middel
van een invoerrecht welvaartsmaximalisatie nagestreefd wordt,

trachten aan te tonen dat, indien de aanbodelasticiteit bij

de importen kleiner is dan bij de binnenlandse productie, het

invoerrecht hoger moet zijn dan de productiebelasting.

(1) FC + Ec = Dc (Pc)

Deze vergelijking zegt dat de totale consumptie van het c-
goed bestaat uit de binnenlandse productie Fc en importen

EC en afhankelijk is van de prijs van het c-goed.
P

C
(2) F =F

C C 1+T

Deze functie stelt dat de productie in het binnenland afhangt

van de prijs die de producenten ontvangen. Hierbij is aange-

nomen dat de producentenprijs P  is en T de productiebelas-
ting, zodat Pc = Pj(1 + T) de prijs aangeeft die de consu-
menten betalen.

(3)   Ec = Ec [1]
Vergelijking (3) drukt de aanbodfunctie van exporten van het
buitenland uit. Hierbij geldt dat P = P*(1 + T), waarbij PtC C

de prijs aangeeft, die de buitenlandse producenten ontvangen.

Tenslotte maken wij gebruik van een vergelijking die aangeeft

dat het constant veronderstelde overheidsbudget is samengesteld

uit de opbrengst van de productiebelasting en het invoerrecht.

(4) F P +E P =RT               T

c C 1 + T c C 1 + T
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Allereerst concentreren wij onze aandacht op de bepaling

van de verandering in het binnenlands productievolume en

de verandering in de importen als de productiebelasting
T en het invoerrecht r zo aangepast worden dat de totale

overheidsinkomsten constant blijven.

Hiertoe differenti6ren wij bovenstaande vergelijkingen to-

taal, wat resulteert in:

Cs)   qc Fc + (1 - qc)Ec = - nc Pc

(6)   FF =E  EP - dT   7c  CL c  1 + T J
(7)   E  = & *F F  _  dr   7

c     cl   c    1+T J

qcr-             dT            1  -q c r
- dz   7

(8)
1 F C T+         + IET+ 1+

1+TL 1+T 1 + T L
c 1+TJ

         T   + (1 - qc) , l F =o
  1+T 1+T

C

p      3 (Fc + Ec)C
waarbij: 0( = -         ·             =d e vraagelasticiteit

FC + Ec 3P
c      van het c-goed in het

P                       binnenland;
C

3F1+T    C
EC =                         = de aanbodelasticiteitF             P

p     3 I    c        
van het c-goed in het1+T binnenland;

&*=1+ T     c
3E

= de aanbodelasticiteit

c Ec , [ 11 1
van het exportabele
c-goed in het buiten-

land;

F
C

qc
= = het aandeel van de

F  +E
C C binnenlandse produc-

tie van het c-goed in

de totale consumptie.
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d XEen streep boven een variabele duidt op de notatie - .
X

Uit de vergelijkingen (5) tot en met (8) kunnen wij Pc,

dT d T
en elimineren, wat resulteert in:

1+T 1+T

1                      11        1IT  --
1+ :        E-     n1C C

(9)   dFC = - dEC
1 |T--11-11+T<     E c l   nc

De welvaart U is nu maximaal indien:

T(10) du = P  dF + P  dE  = 0
1+T c c 1+T CC

Na substitutie van (9) in (10) resulteert:

_1 + _1

(11)  - =
T   Ec   nc

T  1 +1

E-  nC C

Hieruit blijkt dat het invoerrecht groter moet zijn dan de

productiebelasting, indien de aanbodelasticiteit aan de im-

portzijde kleiner is dan die bij de binnenlandse productie:
t  >  T  indienE*<  E  .

C C

Tenslotte wijzen wij nog op het verband tussen de aanbodelas-

ticiteit van de binnenlandse productie en die van de buiten-

landse exporten, indien de vraagelasticiteit in het binnen-

land positief is.

Hierbij merken wij op dat de aanbodelasticiteit van de bin-

nenlandse productie alleen afhangt van het gemak waarmee pro-

ductiefactoren naar de productie van andere producten gemobi-

liseerd kunnen worden als de productie van het goed in kwestie

belast wordt. De aanbodelasticiteit van exporten in het buiten-

land hangt niet alleen af van het gemak waarmee de productie

factoren gerealloceerd kunnen worden, maar ook van het gemak



315

waarmee het goed in kwestie bij de consumptie in de plaats

kan worden gesteld van andere producten.

Een en ander blijkt uit differentiatie van de gelijkheid

Ec = Fc - D* naar P(, wat resulteert in:

F *                            D *
6* = E*' . -S + rl* 0 -c

C C c      E *EJ         c
B E*         P  *

waarbij Ec =  c . -c   = de aanbodelasticiteit van expor-
3 P  -          E-"

C C ten van het c-goed in het buiten-

land;

3 F*      P*
Ew - __12 0 -5    = de aanbodelasticiteit van de to-

3 P *          F  *
C C tale productie van het c-goed in

het buitenland;

3 D*  p*
C C

1* = - - . - =  de vraagelasticiteit van het c-C
a P-"  D-

C C goed in het buitenland.

Daar F* > E* moet, indien n* > 0, e* > 6 ", zodat in hetC     C                   C         C     C

normale geval, waarin n  > 0 in het buitenland de aanbod-

elasticiteit van exporten groter is dan van de productie.

Een voorbeeld kan dit wellicht nog verduidelijken.

Prijs geboden Productie in Consumptie in Export van
voor exporten buitenland buitenland buitenland

f 1,- 200 100 100

f 0,90 180 110 70

E*' = 1 n* = 1 6* = 3
C                                                    C                                                 C

Stel dat de prijs die voor exportgoederen geboden wordt met

10 procent daalt van f 1,- tot f 0,90. Indien de aanbodelas-
ticiteit in het buitenland 6&n is, daalt de productie met 10

procent. De consumptie stijgt met 10 procent als de vraag-
elasticiteit &6n is. Hierdoor is het exportaanbod van het

buitenland met 30 procent gedaald, zodat de export aanbod-
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elasticiteit drie bedraact cfschoon de aanbo-' 1-sticiteit

van de productie een is.

Indien de aanbodelasticiteit van de productie in het bin-

nen- en buitenland aan elkaar gelijk zijn, EJ, = E' , zalC

de aanbodelasticiteit van exporten van het buitenland gro-

ter zijn dan de aanbodelasticiteit van de productie in het
binnenland: 6( > E  . In tegenstelling tot het op blz. 265

besproken geval moet dan de productiebelasting hoger zijn
dan het invoerrecht.
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APPENDIX IV CONSUMPTIEBELASTING EN UITVOERRECHT

Met behulp van een aan de vorige appendix analoog model zul-

len wij trachten aan te tonen dat voor het geval er bij de
binnenlandse consumptie van het exportgoed een consumptie-
belasting bestaat, het uitvoerrecht hoger moet zijn dan de

consumptiebelasting, indien de buitenlandse vraag naar ex-
portgoederen van het binnenland minder elastisch is dan de

binnenlandse vraag. Wij kunnen derhalve kort zijn.

(1) Dm + Em = Fm(Pm)

(2)   D=D{P(1+ T')
m               m                m

(3)   Em = Em   pm(1 + T') }

(4)   Dm pm T' + Em pm T' = R

De gehanteerde symbolen hebben de gebruikelijke betekenis;

T' stelt de consumptiebelasting voor, terwijl het uitvoer-
recht door T, aangegeven wordt; P symboliseert de prijs die

m
de producenten ontvangen.

Na totale differentiatie van deze vergelijkingen verkrijgen
Wij:

(5)   bm Dm + (1 - bm)Em =E m P m

(6)    D= -n     F  + dT'
m                    m              m

1 + T'

(7  )                Em     =     -      rim*   1        Pm     +     1  d I  '  T   .       

(8) bm (Dm T' + dT') + (1 - b )(E  T' + dr') +m m

+{bT'+(1-bm) T'}F  =Om m

3(Dm + Em)      mwaarbi j Em =                    = de aanbodelasticiteit
3P         D  +E

m                            m m van de productie van
het m-goed in het bin-
nenland;
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3D Pm(1 + T,)m
n  = -                             =d e vraagelasti-
m    3{pm(1 + T')}      Dm       citeit van het

m-goed in het

binnenland;

BE Pm(1 + T,)m
nm = -                          =d e vraagelasti-

3{P (1 + T')}       Em                 m       citeit van het

buitenland naar

het exportgoed
van het binnen-

land;

D
m

bm
= = het aandeel van

D  +E
m m de consumptie van

het m-goed in de

totale productie.

Na eliminatie van P dT' en dr' uit vergelijking (5) tot en
m'

met (8) resulteert:

r, -1+T' _ 1 -
n      Em

(9) d Dm =- d Em 1 + T'    1

nm
Em

De welvaart is nu maximaal indien:

(10)  d U = Pm T' d Dm        m             m
+P T'd E  =0

Na substitutie van vergelijking (9) in (10) resulteert:

1 + T' + 1

<11)  T' =   nm    
 Em

T'   1+ '

+ _1

nm    Em

Hieruit blijkt dat het uitvoerrecht groter moet zijn dan de

consumptiebelasting, indien de vraagelasticiteit van het bui-
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tenland naar exporten van het binnenland kleiner is dan
de vraagelasticiteit van de totale consumptie van het ex-

portgoed in het binnenland:

T' > T' indien   n* < nm m

Tenslotte willen wij nog wijzen op het verband tussen de

vraagelasticiteit naar importen en de vraagelasticiteit
van de totale consumptie van het goed in kwestie. Deze re-

latie blijkt uit differentiatie van de gelijkheid E* = D* -m m

Fm' naar P* wat resulteert in:

D *                            F 
n* = n*' .  m + 5* . -mm m E* m E*m m

3 Em  Pmwaarbij n* = - - . -1 =d e vraagelasticiteit van het
3 P

-'- E p
m m importgoed in het buitenland;

3 D.".            P*m m
n " =  - -  .  -     =    de  vraagelasticiteit  van  dem BP* D*m m totale consumptie van het

m-goed in het buitenland;
3 F-"  P*

Em
= -m . -m   =  de aanbodelasticiteit van de

ap* F*
productie van het m-goed in
het buitenland;

Daar D* > E  moet, indien E  > 0, nJ > n ', zodat in het
normale geval waarin  2*  >   O de vraagelasticiteit  naar  im-m

porten in het buitenland groter is dan die naar de totale

consumptie in het buitenland.

Een voorbeeld kan dit wellicht nog illustreren.

Prijs gevraagd Consumptie in Productie in Import in
in buitenland buitenland buitenland buitenland

f 1,- 200 100 100

f 0,90 220 90 130

1 =1 64 - 1 n* = 3m m
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Stel dat de prijs waartegen het binnenland in het buiten-

land aanbiedt met 10 procent daalt. Als dit in het buiten-
land een toeneming van de totale vraag naar het goed in

kwestie veroorzaakt van 10 procent en een afneming van de

productie van 10 procent bewerkstelligt, stijgt de import

in het buitenland met 30 procent.

Indien de vraagelasticiteit in het binnen- en buitenland

van de totale consumptie van het goed in kwestie gelijk is,

n   =  n *',  zal de vraagelasticiteit van importen  in  het  bui-m m
tenland groter zijn dan de vraagelasticiteit van de totale
consumptie in het binnenland: n  > nA. In tegenstelling tot

het op blz. 266 besproken geval moet dan de consumptiebelas-
ting hoger zijn dan het uitvoerrecht.
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APPENDIX V PRIJSVERHOUDING EN TRANSFORMATIEVERHOUDING BIJ
DISTORSIE

Stel dat er een factormarktimperfectie is die bewerkstel-

ligt dat de reale loonvoet in de m-sector hoger is dan die

in de c-sector en wel zodanig dat wm = xwc' waarbij x > 1.

De factorbeloningen zijn gelijk aan: (zie hoofdstuk II)

(1)  wc = fc (kc) - kc f  (kc) rc   =   f (kc )

(2)   wm =P{ fm(km) -k m fi(km)   = XW rm = P fA(km)C

x { fc(kc) - kc f (kc)   fj (kc)
(3) Hieruit volgt dat P=                          =

fm(km) - km fA(km) fA (km)

De hellingshoek van de raaklijn aan de transformatiecurve

kan worden afgeleid door uit te gaan van de volgende pro-

productiefuncties en relaties:

(4)   Fc = Fc(Kc' Lc) ofwel Fc = Lc fc(kc)

(5)              Fm    =    Fm (Km' Lm) ofwel Fm = Lm fm(km)

K.
(6)    K=K  +K  =L  k  +L k waarbij   ki =  1  (i = c,m)c m C C m m

Li

(7)   L=L  +Lc m

Totale differentiatie van (4) en (7) resulteert in:

3F 3F
(8) d Fc =-f · d Kc + -2 · d Lc =3K 3L

C C

= f (kc) d Kc + { fc(kc) - kc f (kc) } d Lc
3F 3F

(9) d Fm =   m . d Km +   m . d Lm =3K 3Lm m

= fA(km) d Km + { fm(km) - km fi(km)   d Lm
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(10)  d Kc +d Km = 0

(11) d L +d L  =0c m

De hellingshoek van de raaklijn aan de transformatiecurve is:

dF f'(kc) d Kc + { fc(kc) - kc fA(kc) } d Lc(12)  -c = c
dF f'(km) d K m+ {f(k) -k m fA(km) }d Lm m m m         m

Na substitutie van (10) en (11) in (12) resulteert:

dF f (kc) d Km + { fc(kc) - kc f (kc) } d Lm(13)   c = -
dY fA(km) d Km + { fm(km) - km fA(km) } d Lmm

Met behulp van (3) is (13) te herleiden tot:

1 fm(km) - km fA(km) 1

(1 4)       --c   =   - P fl;t (km) d K m +1         x          1   lit
td L

dFm       fA(km) d Km + { fm(kw) - km fA(km) } d Lm

Daar de teller van de breuk kleiner is dan de noemer, immers

de
x > 1, geldt dat P >-E , m.a.w. dat de prijsverhouding gro-

ds
m

ter is dan de marginale transformatieverhouding.
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HOOFDSTUK VI DE ONTWIKKELING VAN EEN DYNAMISCHE THEORIE VAN

INTERNATIONALE HANDEL

1  Inleiding

Hoewel sinds Mill de handelstheoretici zich primair hebben

bezig gehouden met de analyse van de reallocatie-effecten

van internationale handel op de productiemiddelen en de con-

sumptie volgens de nieuwe prijsverhoudingen zijn er aanwij-

zingen te over, waaruit blijkt, dat zij zich niet onbewust

zijn geweest van de effecten van de internationale handel

op de economische groei.

Zo merkt Robertson in het kader van een historische toelich-

ting ten aanzien van de betekenis van internationale handel

op: "The specialisations of the nineteenth century were not

simply a device for using to the greatest effect the labours

of a given number of human beings; they were above all an

engine of growth". Nurkse laat zich in dezelfde geest uit
1)

als hij stelt: "Trade was not just a matter of optimum allo-

cation of a given stock of resources; it was also a means

whereby a vigorous process of economic growth came to be

transmitted from the center to the outlying areas of the
world". Ook Ohlin is zich wel degelijk bewust geweest

2)

van de groei-effecten van internationale handel, zij het
dat deze in zijn magnum opus op de achtergrond zijn geble-

ven. In een ILO-rapport, opgesteld door een groep experts,

waarvan Ohlin voorzitter was, wordt nl. gesteld dat: "the

most important contribution of freer trade to the raising
of living standards is through its effect on economic growth". 3)

1)  D.H. Robertson, The Future of International Trade, in
H.S. Ellis and L.A. Metzler (eds.), Readings in the Theo-
ry of International Trade, Philadelphia, 1949.

2)  R. Nurkse, Patterns of Trade and Development, Stockholm,
1959, blz. 14.

3)  International Labour Office, Social Aspects of European
Economic Co-Operation, Studies and Reports, Geneva, 1956,
blz. 11.
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Haberler gaat nog verder en geeft zelfs een opsomming van

de groei-effecten: "First, trade provides material means

(capital goods, machinery and raw materials and semi-fi-
nished materials) indispensable for economic development.

Secondly, even more important, trade is the means and ve-

hicle for the dissemination of technological knowledge, the

transmission of ideas, for the importation of know how,

skills, managerial talents and entrepreneurship. Thirdly,
trade is also the vehicle for the international movement

of capital especially from the developed to the underde-

veloped countries. Fourthly, free international trade is

the best antimonopoly policy and the best guarantee for
the maintenance of a healthy degree of free competition". 1)

Ondanks dit bewustzijn in de literatuur over internationale

handel van de effecten van de handel op de groei, geven de

formele modellen een onvolledig beeld. Zij vergelijken het
ene stationnaire evenwicht met het andere nadat er een exo-

gene groei van de capaciteit heeft plaats gehad. Zij analy-

seren hoe ruilvoetveranderingen tengevolge van groei van de

capaciteit het reael inkomen kunnen beinvloeden, zodat de

groei van de capaciteit en die van het inkomen niet iden-
tiek zijn. Deze ruilvoetmodellen onderzoeken echter niet

wat uiteindelijk het primaire probleem is, nl. hoe door in-

ternationale handel de groei van de capaciteit tot stand

komt. Zij zijn alleen geinteresseerd in de afwijkingen van

de inkomensgroei van een veronderstelde capaciteitsgroei.
Die afwijkingen zijn, zoals wij hebben gezien, veroorzaakt

door veranderingen van de ruilvoet die de groei van de ca-

paciteit vergezellen. Zij onderzoeken alleen hoe de natio-            1

nale economische groei door ruilvoetveranderingen gecorri-

geerd wordt, m.a.w. zij behandelen de internationale handel
slechts als correctiefactor van binnenlandse economische

groei.

1)  G. Haberler, International Trade and Economic Develop-
ment, Cairo, 1959, blz. 11.
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Karakteristiek voor deze modellen is voorts de confrontatie

van een nationale tegenover een internationale beschouwings-

wijze. Terwijl in de statische reallocatie-analyse geen land
verliezen lijdt en in de regel beide of alle landen winnen,

zij het ook in verschillende mate, is er bij de ruilvoetmo-

dellen sprake van een verdelingsprobleem, waarbij de winst

van het ene land ten koste gaat van het andere land.

Terwijl het Heckscher-Ohlin model zich concentreert op de

structuur van de internationale handel komt in de compara-

tief-statische analyse van de ruilvoetmodellen weer het pro-
bleem van de "gains from trade" van de klassieke theorie van

de internationale handel te voorschijn. Het gaat hier niet

om de specialisatiewinst op zichzelf, maar om de winst of

het verlies uit het groeiproces bij een gegeven specialisa-

tiestructuur. De ruilvoetmodellen zijn derhalve te karakte-
riseren als specifieke groeimodellen bij een gegeven struc-

tuur van de internationale handel en niet als specialisatie-

modellen van de internationale handel. De constatering van

Meier dat deze modellen wijzen op "the central logic of how
the structure of comparative costs may change in the course

of development" is onjuist. 1  Weliswaar wordt de winstge-

vendheid van de gegeven specialisatiestructuur door de prijs-
en volume-effecten veranderd en wordt daarmee de "gains from
trade" beInvloed, maar deze modellen geven geen inzicht in

de verandering van de structuur van het comparatief voordeel.

De vraag waarop de landen zich moeten specialiseren, komt

niet aan de orde. Het gaat slechts om de vraag in hoeverre

de effecten van het binnenlandse groeiproces voor de struc-

tureel gegeven vervlechting van de wereldeconomie al of niet

gunstig zijn.

Het is in zoverre dan ook juist deze modellen niet in ver-

band te brengen met de theorie van de comparatieve kosten,

1)  G.M. Meier, The International Economics of Development,
New York, 1963, blz. 38.
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zoals Meier doet, maar met net probleem van het betalings-

balansevenwicht. Volgens Sddersten is het een kwestie van

smaak of men de ruilvoet- of de betalingsbalansaspecten op
de voorgrond plaatst.   " If the mechanism of adjustment  func-
tions faultless, a continuous adjustment of the terms of
trade will come about as a consequence of growth, while at

the same time the balance of trade will remain constantly

in equilibrium. But if there is a friction in the price me-

chanism.....then the adjustment will come about by the ba-
lance of trade". 1)

De achtergrond van de kritiek op het Heckscher-Ohlin model

ligt in haar klassieke statische interpretatie van het be-

grip comparatief voordeel, waarbij slechts een tijdloze

cross-sectie analyse gegeven wordt van de comparatieve kos-

ten en geen rekening gehouden wordt met een varibteit van

dynamische elementen. Deze soort kritiek is in feite even

oud als de klassieke theorie zelf. List attaqueerde haar in
de  19e eeuw reeds vanwege haar "unhistorical and static"  ka-

rakter. In dit verband heeft Caves aangetoond, dat de poging-

en om dynamische elementen te introduceren zich voornamelijk

beperkt hebben tot bijzondere aspecten en niet geleid hebben

tot nieuwe principes, maar eerder tot uitbreidingen van sta-
2)tische resultaten. Ook Bhagwati stelt dat: "dynamic pro-

positions in international trade are comparatively few and

bear no trace of any uniform design, each having been de-

veloped in virtual isolation. Dynamic trade theory where it

exists, has grown up in an essentially ad hoc fashion and

has witnessed none of the interaction of analysis which usu-
ally accompanies the development of an area of knowledge and

produces a common design, a unifying frame". 3)

1)  B. S6dersten, Foreign Trade and Economic Growth: the
Marginal Aspect, International Economic Papers, No.
11, 1962, blz. 185.

2)  R.E. Caves, Trade and Economic Structure, Cambridge
(Mass.), 1960, hoofdstuk IX.

3)  J. Bhagwati, The Pure Theory of International Trade:
a Survey, Economic Journal, Vol. 74, March 1964, her-
drukt in Surveys of Economic Theory, Vol. II, London,
1965, blz. 203.
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Dit wil echter niet zeggen dat er gebrek is aan interesse in

de dynamische aspecten van de handelstheorie. Zoals Myint ons

er aan herinnerd heeft, zijn zelfs de klassieke economen zich

niet onbewust geweest van de dynamische effecten (door Mill

indirecte effecten genoemd) van internationale handel, "which,

by widening the extent of the market and the scope of the di-

vision of labour, raises skill and dexterity of the workmen,
encourages technical innovations, overcomes technical indivi-

sibilities and generally enables the trading country to enjoy
increasing returns and economic development". 1) 2   Deze in-

directe effecten, die volgens Mill beschouwd moeten worden
als  "benefits  of  a high order", zijn andere productiviteits-
effecten dan de kostendalingen die voortvloeien uit de real-

locatie van de productiemiddelen. Analytisch moeten zij wor-

den opgevat als een onherroepelijke buitenwaartse verschui-

ving van de productiecurve, dit in tegenstelling tot de leer

van de comparatieve kosten, waarbij de specialisatie tot stand

komt via een verschuiving langs een statische productiecurve,

wat moet worden beschouwd als een volledig omkeerbaar proces.

Terwijl in de klassieke theorie van de comparatieve kosten de

productiviteitsverschillen vanaf het begin de structuur van

de internationale handel oorzakelijk bepalen, is bij de zo
door Myint genoemde productiviteitstheorie de productiviteits-

factor slechts een gevolg van de internationale handel. In

zoverre is de productiviteitstheorie eenvoudig een omkering

van de klassieke theorie. Hierbij wordt echter tevens een ze-

1 )    H.  Myint, The "Classical Theory" of International Trade
and the Underdeveloped Countries, Economic Journal, Vol.
68, June 1958, herdrukt in T. Morgan, G.W. Betz and N.K.
Choudhry, (eds.), Readings in Economic Development, Bel-
mont, 1963, blz. 257.

2)  Blaug merkt hierover op: "it is curious that classical
theory, generally oriented as it was to problems of
long run development, should have developed an almost
wholly static theory of international trade".
M. Blaug, Economic Theory in Retrospect, Homewood, 1 962,
blz. 195.
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kere dynamisering bereikt, omdat economische groei het uit-

gangspunt is van een reeks autonome marktexpansies, waarvan

de productiviteitseffecten leiden tot verdere geinduceerde

marktexpansies, die wederom door verdieping van de arbeids-

verdeling nieuwe productiviteitsvoordelen oplevert. Het be-

zwaar tegen deze theorie is dat omtrent de oorzaken van de

marktexpansie, d.w.z. de buitenlandse handel, niets gezegd
wordt.

In dit hoofdstuk concentreren wij onze aandacht op de poging-

en die gedaan zijn tot het ontwikkelen van een dynamische
theorie van de internationale handel. Afgezien van het be-

perkte, maar in ieder geval rigoreus model dat in de voor-

afgaande hoofdstukken is beschreven, zijn de pogingen om de

groeitheorie en de theorie van de internationale handel aan
elkaar te relateren en te dynamiseren tot nu toe schaars ge-

weest. Uit de literatuur zijn een aantal in wezen van elkaar

geisoleerde benaderingen bekend, die interessante aanknopings-

punten bieden voor een dynamische theorie: de kapitaaltheore-

tische benadering, de historische aanpak en de planningsmodel-

len. In een drietal paragrafen worden hieraan enige beschou-

wingen gewijd. De theorie waarin deze elementen uitgewerkt

worden en die naar onze mening de meeste aanspraak maakt op
een dynamische karakterisering is de zogenaamde productcyclus-

theorie. Hierin worden door een combinatie van de factoren die

op de voorgrond staan bij de genoemde benaderingen antwoorden

verkregen die niet mogelijk zouden zijn bij het gebruik van
een enkele benadering. Er zijn niet veel elementen in deze

theorie die als bewezen kunnen worden aangemerkt. De voornaam-

ste premissen waarop deze gedachtengang steunt moeten nog em-

pirisch worden getoetst voordat zij aanvaard kunnen worden als

een weerspiegeling van de economische realiteit.

2  De kapitaaltheoretische benadering
...

Om de aard en de consequenties van internationale handel te

begrijpen, moet de stimulans die hij geeft voor de creatie
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van nieuw factoraanbod erkend worden. R. Robinson stelt in

dit verband: "the most important aspect to trade being its

stimulus toward creation of new productive factors, the re-

sulting gains being far in excess of those likely to be de-
1)rived by raising the marginal product of existing factors".

Immers een centraal deel van de dynamische relatie tussen

internationale handel en economische groei bestaat niet zo-

zeer uit de beweging van finale consumptiegoederen, maar uit

de handel in kapitaalgoederen, waardoor de beschikbaarheids-

verhoudingen beinvloed worden en de comparatieve voordelen
zelf weer mede bepaald worden. "If factor quantities are
permitted to grow at different rates.....then no long-run

statement of relative costs seems possible at all. Some in-

ferences are possible, of course, from the fact of natural

resource positions, but this is only the beginning of a theo-

ry of international trade".
2)

Deze opvatting, waarin de productiefactor kapitaal het actieve

element is, staat tegenover de Heckscher-Ohlin theorie, die de

verschillende factorbeschikbaarheden alleen als verklaringspa-

rameter en niet als actieparameter beschouwt. Eulenburg drukt

zich in dit verband als volgt uit: "Fur die moderne Wirtschaft

gilt der Satz: Nicht die Flagge, sondern das Kapital geht dem
3)Handel voran". Ook Robinson keert zich tegen de opvatting

van het Heckscher-Ohlin model omtrent de productiefactor ka-

pitaal. "From the factor proportions standpoint, capital in
the specific capital-good forms which it must take in order to

function as a productive agent, is everything which it ought
not to be. Far from being an endownment fixed in amount and

character, it is created, developed, and increased in respon-

se to economic demands. It is heterogeneous, not homogeneous,

a fact which calls into question the meaning of any capital-

labour ratio comparison".
4)

1)  R. Robinson, Factor Proportions and Comparative Advantage,
Part II, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, August
1956, blz. 346.

2)  R. Robinson, t.a.p., blz. 355.

3)  F. Eulenburg, Auszenhandel und Auszenhandelspolitik, Tu-
bingen, 1929, blz. 29.

4)  R. Robinson, t.a.p., blz. 355.
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Omdat Robinson de productiefactor kapitaal ziet in zijn

veelvuldige concrete gedaante als investeringsstructuur

en niet als abstracte kapitaaldispositie, is het inves-

teren voor hem de voorwaarde van het eigenlijk relevan-

te factoraanbod en de comparatieve voordeelstructuur. Een

positie van comparatief voordeel ontstaat derhalve niet

vanzelf, maar is gebaseerd op de bereidheid van onderne-

mers om te investeren. Vanwege de centrale betekenis van

de investeringen komt hij tot een omkering van de theorie

van de comparatieve kosten. Comparatief voordeel kan de
aard van de internationale handel verklaren; maar inter-

nationale handel is nodig ter verklaring van de aard van

het comparatief voordeel. Bij gebrek aan een bevredigende
kapitaaltheorie is echter een bevredigende theorie van het

comparatief voordeel volgens Robinson waarschijnlijk niet
snel te verwachten.

In dit verband wijzen wij op een door Johnson gedane po-

ging om aan het proces van economische groei een kapitaal-
1)theoretische fundering te geven. Als uitgangspunt voor

de verklaring van de internationale handel op een gegeven

moment volgens de Heckscher-Ohlin theorie zijn inderdaad
de verschillen in de beschikbaarheidsverhouding van kapi-

taal en arbeid fundamenteel. Kapitaal moet dan echter in

ruime zin worden opgevat als natuurlijke hulpmiddelen, so-
ciaal kapitaal, menselijke vaardigheden, technologische  en
organisatorsiche kennis en materiale kapitaalinstallaties.

Voor arbeid geldt daarentegen dat het alleen opgevat moet

worden in de enge zin van menselijke tijdsbeschikbaarheid

en niet in de ruime zin van alle diensten die menselijke

wezens aan de productie bewijzen.

1)  H.G. Johnson, Towards a Generalized Capital Theory Ap-
proach to Economic Development, Chapter 14, O.E.C.D.
Study Group in the Economics of Education, The Residual
Factor and Economic Growth, Paris, 1964, blz. 219-225.
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De essentiale elementen van een dergelijke kapitaaltheore-
tische analyse van de economische groei zijn reeds in de

literatuur aanwezig. De grondslag hiervan is expliciet ge-

legd door Irving Fisher's klassieke werk over kapitaal en

inkomen en is verder uitgewerkt door een kapitaaltheoreti-

sche studie van Knight. Deze benadering heeft ook als voor-

beeld gediend bij de recente research van Schultz en Becker
over menselijk kapitaal. 1)

De essentie van deze benadering is dat kapitaal beschouwd

moet worden als iets dat in de loop der tijd een inkomens-

stroom oplevert en waarbij het inkomen het product van ka-

pitaal is. In dit kader verschijnen alle inkomenscategorie5n

als opbrengsten uit de verschillende vormen van kapitaal.

Door de inkomensstroom met een geschikte rentevoet te kapi-

taliseren wordt een equivalente kapitaalwaarde verkregen.

In dit begrippelijk kader verschijnt het proces van economi-

sche groei als een gegeneraliseerd proces van kapitaalaccu-

mulatie, d.w.z. van investering ter verkrijging van grotere

voorraden van de verschillende kapitaalvormen. Hierbij moet

het investeren zodanig gedefiniaerd worden dat daaronder ver-

schillende activiteiten vallen, zoals de addities aan het ma-

terieel kapitaal, de toeneming van de gezondheid, de disci-

pline, de scholing en opvoeding van de bevolking, de mobili-

teit van arbeid naar meer productieve beroepen en plaatsen,
en de toepassing van bestaande kennis of de ontdekking en

toepassing van nieuwe kennis om de efficiency van het pro-

ductieproces te verhogen. Al deze activiteiten brengen kos-

ten met zich mee in de vorm van het gebruik van huidige pro-

ductiemiddelen en investering hierin is sociaal gerechtvaar-

1)  T.W. Schultz, Reflections on Investment in Men, Journal
of Political Economy, Supplement, Vol. 70, No. 5, part
2, October 1962.
G.S. Becker, Investment in Human Capital: A Theoretical
Analysis, Journal of Political Economy, Vol. 70, No. 5,
Supplement, part 2, October 1962.
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digd als het rendement groter is dan de algemene rentevoet,

of als de kapitaalwaarde van het additioneel inkomen dat het

oplevert, groter is dan de kosten van aanschaffing.

Met de vooruitgang van de technologie, de vervanging van

menselijke kracht door mechanische kracht en het toenemend

belang van scholing en wetenschappelijke kennis voor de ar-

beidskracht is het traditionele onderscheid tussen arbeid

als oorspronkelijke productiefactor en kapitaal als een ge-

produceerd productiemiddel in toenemende mate irreael ge-

worden. De beperkte betekenis van de accumulatie van mate-

rieel kapitaal voor de verklaring van de economische groei

heeft de huidige belangstelling in de menselijke kapitaal-

vorming aangemoedigd. Hierdoor is een generalisatie van

het begrip kapitaalaccumulatie ontstaan, die investeringen

in alle typen kapitaal omvat.

FIn deze visie wordt een land als ontwikkeld aangemerkt als
I het efficiante sociale en economische mechanismen heeft ge-

vestigd en geaccumuleerd, die grote hoeveelheden kapitaal

per hoofd in de verschillende vormen handhaven en vergroten.

Een onderontwikkeld land wordt gekenmerkt door het bezit van

relatief kleine voorraden van de verschillende kapitaalvormen

en het bestaan van relatief zwakke en inefficiante mechanis-

men voor de handhaving en vergroting van die voorraden, in

het bijzonder voor de coardinatie van de groei van de ver-

schillende kapitaalvormen. Volgens deze theorie zou men ver-

wachten dat de Verenigde Staten als rijkste land ter wereld

relatief kapitaalintensieve producten in ruime zin expor-

teert en relatief arbeidsintensieve producten in enge zin

importeert. Het is dan niet noodzakelijk dat de Amerikaanse

exporten relatief kapitaalintensief zijn in de enge zin van

materi&le kapitaalgoederenintensiteit. Evenzo is het denk-

baar dat de Amerikaanse importen relatief kapitaalintensief

zijn met betrekking tot de enige kapitaalvorm die niet ge-

makkelijk door investering geaccumuleerd kan worden, i.c.
de beschikbaarheid over natuurlijke hulpbronnen. Het is dan
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ook goed mogelijk de Leontief-paradox langs deze weg te ver-
1  klaren.

Leontief zelf heeft hiertoe de suggestie gedaan door als

verklaring van de handelsstructuur van de Verenigde Staten
de notie van het verschil in arbeidskwaliteit tussen de lan-

den te introduceren. De Amerikaanse superieure arbeidskwali-

teit zou dan toe te schrijven zijn aan een superieure tech-
nologie, de realisatie van "economies of scale", of het be-

zit van superieure bekwaamheden, die verworven zijn door pro-

ductiemiddelen te investeren in de creatie van menselijk ka-
pitaalo 1) Indien de verschillen in arbeidskwaliteit alleen

terug te voeren zijn tot verschillen in verkregen vaardighe-

den en die vaardigheden beschouwd worden als in menselijke

vorm belichaamd kapitaal, dan blijkt dat in het oorspronke-
lijke onderzoek van Leontief de variabelen vanuit theoretisch

oogpunt foutief gespecificeerd zijn. Bij de schatting van de
relatieve kapitaal- en arbeidsintensiteiten van de Amerikaan-

se exporten en importen zou men derhalve bij de waarde van de

materiele kapitaalvereisten de kapitaalwaarde moeten optellen
-van de bijdrage van de arbeidsbekwaamheid aan de productie.
Kenen, die een formeel model van internationale handel heeft

ontwikkeld op basis van de veronderstelling dat kapitaal zo--

wel in mensen als in natuur geInvesteerd moet worden om hen
productief te maken, heeft gesuggereerd dat indien deze cor-

2)
rectie is aangebracht, de Leontief-paradox zal verdwijnen.

1)  D.B. Keesing, Labour Skills and International Trade:
Evaluating Many Trade Theories with a Single Measuring
Device, Review of Economics and Statistics, Vol. 47,August
1965.

2)  P.B. Kenen, Nature, Capital and Trade, Journal of Poli-
tical Economy, Vol. 73, 1965 en P.B. Kenen, Toward a Mo-
re General Theory of Capital, International Economics
Workshop, Columbia University, New York, December 1965,
opgenomen in P.B. Kenen and R. Lawrence (eds.), The Open
Economy, Essays on International Trade and Finance, 1968,
blz. 100-123.
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Het voordeel van deze kapitaaltheoretische benadering van

het comparatief voordeel is dat voor doeleinden van empi-

rische verificatie de relatieve bijdrage van kapitaal in

ruime zin en van arbeid in enge zin vrij nauwkeurig kunnen

worden afgelezen uit erg ruwe statistieken omtrent het ge-

middeld product van menselijke input - manuren of manjaren -

in het productieproces. In deze opvatting wordt echter geen

verklaring gegeven voor de allocatie van het kapitaal van
een land over de verschillende vormen die het kan aannemen.

In deze theorie wordt derhalve geen enkel reael probleem op-

gelost, ofschoon het begrip er van wel verhelderd wordt. In

de plaats daarvan transformeert zij deze problemen in pro-

blemen van speciale karakteristieken van bepaalde typen ka-

pitaal.

3  De historische benadering

In deze paragraaf schenken wij aandacht aan de betekenis van

een historisch georianteerde benadering van het probleem van

internationale handel en economische groei. Een dergelijke

aanpak leidt tot het onderkennen van een aantal realistische,

causale factoren, die wellicht bij de exactheid van de alge-

mene evenwichtsanalyse buiten het gezichtsveld vallen. Immers

de gecompliceerdheid en veelkleurigheid van het verleden kan

nimmer en nergens tot een theoretische of statistische formu-

le worden herleid of daaruit worden afgeleid. 1  J. Robinson
merkt hierover op: "Economic analysis requires to be supple-

2)
mented by a kind of comparative historical anthropology...".
Ook By& laat zich in dezelfde geest uit: "To be valid, any
explanation has to be based on an historical situation...".3)

1)  I.J. Brugmans, Clio en de Computer, De Economist, januari/
februari 1968, blz. 66.

2)  J. Robinson, Accumulation of Capital, London, 1965, blz.
56.

3)  M. By6, Internal Structural Changes Required by Growth and
Changes in International Trade, in R.E. Harrod and D.C.
Hague (eds.), International Trade Theory in a Developing
World, London, 1963, blz. 171.
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Haberler stelt in dit verband: "Economic history has more

to offer than theoretical analysis for the solution of the-
se problems". 1)

Een goed uitgangspunt hiervoor biedt een studie van Kindle-

berger omtrent het wel en wee van de Britse economie in de

periode 1875-1913. Hierin heeft hij gewezen op de ogenschijn-

lijk paradoxale situatie waarin een gunstige markt voor tra-

ditionele exportartikelen gepaard gaat met een stagnerende
2)

groei.

In de laatste 25 jaar van de 19e eeuw had Engeland als ex-

porteur voor tal van producten een aandeel van 75 procent

op de wereldmarkt. In die tijd begonnen de importlanden zich
te industrialiseren en reeds naar derde markten te exporte-
ren. In dergelijke omstandigheden was het niet te verwachten

dat Engeland zichzelf kon handhaven. De groeivoet van de

Britse export moest wel dalen.

Een land dat gedurende lange tijd de leiding heeft gehad in

het industrialisatieproces en dat geconfronteerd wordt met
een toenemende industri8le concurrentie, heeft, om in zulk
een situatie desondanks toch de binnenlandse groei te hand-

haven en de noodzakelijke importen te financieren, de keuze
uit verschillende alternatieven.
1  Het land kan zich terugtrekken uit de markt voor stan-

daardproducten, waar de buitenlandse concurrentie zich

waarschijnlijk het eerst doet gevoelen, en zich meer gaan

toeleggen op de vervaardiging van hoger gekwalificeerde

1)  G. Haberler, A Survey of International Trade Theory,
Special Papers in International Economics, No. 1,
Princeton, July 1961, blz. 58.

2)  C.P. Kindleberger, Foreign Trade and Economic Growth:
Lessons from Britain and France, 1850-1913, Economic
History Review, Vol. 14, 1961, blz. 289-305.
Eveneens afgedrukt in C.P. Kindleberger, Economic Growth
in France and Britain 1851-1950, Cambridge, (Mass.),
1964, hoofdstuk 12.
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producten. Een gedeelte van dit omschakelingsproces vindt

automatisch plaats, indien de binnenlandse consument, wiens

inkomen gestegen is, een beter product vraagt en de produ-

cent zijn productiestructuur hieraan aanpast.
2  Het land kan door een verlaging van de productiekosten

trachten zijn kostenvoorsprong te behouden en zijn be-

staand marktaandeel te handhaven.

3  Het land kan echter ook de weg van de minste weerstand

volgen door zijn export, al of niet met behulp van kapi-

taalexporten, meer op nieuwe markten te gaan richten zon-

der dat daarbij een verlaging van de productiekosten voor-

op staat. Door zich te ontslaan van de drang tot techni-

sche vernieuwing en exportmarkten op te bouwen, die op

hun beurt weer bij binnenlandse industrialisatie van de

importerende landen en concurrentie van derde landen moe-
ten afbrokkelen, ontwijkt men niet alleen het probleem dat

opgelost moet worden wil de groei gecontinueerd worden,

maar zal juist de economische groei stagneren.

Deze laatste situatie heeft zich volgens Kindleberger na 1855

in Engeland voorgedaan waar de kapitaalexport en de groeiende

goederenexporten hebben bijgedragen tot een stagnatie van de
economische groei. Met name is door de toenemende exporten

van katoenen textiel, spoorwegmaterialen, gegalvaniseerde

ijzerplaten en tinplaten na 1880 de noodzaak uitgesteld om

de productiviteit bij deze producten te verbeteren. Dit im-
pliceert dat als deze goederen- en kapitaalexporten niet had-

den plaats gevonden, Engeland zich wellicht eerder bewust was
geweest van zijn technologische misstap en stappen ondernomen

zou hebben om hieraan het hoofd te bieden.

In concreto steeg de Britse export van tinplaten naar de Ver-

enigde Staten van 1870 tot 1890 aanzienlijk, ofschoon de tech-

nische verandering hierbij gering was. In 1890 stortte de Ame-

rikaanse markt vanwege het McKinley tarief voor de Britse af-

zet ineen. Na een moeilijke periode in het laatste decennium
van de 19e eeuw werden nieuwe markten gevonden in het Verre
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Oosten, Zuid-Oost Azia, India en Zuid-Amerika. Maar terwijl

de Verenigde Staten achter haar tariefmuur een snelle tech-

nische vooruitgang realiseerde en uiteindelijk zelfs een ex-

portcapaciteit ontwikkelde, stagneerde de Britse technologie.
Pas na de Eerste Wereldoorlog ging Engeland, daartoe gedwong-

en door de Amerikaanse exportconcurrentie, over op nieuwe
technieken.

Eenzelfde beeld was in Engeland zichtbaar in de katoenen tex-
tielindustrie en op de constructiewerkplaatsen van locomotie-

ven, waar nieuwe technieken, die in andere landen reeds uitge-
breid toepassing vonden, genegeerd werden. Het verlies van de

markt voor deze producten in Europa en Noord-Amerika in de

tweede helft van de 19e eeuw werd gecompenseerd door toene-

mende exporten naar ontwikkelingslanden. In dit verband is

het interessant op te merken, dat de Britse spoorwegen nieuwe

locomotieven uit het buitenland importeerden, terwijl met be-

hulp van Brits kapitaal omvangrijke exporten van prototypen

naar Argentinia en India gefinancierd werden.

De Britse kapitaalexport was echter niet eenzijdig gebonden

aan de rechtstreekse bevordering van de eigen goederenexport.

Zo hielp Engeland met zijn export van kapitaal naar de snel-

ler groeiende dominions deze gebieden bij de financiering van

hun importen van complexe kapitaalinstallaties uit de Verenig-

de Staten en Duitsland. Dit blijkt o.a. uit het feit dat Ca-

nadese aankopen van locomotieven gefinancierd werden in Lon-

den, maar dat de orders geplaatst werden in de Verenigde Sta-

ten. Samen met een eveneens indrukwekkende Franse bijdrage
aan de multilateralisatie van het internationale handels- en

betalingsverkeer stimuleerde de Britse kapitaalexport de groei

en inkomenstoeneming in het buitenland, waarvan indirect de

Britse export van standaardgoederen profijt trok. Niettemin

bleef het bilateraal element in deze kapitaaltransacties hoog,
met name voor India en Argentini&.
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De reactie van de Britse ondernemers op het verlies van de

markten in Europa en Noord-Amerika was dat zij nieuwe markt-
en voor dezelfde goederen trachtten te vinden, waarbij de ex-

port van kapitaal zowel een directe als een indirecte bijdra-

ge leverde. Hierbij werd echter weinig aandacht geschonken

aan de opvoering van de technische ontwikkeling, aan het pro-

duceren van nieuwe goederen of aan het ontdekken van nieuwe

en goedkopere methoden om oude producten voort te brengen.
De productiviteitsstijging vertoonde dan ook een dalende ten-

dens.

Het onvermogen van Engeland om zich aan de veranderende we-

reldmarkten aan te passen en de daaruit volgende pogingen om

de bestaande exportstructuur door het verleggen van de han-

del te handhaven zijn terug te voeren tot een aantal binnen-

landse omstandigheden. In dit verband suggereert Lewis dat
het Britse bedrijfsleven "the irresistible urge to invest"
verloren had. 1  Williams merkt op dat het Britse exportpro-

duct niet aangepast was aan de buitenlandse markt, met name

dat op sommige buitenlandse markten het Britse product een

te hoge kwaliteit had om een grote aantrekkingskracht uit

te oefenen op de consumenten in de importerende landen.
2)

Andere waarnemers geven de schuld aan het Engelse marketing

systeem, waarbij de in die tijd gebruikelijke scheiding tus-

sen producent en consument er toe leidde dat de fabrikant

vanwege deze barri&re in de communicatie pas in tweede in-

stantie geinformeerd werd over smaakveranderingen bij de
3)afnemers. Bovendien was de Britse industrie over het al-

gemeen sterk gespecialiseerd, waardoor aanpassing aan veran-

deringen in smaak, inkomenstoeneming of technische ontwik-

keling moeizaam werd.

1)  Kindleberger, t.a.p., blz. 298.

2)  Kindleberger, t.a.p., blz. 298.

3)  A. Marshall verdedigde deze scheiding tussen productie
en verkoop als het beste systeem ter stimulering van de
Britse export door te wijzen op de hieraan inherente
specialisatievoordelen.
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Wanneer in dergelijke omstandigheden een markt verloren gaat,

is het gemakkelijker voor hetzelfde goed, dat op traditionele

wijze geproduceerd wordt, nieuwe markten te vinden, dan om de

verkoop- en productietechnieken aan te passen, om de kosten-

voorsprong te behouden of om de producten te veranderen. Dit

wordt in de hand gewerkt als de fabrikant niet uit eerste

hand kennis neemt van de veranderingen in de consumentenpre-

ferenties en als de handelaren er aan twijfelen of een gewij-

zigd artikel wel geschikt is voor het normale gebruik. Het

is heel goed mogelijk dat, indien de fabrikant zelf de ver-

koop van zijn product in handen zou hebben gehad, hij even-

eens zijn toevlucht zou hebben genomen tot nieuwe markten

in plaats van zijn product of productietechnieken te veran-

deren. Maar bij het heersende marketing systeem en het ge-

brek aan contact tussen producent en consument lijkt een

reactie als die van de Britse ondernemers onvermijdelijk.

Kindleberger concludeert dan ook dat de matige expansie van
de Britse exporten tijdens het einde van de vorige eeuw heeft

bijgedragen tot een stagnatie van de economische groei.

Uit de historische studie van Kindleberger is gebleken dat
het verband tussen internationale handel en economische

groei gevariderd en complex is. Een versnelling of vertra-
ging van de groei kan samenhangen met een stijging of daling

van zowel de export als de import in verhouding tot het na-
tionale inkomen. De relatie tussen internationale handel en

economische groei kan niet worden uiteengezet zonder de ma-
te te specificeren, waarin de binnenlandse economie veran-

dert, Buitenlandse vraag en binnenlands transformatievermo-

gen werken effectief samen.

Het maakt niet zoveel verschil of de buitenlondse vraag leidt

en het transformatievermogen volgt, in welk geval exporten
de groei stimuleren, of dat de binnenlandse economie met een

technische vinding leidt en de buitenlandse vraag reageert,

in welk geval de groei de exporten doet toenemen. Het is, zo-
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als wij aan de hand van de Britse economie op het einde van

de 19e eeuw hebben gezien, zelfs mogelijk dat stijgende ex-

porten de economische groei op lange termijn vertragen als

het land zijn vermogen om nieuwe wegen in te slaan verloren
heeft.

Eveneens kunnen verminderde importen resulteren in economi-

sche groei als het vermogen om nieuwe richtingen te kiezen

maar aanwezig is (het infant industry geval). Maar vermin-

derde importen kunnen ook schadelijk zijn voor de economi-

sche groei, wanneer zij een land steunen bij haar weigering

om de spanningen van de transformatie te ondergaan.

En stijgende importen kunnen de groei verzwakken, indien
de transformatie niet plaats vindt; maar zij kunnen ook de

groei bevorderen als zij vanwege het concurrentie-effect het

latente transformatievermogen opwekken.

Met andere woorden men kan niet werkelijk de betekenis van

buitenlandse handel voor economische groei bespreken zonder

te wijzen op het achterliggende vermogen van een land om
nieuwe taken in de diepte op zich te nemen of om zich te

transformeren.

Het is niet door internationale handel dat economische groei

ontstaat, elke stimulans kan dit bewerkstelligen als het
transformatievermogen maar aanwezig is of geactiveerd kan

rworden. Kortom, "more or less foreign trade is neither a

necessary nor a sufficient condition of growth or non-growth.

In these circumstances, economic historians must be careful

not to attribute growth or stagnation to changes in foreign
trade without specifying the operating mechanism". 1)

1)  Kindleberger, t.a.p., blz. 305.
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Dit typeert de specifieke betrekkelijkheid van de histori-

sche analyse duidelijk genoeg. Kindleberger komt tot de con-

clusie van "the virtual impossibility of proving anything

positive about theories of growth through the use of histo-
ry . 1, Niettemin brengt de meer historisch georidnteerde

aanpak een aantal imponderabilia aan het licht, die op het

economisch proces van invloed zijn en die anders onopgemerkt

zouden zijn gebleven.

4  De bijdrage van de planningsmodellen

Daar bij de ontwikkelingsplanning een aantal belangrijke fac-

toren aan de orde komen, die bij de standaardtheorie van de

internationale handel goeddeels buiten beschouwing blijven,

en die toch van belang zijn voor de ontwikkeling van een

groeitheorie van internationale handel, besteden wij hier-

aan enige aandacht. In dit verband moet gewezen worden op

het werk van Chenery, die, voorzover wij weten, als enige
de relatie tussen ontwikkelingsplanning en de theorie van

de internationale handel aan de orde heeft gesteld. Hij
2)

gaat hierbij echter niet uit van een handelstheoretische pro-

bleemstelling, maar van de ontwikkelingspolitiek.

Hij stelt dat met betrekking tot de allocatie van de produc-

tiemiddelen de theorie van het comparatief voordeel vanwege
haar statisch evenwichtskarakter in conflict komt met de ont-

wikkelingsplanning.

Volgens de theorie van het comparatief voordeel wordt de op-

1)  C.P. Kindleberger, Economic Growth in France and Britain,
1851-1950, Cambridge (Mass.), 1964, blz. 324.

2)  H.B. Chenery, Comparative Advantage and Development Poli-
cy, American Economic Review, Vol. 51, March 1961, her-
drukt in Surveys of Economic Theory, Vol. II, London,
1965.
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timale productie- en handelsstructuur voor een lanu bepaald

door een vergelijking van de alternatieve productiekosten van

een bepaald goed met de prijs waartegen het goed kan worden

geimporteerd of ge5xporteerd. In de evenwichtssituatie wordt

er geen goed geproduceerd dat tegen lagere kosten geimpor-

teerd kan worden en zijn de exporten zover uitgebreid dat de

er mee gerealiseerde marginale opbrengst gelijk is aan de mar-

ginale kosten. Daar onder de veronderstellingen van volledige

werkgelegenheid en volledige mededinging de alternatieve kos-

ten van een goed gelijk zijn aan de marktwaarde, kunnen ter

bepaling van het comparatief voordeel de marktprijzen van de

goederen en productiefactoren gehanteerd worden. Lange ter-

mijnontwikkelingen worden daarbij niet genegeerd, maar zij

worden verondersteld weerspiegeld te zijn in de huidige markt-

prijzen.

-
De ontwikkelingsplanning daarentegen houdt zich bezig met de

interacties in de tijd tussen producenten, consumenten en in-

vesteerders in sectoren die via het input-output systeem aan

elkaar gerelateerd zijn. De nadruk ligt op de wijze waarop

de expansie van de productie en het factorgebruik per sector

doorwerkt. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de volgende ver-

onderstellingen, die sterk afwijken van de leer van het com-

yaratief voordeel:
1  de factorprijzen geven vanwege de aanwezigheid van markt-

imperfecties niet noodzakelijk de alternatieve kosten weer;

2  de kwantiteit en kwaliteit van de productiefactoren kunnen

in de tijd aanzienlijk veranderen, gedeeltelijk als resul-

taat van het groeiproces zelf;
3 de aanwezigheid van "internal" en "external economies of
.    scale".

Deze veronderstellingen leiden tot evenzovele voorwaarden waar-

aan voldaan moet worden bij het bepalen van het comparatief

voordeel in een groeiende economie. Dit impliceert dat het

noodzakelijk is te beschikken over een expliciete analyse

van het groeiproces zelf voordat het mogelijk is te bepalen

waar het comparatief voordeel ligt.
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Indien het dan gaat om een planningsprincipe dat simultaan

de optimale structuur van de handel alsmede de optimale al-

locatie van de investeringsmiddelen moet bepalen, is het com-

paratief voordeel, zoals dat in traditionele zin wordt geIn-

terpreteerd, een povere leidraad, speciaal in verband met de
aanwezigheid van "external economies" die zich van de ene

naar de andere productiefase verplaatsen. Het is derhalve
niet mogelijk het comparatief voordeel van een land in een

bepaald product vast te stellen zonder tegelijkertijd aan

de hand van schattingen een inzicht te hebben in de toekom-

stige productiefuncties in de industriedn hoger- of lagerop

in de verticale productiestructuur. In een dynamische analy-

se is het niet juist te stellen dat een land een comparatief

voordeel heeft bij de productie van bijv. staal zonder even-

eens het productieniveau te specificeren van ijzererts, kolen
en metaalwerken in de tijd, m.a.w. zonder de interdependentie

tussen de sectoren in de beschouwing te betrekken.

Hierbij moet niet alleen rekening gehouden worden met natio-

nale maar ook met internationale "external economies". Lorenz

drukt dit als volgt uit: "Die mit den externen Ersparnissen
eingefuhrte Interdependenzanalyse ist auszenhandelstheore-

tisch jedoch so lange von untergeordneter Bedeutung, wie die

internationalen Interdependenzen gar nicht oder nur sehr un-
zureichend berucksichtigd werden". 1  Het gaat er dus om dat

de ontwikkelingsplanning op een zinvolle wijze betrokken wordt

in een mondiale samenhang, waarbij niet de nationale alloca-

tie, maar de efficiency van de internationale arbeidsverdeling
centraal staat.

Daar het principe van het comparatieve voordeel technisch ge-

interpreteerd kan worden als lineaire programmering meent Che-

nery het verband tussen ontwikkelingsplanning en internationa-

le handel te zien in de toepassing van het theorema van het

1)  D. Lorenz, Dynamische Theorie der Internationalen Arbeits-
teilung, Berlin, 1967, blz. 44.
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comparatief voordeel als planningsprincipe. Hij komt dan tot

de these dat de optimale structuur van de internationale han-

del tegelijk met de optimale allocatie van de investeringen

bepaald kan resp. moet worden. Daarbij doet zich de gelegen-

heid voor belangrijke elementen van de groeitheorie te incor-

poreren bij de bepaling van de comparatieve voordelen, waar-

door "the model is considerably more general than that of

market equilibrium because it allows for different social

objectives and takes account of costs and benefits other
than those entering the market" .  1)

Met deze op het eerste gezicht plausibele aanzet wordt echter

niet automatisch rekening gehouden met de noodzakelijk geach-

te internationale interdependentie-analyse. Op de vraag of dit

bij de ontwikkelingsplanning per land uberhaupt praktisch ope-

rationeel is, is op dit ogenblik nauwelijks een antwoora mo-

gelijk.

Als eerste aanzet hiertoe heeft Chenery met Bruno getracht
om met behulp van operationele schaduwwisselkoersen voor Is-

rael een keuze te maken tussen importen en binnenlandse pro-
ductie van goederen. Hoewel aldus een nuttige methode is2)

ontwikkeld om alternatieve programma's te ontwerpen waaruit

de planner zijn uiteindelijke keuze kan maken, zijn de ge-
stelde doeleinden in deze exercitie nog te partidel (ge-

streefd is naar optimalisatie in beperkte gebieden van de

economie) en is het model nog statisch.

Vrij recent heeft Bruno echter een bijdrage geleverd tot een

algemeen evenwichtsmodel voor de optimale allocatie van de

productiemiddelen in een open en groeiende economie, waarin

met het oog op veranderingen in de factorverhoudingen en pro-

1)  Chenery, t.a.p., blz. 145.
2)  H.B. Chenery and M. Bruno, Development Alternatives in an

Open Economy: The Case of Israal, Economic Journal, Vol.
72, March 1962.
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ductiviteit simultaan beslissingen genomen moeten worden

omtrent consumptie, investeringen en niveau en structuur
van de buitenlandse handel in de toekomst. In het mo-1)

del is rekening gehouden met restricties zowel ten aanzien

van buitenlandse valuta als met betrekking tot fysiek en

menselijk kapitaal en wordt voor de primaire productiefac-

toren gebruik gemaakt van het concept schaduwprijzen, im-

mers het toekomstig gedrag van de relatieve marktprijzen
is onbekend. De groeivoeten van de verschillende kapitaal-

goederenvoorraden voor het einde van de planningshorizon

zijn bij voorbaat vastgesteld. het operatieniveau van de

handelsactiviteiten is gebonden zowel door institutionele

als door vraag- en aanbodcondities. In de analyse wordt ook

gebruik gemaakt van een spaarfunctie. het zou ons echter te

ver voeren dit model uitgebreid te bespreken. Wij volstaan

met de volgende constatering.

Hoewel het voortbouwen aan de techniek van de ontwikkelings-

planning voorlopig nog niet ten einde zal zijn, ontstaat met

de perfectionering van de programmeringstechnieken een pro-

bleem, dat tot nu toe nauwelijks onder ogen is gezien.
2)

Hoe meer namelijk de operationele planningsmodellen er naar

streven van de parti&le naar de algemene evenwichtsanalyse

over te gaan, des te meer moeten zij zich verwijderen van
de operationaliteit die met de partiale analyse mogelijk is.

1)  M. Bruno, Optimal Patterns of Trade and Development,
Review of Economics and Statistics, Vol. 49, Novem-
ber 1967.

2)  Hierbij merken wij nog op dat ons denken over de tech-
niek van de planning duidelijk v66r ligt op datgene
wat tot dusver in de praktijk aan programmering heeft
plaatsgevonden. Ofschoon wij wel plannen kunnen maken,
en misschien niet eens zulke slechte, blijkt de uit-
voering hiervan echter steeds weer bijzonder moeilijk
te zijn. "Het kerkhof van mislukte plannen bewijst dit
overtuigend.....en dit kerkhof breidt zich uit".
Zie L.H. Janssen, Vicieuze Cirkels en Planning in Afri-
ka, Leiden, 1962, blz. 10.
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Immers de totale interdependentie van een volkshuishouding
en zeker van de wereldhuishouding is voor een niet-macro-

economische analyse operationeel niet voldoende te grijpen.
M.a.w. er zijn geen eenduidige criteria aan te geven voor

de afbakening van de parti&le analyse. Er kan dan ook niet

of slechts willekeurig beslist worden, waar de praktisch

oneindige interdependentieketen moet ophouden.

5  De ontwikkeling van de "product cycle" theorie

In deze paragraaf zullen wij de zich ontwikkelende dynamische
theorie van internationale handel, de zogenaamde theorie van

de'"product cycle" bespreken. De oorsprong van deze theorie

gaat terug tot de theorie van de "representative demand" van

Linder. De tweede aanzet is afkomstig van Posner en Hufbauer

met hun theorie van de "technological gap". De derde bijdrage

is verbonden aan de namen van Vernon en Hirsch, die met name

gewezen hebben op de betekenis van de volwassenheid van de
producten. Tenslotte is deze theorie op mededingingstheore-

tische basis dieper gefundeerd door Lorenz. Aan de hand van

de bijdragen van deze auteurs zullen wij de zich ontwikkelen-

de dynamische theorie van internationale handel bespreken.

a  De aanzet van Linder

Daar wij in hoofdstuk I reeds uitvoerig op de theorie van

de representatieve vraag van Linder zijn ingegaan, zullen

wij hier de betekenis van zijn theorie voor de totstandko-

ming van een dynamische theorie van internationale handel

slechts in het kort aangeven. Linder leidt de comparatieve-

voordelen af uit het verschillende ontwikkelingsniveau van

de binnenlandse vraag van de landen op een bepaald moment.

De productiefuncties van de goederen zijn internationaal

verschillend en zij zijn voor bepaalde producten het gun-

stigst in die landen waar de vraag het meest representatief

is. Linder gaat dus niet primair uit van de productiezi jde,
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maar van het dynamisch element van de vraagontwikkeling. Po-
tenti&el is de internationale handel dan het omvangrijkst

tussen die landen waar de per capita inkomens, die de vraag

bepalen, het meest met elkaar overeenstemmen. Dit is voor-

namelijk het geval tussen de hooggeIndustrialiseerde landen.

Hoewel voor de handel tussen landen met identieke per capita

inkomens de potentiale handel maximaal is, kan niettemin de

feitelijke handel minimaal zijn. "Goods in the production of

which the one country has its most advantageous production

functions tend to be the goods in the production of which
the other country also has its most advantageous production

1)functions" . Daar de landen in dezelfde goederen dezelfde

productiefuncties zullen krijgen vertoont de feitelijke in-

ternationale handel volgens deze theorie bij een toenadering

van de per capita inkomens een afnemende tendens.

Voor de feitelijke handel ziet Linder zich dan ook gedwongen

tot een andere verklaring. In de plaats van de theorie van

de representatieve vraag, die alleen nog iets te zeggen heeft

over de potentiale handel, treedt dan zijn opmerking: "the

same forces that give rise to trade within each of the coun-
tries create trade between them. There is no difference be-

tween trade among countries with the same per capita incomes

and trade within a country . De internationale handel wordt„ 2)

door dezelfde determinanten verklaard als de binnenlandse han-

del, zodat er slechts sprake is van "one theory of trade". De

ondernemers die hun handelshorizon verbreden en op buitenland-

se markten doordringen concurreren alleen met substituten en

niet met identieke goederen. Linder doet dan een beroep op de
economische irrationaliteit wanneer hij stelt: "The almost un-

limited scope for product differentiation - real or adverti-

zed - could, in combination with the seemingly unrestricted

buyer idiosyncrasies, make possible flourishing trade in what

1) Linder, t.a.p., blz. 102.

2)   Linder, t.a.p., blz. 102.
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is virtually the same commodity. Ships bringing European

beer to Milwaukee take American beer to Europe. The strong

elements of monopolistic competition should be incorpora-
ted into trade theory as a trade-creating force". 1)

  b  De versie van Posner en Hufbauer

In eerste instantie heeft Posner het "technological gap"
model theoretisch gefundeerd. Later is dit model door2)

Hufbauer geverifiderd voor synthetische materialen, die

daarbij zijn onderverdeeld in plastics, synthetische rub-
3)ber en kunstvezels. In hun analyse wordt expliciet uit-

gegaan van de productiezijde en wordt de traditionele ba-

sisverklaring van de comparatieve kosten in zekere mate

alleen als aanvulling in de beschouwing betrokken.

De gedachtengang van Posner is zeer eenvoudig. Een techni-

sche vinding die in een bepaald land in de vorm van nieuwe

producten plaats vindt doet een comparatief voordeel voor

dat land ontstaan. Deze goederen worden nu gedxporteerd zo-

lang zij nieuw zijn en zij nog niet noemenswaardig econo-
misch zinvol door andere landen geImiteerd worden. Na imi-

tatie van de vinding elders zal de zich aldus ontwikkelende

internationale handel geleidelijk gealimineerd worden. De

ontwikkeling van de productie en de export voor het baan-
brekende en nabootsende land kan als volgt worden afgebeeld.

1)  Linder, t.a.p., blz. 102.
2)  M.V. Posner, International Trade and Technical Change,

Oxford Economic Papers, N.S., Vol. 13, October 1961.

3)  G.C. Hufbauer, Synthetic Materials and the Theory of
International Trade, London, 1966.
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Posner beschouwt het totale exportvolume van het nieuwe pro-

duct als een functie van het verschil tussen de vraagvertra-

ging en de imitatievertraging. Hoe groter dit verschil , des

te groter is het exportvolume. De vraagvertraging geeft de

tijd weer tussen de eerste consumptie van het nieuwe goed

in het uitvindende land en in het imiterende land. In de fi-

guur is dit de afstand tussen t  en tl. De imitatievertraging

geeft de tijd weer tussen de eerste productie van het goed in
1)het uitvindende land en in het imiterende land. In de fi-

1)  Deze imitatievertraging is opgebouwd uit een drietal ele-
menten: de leerperiode, de binnenlandse en de buitenland-
se reactievertraging. De leerperiode is een technologisch
begrip. De binnenlandse reactievertraging is groter naar-
mate de concurrentie in het binnenland geringer is. De
buitenlandse reactievertraging is de tijd die verstrijkt
tussen de succesrijke toepassing van een vinding in het
ene land en die waarop de producenten van het andere land
net nieuwe product als een concurrent gaan ervaren. Het
onderscheid tussen beide vertragingen is volgens Posner
nodig om tot uitdrukking te brengen dat de mate van con-
currentie binnen elke industrie afzonderlijk niet nood-
zakelijk identiek is aan de mate van concurrentie tussen
elke binnenlandse industrie en haar buitenlandse tegen-
hanger.
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guur is dit de afstand tussen t  en t2. Indien de imitatie-

vertraging vanwege een korte leerperiode kleiner is dan de

vraagvertraging ontstaat er geen internationale handel. In-

dien echter de imitatievertraging groot is, ontstaat er na

het verstrijken van de vraagvertraging in het importerende

land een tekort op de betalingsbalans (Posner is uitgegaan

van een autarkische evenwichtssituatie), dat een lange tijd

gehandhaafd kan blijven, met name indien voor de productie

van het nieuwe goed een productiemiddel nodig is dat schaars

is. Kortom, de handelsstromen in &&n richting zijn in het

algemeen eindig en zijn afhankelijk van de lengte van de

imitatievertraging ten opzichte van de vraagvertraging.

Daar de handelsstatistieken van nieuwe producten pas enkele

jaren na de commerci@le introductie van nieuwe producten be-

schikbaar komen, zijn vraagvertragingen moeilijk meetbaar.

Tentatief kan echter gesteld worden dat voor de hoog ont-

wikkelde landen de vraagvertragingen gewoonlijk kort zijn,
zodat de internationale handel in deze producten primair

1)
bepaald wordt door de imitatievertraging.

Hufbauer heeft voor een aantal landen van 1910 tot 1960 voor

synthetische materialen geaggregeerde imitatievertragingen

berekend en daarbij de imitatievertraging voor elk product

gewogen met het aandeel van het desbetreffende product qua

tonnage in de wereldexporten. Uit zijn berekeningen blijkt

dat gedurende de laatste halve eeuw, veel landen hun imita-

tievertragingen aanzienlijk verminderd hebben. Italid, Ja-

pan en Canada zijn in dit opzicht opvallend. De maximale ge-

aggregeerde imitatievertraging voor alle synthetische pro-

ducten is merkwaardig constant gebleven op ongeveer 30 jaar.

Dit betekent dat het exportvolume van een synthetisch mate-

1)  Dat vraagvertragingen soms lang kunnen zijn wordt geil-
lustreerd door de Volkswagen, die jaren nodig heeft ge-
had om de Amerikaanse markt te penetreren.
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riaal waarschijnlijk het grootste is als het product onge-

veer 30 jaar oud is. Daarna neemt het relatieve belang van

het desbetreffende product af. Materialen die jonger zijn

dan 30 jaar hebben historisch gezien de beste vooruitzich-

ten gehad.

De verspreiding van de productie van nieuwe goederen van
het ene lana naar het andere land wordt teweeggebracht door
een tweetal mechanismen. Het eerste spreidingsmechanisme

1)

komt voort uit de dreiging die nieuwe producten vormen voor

de producenten van bestaande producten. Deze dreiging is gro-
ter naarmate de concurrentie groter is. Hoe meer ontwikkeld

de industridle structuur van een land is, des te waarschijn-

lijker is het dat de import van elk nieuw product als een

direct gevaar beschouwd wordt. Zo vormt bijv. de Amerikaanse

nylon export naar Engeland een rechtstreekse uitdaging voor
de Engelse viscose rayon industrie, maar de Amerikaanse ny-

lon export naar Egypte roept geen reactie op. Het tweede

spreidingsmechanisme komt voort uit het lokaas van hoge

winsten. Vermoedelijk kan een industrie naarmate zij meer

ontwikkeld is, de winstkansen beter beoordelen. Volgens

Vernon bestaat de indruk dat de dreiging van concurrentie

in het algemeen een krachtiger middel is tot actie, i.c. imi-

1)  In dit verband heeft Hufbauer er op gewezen dat de imi-
tatie tot stand kan komen via onafhankelijke research,
wat impliceert dat het imiterende land het nieuwe pro-
duct zelfstandig ontwikkeld, via licensieverlening door
het uitvindende land en via de vestiging van buitenland-
se dochterondernemingen in het imiterende land.
Johnson heeft hieromtrent opgemerkt, dat in deze arie
transferroutes ligt opgesloten dat de in de productie
belichaamde kennis nog een commercidle waarde heeft. Hij
voegt hieraan toe dat deze in de vierde route door de
concurrentie van de commercidle waarde van de kennis
verdwijnt, totdat zij een vrij goed wordt voor de wereld
als geheel. Als voorbeeld noemt hij de incorporatie van
kennis in standaardmachines, of de absorptie van oorspron-
kelijk geheime wetenschappelijke kennis in standaard leer-
boeken.
Zie H.G. Johnson, Comparative Cost and Commercial Policy
Theory for a Developing World Economy, Wicksell Lectures,
1968, blz. 36 en 37.
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1)
tatie, dan de mogelijkheid van winstkansen. Kortom, deze

twee spreidingsmechanismen bewerkstelligen dat het importe-

rend land zelf de productie ter hand gaat nemen en hebben

dus een negatieve invloed op de omvang van de handel in het

desbetreffende product.

De internationale handel die gebaseerd is op de aanwezig-
heid van een "technological gap" wordt volgens Posner nog

vergroot door statische en dynamische "economies of scale".

Statische "economies of scale" worden alleen gerealiseerd

als een grotere versie van een bepaalde bedrijfseenheid op-

gezet wordt en niet als paralleleenheden worden gevestigd.

Als een onderneming haar bedrijfseenheid eenmaal heeft op-

gezet, kunnen de statische "economies of scale" niet meer

vergroot worden. Daar de markten voor de meeste nieuwe pro-

ducten aanvankelijk het snelst expanderen kan de innovator,

hiermede rekening houdend, grote bedrijfseenheden opzetten
en daarvan in de vorm van "economies of scale" de vruchten

plukken. Aldus kan hij zijn positie zowel in het binnenland

als in het buitenland versterken en zijn op technologische

voorsprong gebaseerde exporten prolongeren.

Onder dynamische "economies of scale" vallen voornamelijk

de proces verbeteringen en zij zijn het resultaat van pro-
2)

ductie-ervaring. Opgemerkt moet worden dat zij op zich-

zelf een verklaring zijn voor internationale technologische

dispariteiten. Voorzover dit inderdaad het geval is, beschikt

1)  R. Vernon, International Investment and International
Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Eco-
nomics, Vol. 80, May 1966, blz. 200.

2)  Arrow citeert in dit verband een interessant voorbeeld.
"It was early observed by aeronautical engineers, par-
ticularly T.P. Wright, that the number of labor-hours
expended in the production of an airframe (airplane bo-
dy without engines) is a decreasing function of the to-
tal number of airframes of the same type previously pro-
duced".
K.J. Arrow, The Economic Implications of Learning by Do-
ing, Review of Economic Studies, Vol. 29, June 1962, blz.
156.
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het land met een grote productie-ervaring over een superieure
technologie. Posner en Arrow hebben ten aanzien van de dyna-

mische "economies of scale" gesteld dat de technologie een

functie is van het totale historische productievolume. Huf-

bauer heeft hieromtrent een andere hypothese. Hij volgt Kal-

dor door te veronderstellen dat de tijdsduur waarin een land

een bepaald goed heeft geproduceerd beter het technologisch
niveau weerspiegelt dan het geaccumuleerde productievolume. 1)

Aldus worden internationale technologische verschillen een

directe functie van de imitatievertraging, dit in tegenstel-

ling tot het indirect verband bij Posner en Arrow. Welke van

deze hypothesen de juiste is laten wij buiten beschouwing.
2)

Hufbauer meent echter dat tentatieve statistische gegevens

de Kaldor hypothese ondersteunen. Hoe dan ook, deze hypothese

moet grotendeels berusten op haar eigen plausibiliteit.

Het is mogelijk dat alle landen zowel technische vindingen

doen als imiteren. Indien de tijd die verstrijkt tussen el-

kaar opeenvolgende vindingen in alle landen identiek is en
gelijk is aan de constante netto vertraging (d.w.z. de imi-

tatievertraging minus de vraagvertraging) kan een evenwich-

tig handelsverkeer het resultaat zijn. Indien echter het ene

land dynamischer (de term dynamisch heeft hier betrekking op

de combinatie van de nettovertraging en de mate van technische

vooruitgang) is dan het andere land, ontstaan er betalingsba-

lansmoeilijkheden voor het minder dynamische land, die door

devaluatie opgelost kunnen worden. Het gevolg is dan dat al-

1)  N. Kaldor, Comment, Review of Economic Studies, Vol. 29,
June 1962, blz. 246.

2)  Het bezwaar van de Kaldor-Hufbauer hypothese is dat ver-
schillen in de initi5le productiedata voor zeer oude pro-
ducten van weinig betekenis kunnen zijn voor de hedendaag-
se technologische dispariteiten. Deze kritiek kan echter
met behulp van een wegingsprocedure, waarbij de gewichten
kleiner worden naarmate de producten ouder worden, onder-
vangen worden. De verhouding van de gewichten voor de ver-
schillende producten onderling blijft dan nog problematisch.
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le producten van het minder dynamische land in het buiten-

land goedkoper worden. Posner concludeert dat vanwege ver-

schillen in de mate van dynamica tussen de landen en de on-

evenwichtigheid van de handel die daarvan het resultaat is,

weer handel in normale statische goederen geInduceerd wordt:
"the dynamic tail wags the static dog". 1)

De theorie van Posner is verder uitgewerkt door Hufbauer,

die een onderscheid maakt tussen "technological gap" han-
del en "low-wage" handel. Deze laatste is het resultaat van

de geleidelijke transmissie van de technische vindingen naar

landen waar zij goedkoper kunnen warden aangewend dan in de

landen waar de vindingen hun oorsprong hebben.

Hufbauer gaat er van uit dat de "technological gap"-exporten

in het algemeen afhankelijk zijn van wetenschappelijk en in-

dustriael leiderschap, d.w.z. de ontdekking, de ontwikkeling

en de marketing van nieuwe producten v66r andere landen. Dit

leiderschap is gewoonlijk het kenmerk van hoge lonen landen.
Met het verloop van de tijd verandert echter de handelsposi-

tie van het uitvindende land. Volgens Hufbauer nemen naarmate

het product ouder wordt en naarmate de productie van nieuwe

goederen zich naar andere landen, die veelal lagere industri6le

lonen betalen, verspreidt, de "technological gap"-exporten af

en wel volgens een drietal fasen. In de eerste fase zendt het

hoge lonen land A "technological gap"-exporten naar lage 10-

nen land B. De dreiging die deze exporten vormen voor bepaal-

de bedrijven in land B en de hoge winsten die met het nieuwe

product verdiend warden bewerkstelligen dat land B zelf de

productie ter hand gaat nemen. Maar vanwege de leiding die

land A heeft bij de exploitatie van statische en dynamische
"economies of scale" prolongeert zij haar exporten, zelfs

nadat in land B productiefaciliteiten gevestigd zijn. Uit-

eindelijk overwint land B echter deze nadelen, hierin bij-

gestaan door haar lagere lonen. In de tweede fase importeert

1)  Posner, t.a.p., blz. 337.
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land B geen "technological gap"-producten meer uit land A

en begint zij zelfs lage-lonen-producten naar land A te ex-

porteren. In figuur 1 markeert t3 dit punt waar land B de

handelsstroom omkeert en waar de lage-lonen-handel de tech-

nologische-kloof-handel verdringt. Land B's lage-lonen-ex-

porten worden uitgebreid naarmate haar imitatievertraging

korter is en haar loondispariteit met land A groter is. Vroeg

of laat krimpen echter de lage-lonen-exporten in naarmate

twee andere krachten hun tol gaan eisen. Ten eerste kunnen

de lonen in land B gaan stijgen; ten tweede, en dit is waar-

schijnlijker, kan land A een nieuw product ontwikkelen dat

het oude product overtreft, zodat de cyclus weer opnieuw be-

gint. Hoewel het niet noodzakelijk is, meent Hufbauer , dat

"leaders remain leaders". Weliswaar kan een ontwikkelings-
1)

land doorbreken tot de rangen van de leidende landen en kan

een leidend lana achterop raken, toch zijn er sterke krach-

ten die de status quo handhaven. In de laatste fase vindt er

geen handel meer plaats in het desbetreffende product.

Recapitulerend, het innoverende hoge-lonen-land exporteert

aanvankelijk grote hoeveelheden van het nieuwe product. La-

ter, als het imiterende lage-lonen-land de productie ter

hand gaat nemen, verminderen de exporten van de innovator

en verdringt uiteindelijk de lage-lonen-handel de op tech-

nologische voorsprong gebaseerde handel. Hetzelfde handels-

patroon geldt voor vroege en late nabootsers: de vroege imi-

tator exporteert naar de late imitator totdat deze laatste

zelf zijn eigen productiefaciliteiten gevestigd heeft en een

vergelijkbare technologie ontwikkeld heeft. Schematisch kan

een en ander als volgt worden weergegeven.

1)  Hufbauer, t.a.p., blz. 86.



356

technologische

kloof-handel

Fase I Hoge-lonen-land A ) Lage-lonen-land B

Krachten die de techno- Krachten die de techno-

logische-kloof-handel logische-kloof-handel
verminderen door het verlengen, nadat land
verkorten van de imi- B eigen bedrijven ge-

v             tatievertraging van vestigd heeft:
E                              land B: 1  Realiseren van sta-0
m

1  Bedreigde markten; tische "economies of

2  Hoge winstmarges. scale" in land A;
Da                                2 Realiseren van dyna-
(D

P mische "economies of
(D

0                             \41  scale" in land A.»h
«
1.-'.

LI- lage-lonen-handela
<

g Fase II Hoge-lonen-land A < Lage-lonen-land B

Ar
rt Krachten die de lage- Krachten die de lage-10-
ro
4             lonen-handel verster- nen-handel be6indigen:
  ken: 1  Ontdekking van nieuwC
0
a         1 Kortere imitatiever- en beter product door

traging in land B; land A;

2  Grotere loondispa- 2  Stijging van de lonen

riteit tussen land in land B.

A en land B. \\//

geen handel
V

Fase III Hoge-lonen-land A Lage-lonen-land B



357

Van het hier gepresenteerde schema van de technologische-

kloof-handel die gevolgd wordt door de lage-lonen-handel
bestaat een tweetal variaties:

1  De op technologische voorsprong gebaseerde handel kan

plaatsvinden tussen landen, zoals Engeland en Duitsland,

die met betrekking tot factorbeschikbaarheid en factor-

beloningen in dezelfde situatie verkeren. In dat geval

kan het importerend land nooit de hoop koesteren de tech-

nologische-kloof-importen te verdringen met lage-lonen-

exporten. Wel kan zij een nieuw product of een eigen va-
riatie ontwikkelen en aldus technologische-kloof-exporten

ruilen tegen technologische-kloof-importen;

2  Wanneer er sprake is van meer dan twee landen, kan elk

land technologische-kloof-exporten zenden naar de ene
bestemming en lage-lonen-exporten naar de andere. 1)

Het land met de langste imitatievertraging moet dan bij-

na helemaal vertrouwen op lage-lonen-exporten om de tech-

nologische-kloof-importen te kunnen financieren. Het land

waar de vindingen plaatsvinden kan grotendeels haar lage-

lonen-importen financieren met technologische-kloof-expor-
ten. Tussen deze twee uitersten zullen naarmate de imita-

tievertraging groter wordt de lage-lonen-exporten en de
technologische-kloof-importen toenemen.

In het empirisch gedeelte van zijn studie heeft Hufbauer in

relatieve termen de stelling getoetst dat hoogontwikkelde

1)  Als voorbeeld van een imiterend land dat lage-lonen-ex-
porten zendt naar hoogontwikkelde landen en op techno-
logische voorsprong gebaseerde producten exporteert naar
minder ontwikkelde landen, kan de handel in polyvinyl
chloride van Japan dienen. De importen, die bestaan uit
technologische-kloof-handel uit West-Europa en Noord-Ame-
rika zijn laag gebleven, maar de exporten zijn snel ge-
stegen. De technologische component van deze exporten
omvat verkopen aan Korea, Formosa, Burma, India, Bra-
zili6, Nigeri8 en soortgelijke landen en zij is gesta-
dig toegenomen. De lage-lonen-component van de exporten
omvat verzendingen naar West-Europa, Noord-Amerika en
Oceani . Gezien het grillig verloop blijkt de export
aanzienlijke locale weerstand te hebben opgeroepen.
Zie Hufbauer, t.a.p., blz. 102.
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landen voornamelijk nieuwe producten exporteren: hoogontwik-

kelde landen exporteren een grotere fractie van hun produc-

tie van nieuwe synthetische producten dan van oude synthe-
1)

tische producten. Hiertoe heeft Hufbauer de Amerikaanse

exporten van 1960 als fractie van de productie vergeleken
met de datum van eerste productie van het product in kwes-

tie over het tijdvak 1900 tot 1960, waaruit gebleken is dat

de Verenigde Staten zich specialiseren in nieuwe producten.

Voorts heeft hij voor vijf verschillende groepen syntheti-

sche materialen het export aandeel van de vier hoge lonen

landen (de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Frank-

rijk) in de totale wereldexporten vergeleken met de gemid-
delde ouderdom van elke groep producten. Hieruit is gebleken

dat de geavanceerde landen zich specialiseren in nieuwere

groepen synthetische producten. Tenslotte is uit een verge-

lijking van de exporten als percentage van de wereldproduc-

tie met de leeftijd van de product groepen naar voren geko-
men dat een groter aandeel van de jongere synthetische pro-
ducten internationaal verhandeld wordt.

Omtrent de lage-lonen-handel in synthetische materialen merkt
Hufbauer op dat, hoewel het bestaan er van moet worden toege-

geven, deze handel geen dominerende plaats heeft ingenomen.

Toen deze handel zijn grootste omvang bereikte, juist voor

de Tweede Wereldoorlog en in 1950, was het aandeel ervan in

de kunstvezel exporten slechts 35 procent, terwijl dit per-

centage voor plastics en synthetische rubber altijd lager is
2)

geweest.

1)  Het absolute exportvolume van de geavanceerde landen is

niet als maatstaf gehanteerd omdat de productie van som-
mige oude synthetische producten aanzienlijk hoger kan
zijn dan die van nieuwere synthetische producten, zodat
ook de exporten van de audere producten in absolute ter-
men groter kunnen zijn.

2)  Hufbauer, t.a.p., blz. 97.
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c  De bijdrage van Vernon en Hirsch

De derde theoretische aanzet is afkomstig van Vernon en
Hirsch, die speciaal aandacht vragen voor het ontwikkelings-

proces van de producten en industrieSn vanaf de innovatie-

fase tot de fase van volwassenheid en marketing en voor de

verandering in de localisatie van de industrie8n in de loop

van het ontwikkelingsproces. Hun gedachten komen enerzijds

hierop neer dat nieuwe producten (industrie6n) resp. tech-

nische vindingen in het algemeen ontstaan in hoogontwikkel-

de landen, die over de nodige wetenschappelijke en techni-

sche condities en hoge inkomens beschikken. Anderzijds zijn

ontwikkelingslanden bijzonder geschikt voor de vestiging

van gestandaardiseerde volwassen producties vanwege het

voordeel van een groot aanbod van ongeschoolde goedkope

arbeidskrachten.
-

-

Zoals de theorie door Posner en Hufbauer is ontwikkeld geeft
Zij geen verklaring voor het feit waarom technische vinding-

en in bepaalde landen plaatsvinden en niet in andere landen.

Deze tekortkoming is grotendeels goedgemaakt door Vernon die

hypothesen heeft gepresenteerd ter verklaring van de oor-

sprong van technische vindingen. Deze liggen opgesloten in

de volgende overwegingen.

1  Indien er de mogelijkheid bestaat om in een land, waar

de inkomens van de consumenten hoger zijn dan in andere

landen, een nieuw product te introduceren dat voorziet

in de behoeften van die hoge inkomensklassen, zal die

kans vermoedelijk ook het eerst worden opgemerkt in de

rijkste landen. Naarmate daar het inkomen stijgt ont-

staan er prikkels voor de ontwikkeling van nieuwe pro-

ducten, die aangepast zijn aan het nieuwe inkomensni-
veau.

2  Indien er in een land, waar voor consumptie- en indu-

stri&le goederen de arbeidskosten per eenheid product

hoog zijn en waar kapitaal in vergelijking met andere
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landen relatief niet schaars is, een kans bestaat om met

succes een nieuw product te lanceren, waarin arbeid niet

intensief is aangewend, dan zal die mogelijkheid waar-

schijnlijk het eerst worden waargenomen in die rijkere

landen. De stijgende waarde van de menselijke arbeids-
tijd cre&ert dan een prikkel tot het doen van arbeidsbe-

sparende vindingen. De consumptiestructuur wordt meer ka-

pitaalintensief en minder tijdsintensief.

3  Indien er voldoende sterke aanwijzingen zijn voor een on-

verzadigde behoefte en indien de hoop gerechtvaardigd is,

dat een initiatiefnemer van een al of niet tijdelijke mo-

nopoliewinst kan profiteren, is het niet onredelijk te

verwachten dat de producenten in een dergelijk land meer

zullen besteden voor productontwikkeling dan in andere

landen. Dit is dan niet toe te schrijven aan de een of

andere sociologische drang naar het doen van uitvindingen,

maar aan een meer effectieve communicatie tussen de poten-
tiXle markt en de potentidle leverancier voor de markt. 1)

Om deze redenen meent Vernon, die zich speciaal bezig houdt

met de Verenigde Staten, dat producenten in een bepaalde markt

zich waarschijnlijk eerder bewust zijn van de mogelijkheid om
nieuwe producten te introduceren, dan producenten die elders

gevestigd zijn. Met andere woorden, hij suggereert dat de plaats

van vinding in hoge mate afhankelijk is van de plaats van een

"receptive market", zodat producenten in elk land al reagerend

op hun eigen marktsituaties vindingen kunnen doen. Het is dus

niet noodzakelijk dat zij beperkt zijn tot of gemonopoliseerd

worden door de rijkste en grootste landen.

Fopgemerkt moet worden,   dat deze overwegingen slechts gelden  voor

bepaalde producten, nl. voor die producten die verband houden met

hoge inkomens en die kapitaal substitueren voor arbeid. Deze hy--

1)  Dit in tegenstelling tot de situatie in Engeland tegen het
einde van de vorige eeuw. Zie eerder dit hoofdstuk blz. 338
en 339.
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pothesen zeggen dus niets omtrent industri8le vindingen in

het algemeen.

Zoals hierboven reeds is gesuggereerd ondergaan industrie6n

en individuele producten in de loop der tijd verschillende

belangrijke veranderingen. Het omzetvolume, de productieme-

thode, de factorinputs, de prijzen en de andere economische

elementen, die een bepaald product gedurende zijn beginfase

kenmerken, blijken naarmate het product ouder wordt een an-
dere grootte en een ander relatief belang en gewicht te heb-
ben. Kuznets die de lange termijn ontwikkeling van vijfen-

dertig industrieen heeft onderzocht concludeert in dit ver-
band: "A rapidly developing industry does not retain the

vigorous growth forever but slackens and is overtaken by

others whose period of rapid development is beginning. With-

in one country we can observe a succession of different

branches of activity in the vanguard of the country's econo-

mic development, and within each industry we can notice a
conspicuous slackening in the rate of increase". 1)

Het lijkt ons zinvol op de kenmerken van de producten in hun

cyclus nader in te gaan.

In de eerste fase waarin een nieuw product geintroduceerd

wordt, is het veelal ongestandaardiseerd en kent het veel
varidteiten. Het nieuw product wordt gewoonlijk geken-

2)

merkt door hoge kosten per eenheid en een arbeidsintensie-

ve productiemethode. Het product wordt vaak in individuele

eenheden of in relatief kleine partijen vervaardigd. De pro-

ductspecificatie is onnauwkeurig en dikwijls worden hierin

wijzigingen aangebracht. Zolang de aard van de inputs nog

1)  S. Kuznets, Economic Change, New York, 1953, blz. 254.

2)  Vergelijk in dit verband de grote variateit automobie-
len van v66r 1910 met het grondig gestandaardiseerde
product van de 30er jaren; of de gevariaerde radiomo-
dellen van de 20er jaren met de uniforme modellen van
de 30er jaren.
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niet met zekerheid vaststaat, is flexibiliteit van de inputs

voor de producenten van groot belang. Vanwege de inherente

instabiliteit van het productieproces trachten de producen-
ten hun investeringen in vaste activa zo laag mogelijk te

houden. In de plaats daarvan vertrouwen zij op de aanwezig-

heid van onderleveranciers en gespecialiseerde bedrijven.

Deze "external economies" zijn van groot belang en de voor-

waarden waaronder zij beschikbaar zijn bepalen in belangrij-

ke mate de efficiency en de flexibiliteit van de bedrijven

die nieuwe producten voortbrengen. Vanwege de onzeker-
1)

heid omtrent de uiteindelijke dimensies van de markt en om-
trent de pogingen van concurrenten om op die markt beslag te

leggen, is een snelle en effectieve communicatie met consu-

menten, leveranciers en zelfs concurrenten noodzakelijk.

De nieuwe producten bevatten een hoog percentage wetenschap-

pelijke en technische input; professionele kennis en ervaring

zijn van beslissende betekenis voor de succesrijke ontwikke-

ling. De toegang tot de bedrijfstak wordt eerder bepaald door

1)  Het belang van "external economies" is duidelijk gedemon-
streerd in de regionale studie over New York. Hieruit
blijkt dat talrijke producenten van nieuwe producten van-
wege de overvloedige "external economies" worden aange-
trokken door het hoofdstedelijk gebied van New York, dit
ondanks de hoge arbeidskosten, de exorbitant hoge huren
en de verkeersopstoppingen. Zij vestigen zich dicht in
elkaars nabijheid en in die van de markt, teneinde te
profiteren van gemeenschappelijke toeleveringsbedrijven
en teneinde de communicatieproblemen te minimaliseren.
Deze studie heeft ook aangetoond dat het belang van "ex-
ternal economies" rechtstreeks afneemt met de volwassen-
heid van de industriedn die er gebruik van maken. Immers
naarmate de producten gestandaardiseerder worden en de
schaal van de productie grotere afmetingen gaat vormen
wordt het voor de producent doelmatig deze diensten in
eigen bedrijf op te nemen.
Zie in dit verband R. Vernon, Metropolis, 1958, Cambrid-
ge (Mass.), 1960; M. Hall (ed.), Made in New York, Cam-
bridge (Mass.), 1959 en J.R. Meyer, Regional Economics:
a Survey, American Economic Review, Vol. 53, March, 1963.
Opgenomen in Surveys of Economic Theory, Vol. II, London,
1965.
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know-how dan door financidle overwegingen. Patentrechten of
het bezit van gespecialiseerde kennis beschermen de pionier.

De prijzen van de meeste nieuwe producten zijn het hoogste

gedurende de tijd dat het product geIntroduceerd wordt.
1)

Dit wordt verklaard door het ontbreken van concurrentie en

de hoge kosten van experimenteren en productontwikkeling.

De vraag is afhankelijk van de aanwezigheid, de uitvoering

en de kwaliteit van substituten; zij heeft een geringe prijs-
elasticiteit. 2)

In de tweede fase vindt naarmate de vraag naar het product

toeneemt een groeiproces en een zekere mate van standaardi-

satie plaats. Hoewel de productietechnieken nog veelvuldig

variaties ondergaan, worden toch waar mogelijk massaproduc-

tiemethoden geIntroduceerd. Vanwege de mogelijkheid om "eco-

nomies of scale" te realiseren, vermindert de noodzaak van

flexibiliteit van de inputs en wordt het productieproces ka-

pitaalintensiever. Aanvankelijk is in dit stadium de stan-

daardisatie van het productieproces niet ver voortgeschreden

en is het product nog relatief arbeidsintensief. Teneinde te

profiteren van de groeiende markt neemt het aantal onderne-

mingen in de bedrijfstak toe, waarbij het verstrijken van

1)  De prijshistorie van nylon, polyethyleen, transistors,
radio's, televisies, auto's en talrijke andere produc-
ten bevestigt deze waarneming. Het kan eigenaardig schij-
nen dat initi&le producenten de prijzen niet verlagen tot
het niveau dat concurrentie van nieuwkomers uitsluit. Zou-
den zij hun statische en dynamische "economies of scale"
gebruiken als instrumenten om andere bedrijven uit te
sluiten, dan zou de marktstructuur altijd gekenmerkt
worden door een monopolie. Grote gevestigde producenten
gebruiken hun prijspolitiek echter zelden om de concur-
rentie te beperken. De vraag is waarom zij dit niet doen.
Dit is een uitdagende kwestie, maar daar onze studie zich
niet concentreert op de complexiteit van het oligopolis-
tisch prijsgedrag zullen wij niet trachten haar te beant-
woorden.

2)  Hufbauer suggereert dat dit toe te schrijven is aan het
feit, dat er aanvankelijk sprake is van een "captive mar-
ket" die voor prijsveranderingen ongevoelig is.
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patentrechten en de ontwikkeling van substituten een rol

spelen. Daar niet alle nieuwkomers de concurrentiestrijd

aankunnen, vallen er echter ook slachtoffers. Tevens neemt

het aantal fusies toe. Vanwege de vermindering van de onze-

kerheden begint de zorg om de productiekosten de plaats in

te nemen van de zorg omtrent de productkenmerken. De bete-

kenis van de administratie, kostencontrole en marketing

neemt toe en management wordt de belangrijkste menselijke

input. De individuele producenten worden geconfronteerd

met een stijgende prijselasticiteit, immers de consumenten

kunnen kiezen uit een groter aantal leveranciers; vanwege

de concurrentie worden de prijzen verlaagd; de productin-
fdrmatie verspreidt zich.

In de derde fase neemt de productie verder toe en wordt,

naarmate de markt verzadigd raakt, het product volwassen.

De omzet bereikt een plafond en met de verdere vermindering

van de onzekerheid worden investeringen in relatief inflexi-

bele kapitaalintensieve installaties gerechtvaardigd: het

product krijgt zijn gestandaardiseerde vorm. De optimale

omvang van de bedrijfseenheid wordt groter en bij de bepa-

ling van de concurrentiekracht zijn "economies of scale" de

belangrijke factor. Met het volwassen worden van het pro-

duct worden vindingen ofwel in het product of het productie-

proces van geringere betekenis. De toegang tot de bedrijfs-
tak is afhankelijk van de financiJle middelen en de markt-

positie; deze vindt eerder plaats via fusies en overname dan
door de vestiging van nieuwe organisaties. Van jaar op jaar

verandert het aantal ondernemingen in de bedrijfstak niet

veel, hoewel het aantal uitvallers groter tendeert te zijn

dan het aantal nieuwkomers. Het uittreden uit de bedrijfs-

tak wordt zeer kostbaar, immers de gespecialiseerde instal-

laties en productieprocessen kunnen zonder aanzienlijke ver-

anderingen zelden gebruikt worden voor de productie van an-
dere goederen. De samenstelling van de arbeiders verandert:

het aandeel van ongeschoolde en semi-geschoolde arbeiders
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neemt toe. De prijzen worden aangepast aan het niveau van

de goedkoopste producent; de koopgewoonten worden stabiel.

Deze kenmerken van de product-cyclus zijn op blz. 366 sche-

matisch samengevat.

De verdeling van de cyclus in drie afzonderlijke fasen is

natuurlijk erg arbitrair. Een andere onderverdeling in meer

of minder stadia kan even plausibel zijn. Wij handhaven ech-

ter de driedeling omdat hiermee de productcyclustheorie ge-

detailleerd genoeg zonder overbodige vereenvoudiging geana-

lyseerd kan worden. Vanzelfsprekend gaan niet alle producten

door de hele cyclus; bepaalde producten, zoals schepen be-

reiken nooit de fase van de massaproductie, omdat de vraag

te gering is. Bovendien hebben de verschillende producten

in de verschillende stadia niet dezelfde tijdsduur; een ge-

variSerde structuur is dan ook waarschijnlijk.

Het belangrijkste punt van kritiek op de theorie zoals zij

door Hufbauer verder is ontwikkeld, betreft de nadruk die
Zij legt op lage lonen als motief om de productie van een

nieuw product naar een ander land over te brengen. Immers

enerzijds zijn lage lonen niet synoniem met lage loonkosten

en anderzijds kan de internationale transmissie van techno-

logie even goed worden gemotiveerd door de aanwezigheid van

relatief lage kapitaalkosten ofwel door de mogelijkheid van

toegang tot een grote beschermde markt voor het product.

Deze kritiek is ondervangen door hirsch, die als oorzaak van

de verplaatsing van de productie van het ene naar het andere

land behalve aan de loonfactor ook op een systematische wij-

ze aandacht schenkt aan de betekenis van andere productiefac-
1)toren. hierbij houdt hij rekening met de in de theorie van

de internationale handel schromelijk verwaarloosde functie van
de "marketing".

1)  S. Hirsch, Location of Industry and International Competi-
tiveness, London, 1967.
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(3)

Kenmerken van de productcyclus

7
Kenmerken Introductiefase Groeifase Volwassen fase

Technologie korte termijn; geleidelijke intro- lange termijn;
snel veranderen- ductie van massa- stabiele processen;
de technieken; productiemethoden; weinig vindingen
afhankelijkheid nog frequent varia- van belang;
van "external ties in de technie-
economies"; ken;

Kapitaalintensiteit laag; middelmatig; hoog;

Industriale structuur toegang is door groeiend aantal be- financiale middelen
know-how bepaald; drijven; bepalen de toegang;

veel slachtoffers dalend aantal bedrijven;
en fusies;

Kritieke menselijke wetenschappelij- management; ongeschoolde en semi-
inputs ke en technischel geschoolde arbeid;

Vraagstructuur seller's market; toenemende prijs- buyer's market;
uitvoering en kwa- elasticiteit; informatie gemakkelijk
liteit van substi- concurrentie ver- verkrijgbaar;
tuten bepalen de laagt de prijzen;
vraag verspreiding pro-

ductinformatie;
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Hij analyseert de wijze waarop het internationaal concurren-

tievermogen beinvloed wordt door de interactie van de vol-

wassenheid van de productgroepen, de fasen van industri6le

ontwikkeling en de relatieve prijzen van de verschillende

productiefactoren. Expliciet maakt hij een onderscheid tus-

sen vijf inputs die de productiekosten beinvloeden: kapitaal,

ongeschoolde arbeid, management, wetenschappelijke en techni-
sche  know-how en "external economies". Voorts onderscheidt

hij drie soorten landen: de meest geavanceerde industri5le

landen, die geleid worden door de Verenigde Staten en waar-

toe ook Duitsland, Groot-Brittannid en Frankrijk gerekend

behoren te worden; de kleinere ontwikkelde landen, zoals

Nederland, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Isra81 en ten-

slotte de ontwikkelingslanden, zoals India, Argentinio, Tur-

kije en Hong Kong.

De ontwikkelingslanden hebben een laag per capita inkomen

en een enge industri le basis met een tekort aan technische
kennis. Hun economiedn worden gekenmerkt door schaarste aan

kapitaal, ingenieurs, wetenschapsmensen, administratie en
"external economies". Afgezien van exploiteerbare natuurlij-

ke hulpbronnen, wier beschikbaarheid onafhankelijk is van de

fase van economische ontwikkeling, is ongeschoolde arbeid

overvloedig aanwezig. Zij importeren hoogwaardige industri6le

producten en exporteren voornamelijk industridle grondstoffen,

halffabrikaten en agrarische producten. De kleinere ontwikkel-

de landen hebben een hoog gemiddeld inkomen, een hoge graad van

diversiteit in de industri6le structuur, en een adequaat aanbod
van ingenieurs en wetenschappelijk talent. Vanwege de kleine

binnenlandse markt en de beperkt aanwezige "external economies"

zijn zij in sterke mate aangewezen op internationale handel.

De industriale leiders zijn rijkelijk voorzien van kapitaal,

management en "external economies" en beschikken over een bre-

de industri6le structuur en een hoog gemiddeld inkomen. Zij

zijn in mindere mate afhankelijk van buitenlandse handel dan
de twee andere groepen landen, vanwege de grote omvang van

hun markten, de in overvloed aanwezige economische hulpbron-
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nen en de grote vari6teit producten die tegen concurrerende

prijzen kunnen worden voortgebracht.

Bij de bespreking van de kenmerken van de product cyclus is

gebleken dat nieuwe producten een hoog aandeel wetenschappe-

lijke en technische know-how bevatten. Daar de kleinere ont-

wikkelde landen goed voorzien zijn van ingenieurs en weten-

schapsbeoefenaren en in deze landen de arbeidskosten lager

zijn dan in de industri6el leidende landen, kunnen zij een

concurrentievoordeel hebben in bepaalde nieuwe producten,

die gekenmerkt worden door een hoog aandeel wetenschappelij-

ke en technische input enerzijds en door een geringe afhan-

kelijkheid van "external economies" anderzijds. Daar de1)

concurrentiepositie van de industriale leiders het sterkst

is bij de drie elementen kapitaal, management en "external

economies" en deze bij de groeiproducten belangrijker zijn

dan bij de andere producten, kan gesteld worden dat het com-

paratief voordeel van de groeiproducten bij de industri8le

leiders ligt. Daar ongeschoolde arbeid relatief het goed-

koopst is in ontwikkelingslanden en zij het meest intensief

wordt aangewend bij volwassen producten, suggereert dit dat

het comparatief voordeel van volwassen producten, waar de

kapitaalintensiteit niet te hoog is, bij de ontwikkelings-

landen ligt.

Het verband tussen de factorkosten, het internationaal con-

currentievermogen en de volwassenheid van het product kan in

een schema worden weergegeven. Zie blz. 369.

In deze tabel geeft de hoogte van de rechthoeken alleen een

rangschikking van de relatieve schaarste van de verschillen-

de inputs in de drie landengroepen. Hierbij symboliseert A

1)  Voorbeelden hiervan zijn speciale optische systemen, elek-
tronenmicroscopen, diagnostische runtgentoestellen, meerde-
re types van speciale elektronenbuizen, systemen voor ge-
lijkspanningsenergietransport, opneembuizen en opneemcame-

ra's op het gebied van de kleurentelevisie. Zie H.B.G. Ca-
simir, Wetenschap en Techniek in Amerika en Europa, Econo-
misch Kwartaaloverzicht Amsterdam-Rotterdam Bank, Nr. 14,
September 1968, blz. 17.
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Comparatieve
kosten van de „. Volwas-

NleUW Groei-Productiefactoren factoren in de sen pro-product productverschillende duct
landen

Kapitaal                                      1       2        3

DL

Ongeschoolde arbeid                           1       2        3

AD 

Management                                   2       3        1

FD L

Wetenschappelijke en                          3       2        1
technische know-how

A D L

"External economies"                          3       2        1

RD  L

Comparatief voordeel bij                     D       A        L
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de meest geavanceerde industridle landen, die geleid worden

door de Verenigde Staten, D de kleinere ontwikkelde landen

en L de ontwikkelingslanden. De cijfers zijn een maatstaf

voor de intensiteit van het gebruik van de verschillende

factoren over de drie productgroepen; hoe intensiever het

gebruik van de input, des te hoger is het getal.

De tabel geeft aan dat de inputs, die het meest intensief

worden aangewend bij volwassen producten, bestaan uit on-

geschoolde arbeid en kapitaal. De intensiteit van profes-

sionele arbeid en "external economies" is het hoogste bij
nieuwe producten, terwijl wat de productie-inputs betreft

de.groeiproducten het minst gespecialiseerd zijn. Uit de

tabel blijkt voorts dat de aanwending van professionele
arbeid en "external economies" omgekeerd evenredig vari-
eert met de volwassenheid van het product; hoe minder vol-

wassen het product, des te groter is het relatieve belang

van deze inputs. Bij kapitaal en ongeschoolde arbeid is

het verband tussen de intensiteit van de aanwending en de

mate van volwassenheid rechtevenredig.

Tot nu toe is de internationale concurrentiepositie alleen

beschouwd vanuit het standpunt van de comparatieve produc-
toekosten. Teneinde de consumenten te bereiken is het ech-

ter niet alleen voldoende dat de goederen geproduceera wor-

den, maar ook dat zij worden onderworpen aan een proces van

marketing. In dit verband moeten exporteurs meer obstakels

overwinnen dan binnenlandse producenten die de invoer trach-
ten te vervangen. Zij kunnen dan ook alleen tegen aanzien-

lijk hogere kosten dezelfde service verlenen als een locale

producent. Het gaat hierbij niet zozeer om transportkosten
en handelspolitieke belemmeringen, maar om de additionele

kosten van communicatie en serviceverlening. De exporteur

wordt immers geconfronteerd met een lange communicatielijn

en dit veroorzaakt problemen ten aanzien van het verkrijgen

van marktinformatie, de opbouw en instandhouding van een
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verkooporganisatie, de aanwezigheid van additionele finan-

cidle lasten (vanwege het aanhouden van voorraden, een ho-

gere bankrente en naservice).

Bij de bepaling van het volume en de structuur van de han-
delsstromen is met deze factoren in de economische litera-

tuur nauwelijks rekening gehouden. Overheidsambtenaren, eco-

nomen en zakenlieden die betrokken zijn bij de problemen van

de exportbevordering zijn zich echter bewust geworden van de

beslissende betekenis van de marketing voor de exporten. In

veel gevallen wordt de verkoopinspanning voor de groei van

de export zelfs van groter belang geacht dan verbeteringen

in het productie-apparaat. Dit geldt met name voor electri-

sche en electronische consumptiegoederen. Duesberg citeert
in dit verband een studie over de electronische industrie

in Europa: "..... die Bedeutung eines schlagkraftigen Ver-

kaufsapparates.....ist fast gr8szer als die der technischen

Qualitat der Erzeugnissen".
1)

In het kader van de productcyclustheorie variaert het kosten-

nadeel van de marketing voor de exporteur omgekeerd evenre-
dig met de volwassenheid van het product en neemt het toe met
de te overbruggen afstand. Zo hebben exporteurs bij de marke-

ting van volwassen producten, die op grond van productspeci-

ficaties en prijsnoteringen gemakkelijk identificeerbaar zijn,

een duidelijk voordeel. Bij minder gestandaardiseerde produc-

ten verdwijnt dit voordeel echter, en wel naarmate de aard van

het product noodzaakt tot een intensieve communicatie.
2)

1) DUesberg, t.a.p., blz. 90.

2)  Er kan zich zelfs een situatie voordoen, waarin een poten-
tiale lage kostenexporteur niet op de wereldmarkt en zelfs
niet op de eigen binnenlandse markt tegen een buitenlandse
hoge kostenproducent kan concurreren, omdat de exportmar-
ketingkosten groter zijn dan de binnenlandse marketingkos-
ten. Dit is het geval indien de differenti5le marketingkos-
ten zo hoog (prohibitief) zijn, dat zij voor een producent
de toegang tot buitenlandse markten belemmeren, zodat zijn
productie beperkt wordt tot de binnenlandse markt, en in-
dien de binnenlandse markt zo klein is dat hij geen voor-
deel kan hebben van de "economies of scale",  die wel  be-
schikbaar zijn voor de buitenlandse concurrenten wier bin-
nenlandse markt groot is.
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Over de verschillende fasen van de productcyclus kunnen de

comparatieve marketing kosten van binnenlandse en buitenland-

se producenten als volgt geillustreerd worden.

Figuur 2

Nieuw product

Groeiproduct

Volwassen product

31% = mimII=

waarbij F---7 productiekosten
1-1

 mm binnenlandse marketingkosten

  export marketingkosten

Deze figuur illustreert dat de verhouding van de marketing-

kosten omgekeerd vari6ert met de volwassenheid van het pro-

duet en dat de export marketingkosten over de hele product-

cyclus heen groter zijn dan de binnenlandse marketingkosten.
De verschillen tussen de binnenlandse en de export marketing-

kosten zijn het grootst wanneer de producten nieuw zijn en
Zij nemen, naarmate het product ouder wordt, geleidelijk af.

Het kostenverschil dat voordelig is voor binnenlandse pro-

ducenten heeft de tendens de vestiging van invoervervangende

industrie6n aan te moedigen, terwijl zij de ontwikkeling van

op de export georianteerde ondernemingen tegenhoudt. De fi-

guur illustreert dat de binnenlandse producenten van groei-

producten relatief minder gevoelig zijn voor buitenlandse

concurrentie dan de producenten van de meer volwassen pro-

ducten. Nieuwe producten bieden hun producenten een hogere

graad van protectie tegen buitenlandse concurrentie dan groei-

producten, De buitenlandse producent heeft derhalve qua mar-

ketingkosten een zeker nadeel dat een functie is van de vol-
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wassenheid van het product. Hoe minder volwassen het pro-

duct, des te groter is deze handicap.

Indien rekening gehouden wordt met de marketingkosten kan

de concurrentiepositie van de verschillende landengroepen

als volgt worden samengevat. De exporten van de kleinere

ontwikkelde landen, die bestaan uit nieuwe producten, zul-

len het ongunstigst warden beInvloed door de export marke-
tingkosten. De exporteurs die gevestigd zijn in de industri-

eel leidende landen worden in mindere mate getroffen door

het verschil tussen export en binnenlandse marketingkosten,

omdat het marketing kostennadeel bij de exporteurs van groei-

producten kleiner is dan van nieuwe producten. In ontwikke-

lingslanden is voor volwassen producten het verschil tussen

export en binnenlandse marketingkosten gering, zodat de pro-

tectie, die de binnenlandse producenten uit dien hoofde tegen

buitenlandse concurrentie genieten, beperkt is.

Het model van de productcyclus, dat geInterpreteerd moet wor-

den in een probabilistische zin, is in een bepaalde betekenis

een uitbreiding van de Heckscher-Ohlin theorie, die het com-

paratief voordeel verklaart in termen van de relatieve kosten

van de inputs, die bij de productie van de verschillende goe-

deren worden aangewend. De productcyclustheorie postuleert

echter dat de factorintensiteiten van de verschillende pro-

ductgroepen, evenals de technische en marktkenmerken, op een

systematische wijze met de volwassenheid van het product va-

riaren. In tegenstelling tot de Heckscher-Ohlin theorie bena-

drukt zij de dynamische aspecten van het comparatief voordeel.

Zij toont enerzijds aan dat het comparatief voordeel, dat een

bepaald land op een bepaald tijdstip heeft, kan verdwijnen naar-

mate het product in kwestie een meer volwassen fase in de cyclus

nadert. Anderzijds kunnen landen, die bij bepaalde producten

vanwege een hoge intensiteit van de schaarse inputs een compa-

ratief nadeel hebben, deze producten naarmate het productie-

proces tot volle wasdom is gekomen op concurrerende basis gaan
voortbrengen. Het comparatief voordeel dat een land in bepaal-
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de industriean heeft, wordt bepaald door de door dat land

bereikte graad van ontwikkeling en de volwassenheid van de
betrokken industriean. Hoe meer ontwikkeld een land is , des

te groter is zijn comparatief voordeel in nieuwe producten
c.q. groeiproducten en des te geringer is zijn comparatief

voordeel in volwassen producten. De relatieve volwassenheid

van de industrie, waarin verschillende landen een concurren-

tievoordeel hebben, is dus negatief gecorreleerd met de fa-
se van bereikte economische ontwikkeling. 1)

In een geIdealiseerde vorm heeft Vernon de productcyclustheo-

rie in de volgende drie figuren, zie blz. 375, afgebeeld.

Hoewel in een late fase van de productcyclus zelfs ontwikke-

lingslanden comparatieve voordelen kunnen verkrijgen en be-

paalde gestandaardiseerde kapitaalintensieve producten kun-

nen exporteren, wil hiermee weer niet gezegd zijn dat kapi-
taalarme landen kapitaalintensieve economie6n zullen ontwik-

kelen. Het gaat immers slechts om een bescheiden fractie van

de industrie van ontwikkelingslanden, die op haar beurt slechts
een kleine fractie is van de totale economische activiteit.

Hiermee is derhalve niet een nieuwe paradox geformuleerd, die

in strijd zou zijn met het theorema van Heckscher-Ohlin op

grond waarvan verwacht zou worden dat ontwikkelingslanden

relatief arbeidsintensieve producten exporteren. In tegen-

deel, de productcyclus kan juist een nieuw licht werpen op
de Leontief-paradox. Zoals wij in hoofdstuk I hebben uit-

eengezet, impliceert deze paradox dat de Verenigde Staten

als kapitaalrijk land kapitaalintensieve producten impor-

teert, terwijl men op basis van de Heckscher-Ohlin theorie

juist zou verwachten dat zij kapitaalintensieve producten

zou exporteren. Vernon suggereert dat de Verenigde Staten

1)  In de appendix van dit hoofdstuk zetten wij uiteen hoe
Hirsch het model van de productcyclus heeft trachten te
toetsen voor de Amerikaanse electronische industrie.
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in het eerste stadium, waarin het nieuwe product nog een

relatief arbeidsintensief karakter heeft, over een export-

positie beschikt, terwijl in de laatste fase de Verenigde

Staten dit product, dat dan zijn gestandaardiseerde kapi-
taalintensieve vorm bereikt heeft, importeert, wat in over-
eenstemming is met de Leontief-paradox. 1)

Indien wij de versies van Linder en Vernon met elkaar ver-

gelijken kunnen wij opmerken dat zij in wezen met elkaar
overeenstemmen. Beide suggereren dat de binnenlandse vraag

de karakteristieken van de exporten van een land bepaalt.
Anderzijds benadrukt de productcyclustheorie echter de tech-

nische capaciteiten van de producent als de voornaamste de-
terminant van de handelsstromen. De twee theoriean komen

niet noodzakelijk met elkaar in conflict; tegen de tijd dat

een importerend land gereed is om een invoervervangende in-
dustrie te vestigen, is het product waarschijnlijk van een

vroege fase naar een meer volwassen stadium van de cyclus

overgegaan.

1)  Met Grubel en Mehta heeft Vernon voor 19 Amerikaanse in-
dustrie6n voor het jaar 1962 een verband trachten te vin-
den tussen de researchinspanningen en hun concurrentie-
positie op de wereldmarkt. Gebleken is dat de vijf indu-
striedn met de grootste "research effort" eveneens de sec-
toren zijn met de gunstigste handelspositie. Voor de "re-
search effort" zijn twee maatstaven gehanteerd: de totale
R & D uitgaven als percentage van de omzet en het aantal
wetenschapsbeoefenaren en technici in R&D als percenta-
ge van de totale werkgelegenheid in die sector. Als cri-
teria voor de "export performance" zijn gebruikt: de ex-
porten als percentage van de omzet en het overschot van
de exporten boven de importen als percentage van de om-
zet.
W. Grubel, D. Mehta and R. Vernon, The R&D Factor in
International Trade and International Investment of Uni-
ted States Industries, Journal of Political Economy, Vol.
75, February 1967.
Zie ook D.B. Keesing, The Impact of Research and Devel-
opment on United States Trade, Journal of Political Eco-
nomy, Vol. 75, February 1967.
Hun analyse is echter in zoverre onzuiver geweest, dat
zij geen rekening hebben gehouden met het feit dat in de
V.S. de R&D uitgaven in aanzienlijke mate gefinancierd
worden door de overheid, wat met zich medebrengt dat al-
dus de exporten van nieuwe producten gesubsidi6erd worden,
Zie hieromtrent S.F. Kaliski, The R&D Factor in United
States Trade: a Comment, Journal of Political Economy,
Vol. 75, October 1967.
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d  De visie van Lorenz

Lorenz heeft getracht aan de in de loop van de tijd naar

voren gebrachte bezwaren tegen de traditionele theorie van

de internationale handel, die zich richten tegen de basis-

veronderstellingen van dit model, te weten de statische be-

schouwingswijze, de volledige mededinging en het substitu-

tiekarakter van de handelsbetrekkingen, tegemoet te komen.
1)

Deze elementen hebben vanaf het begin de theorie eenzijdig

beInvloed. Met behulp van een drietal bouwstenen tracht hij

het bouwwerk voor een nieuwe theorie op te trekken, te weten

de complementaire specialisatie, de comparatieve ontwikke-

lingsvoordelen en het dynamisch proces van monopolistische
2)concurrentie.

In het substitutiemodel, dat het standaardmodel is van de

klassieke en neo-klassieke theorie, staat alleen de substi-

tutie van binnenlands aanbodpotentiael door betere buiten-

landse aanbodsbronnen (en omgekeerd) ter discussie. Aanvan-

kelijk zijn de landen qua productie uitgerust met dezelfde

goederen. De "gains from trade" worden op grond van prijs-

verschillen afgeleid uit een reallocatie van de productie-
factoren. De specialisatie is het gevolg van de internatio-

nale handel, zodat de landen uiteindelijk niet meer over de-

zelfde productiestructuur beschikken (als tenminste geen on-

volledige specialisatie het resultaat is).

In het complementaire model staat de ruil van die goederen

centraal waarover de handelspartners niet of nog niet qua

1)  D. Lorenz, Dynamische Theorie der Internationalen Arbeits-
teilung, Berlin, 1967.

2)  Het onderscheid tussen substitutiehandel in identieke
goederen en complementaire handel in niet-iaentieke goe-
deren is reeds te vinden in de oudere Duitse literatuur,
bij schrijvers als F. Eulenburg, Auszenhandel und Auszen-
handelspolitik, Tubingen, 1929; Th. Putz, Grundlagen der
Auszenwirtschaftstheorie, Jena, 1944 en E. Melchinger,
Die Internationale Preisbildung, Tubingen, 1929.



378

productie beschikken. Zij krijgen pas en alleen door inter-

nationale handel de mogelijkheid in het bezit te komen van

die andere goederen. Vanaf het begin is men reeds gespecia-

liseerd op goederen die de handelspartners niet bezitten.

De specialisatie is dan de oorzaak van de internationale

handel, die een uitgesproken aanvullend karakter heeft. In

een dergelijk model kunnen de comparatieve voordelen niet

meer prijscalculatorisch bepaald worden. Kosten- en prijs-

vergelijkingen tussen de landen zijn niet meer zinvol om-

dat geen vergelijkbare (identieke) goederen meer bestaan,

maar alleen absolute beschikbaarheidsverschillen over goe-
deren.

De heersende traditionele substitutietheorie van internatio-

nale handel heeft er toe geleid, dat een deel van het wereld-

handelsverkeer volledig buiten beschouwing is gebleven , dat

waarschijnlijk zelfs belangrijker is dan de door de statische
theorie verklaarde substitutiehandel. In dit verband merkt

Duesberg op dat een van de essentiale handelsoorzaken hierin

bestaat dat de producenten proberen de identiteit van hun pro-

ducten met die van hun concurrenten op te heffen. Ook Mai-1)

zels laat zich in dezelfde geest uit als hij schrijft: "In
the field of consumer goods....., increased specialization

through differences in styling, quality, brand names etc.

can be of considerable importance in stimulating the flow of
international trade between countries of a high level of

2)income" . Lorenz acht het dan ook zinvoller de complemen-

taire structuur van de handel als het algemene geval te be-

schouwen en de substitutiehandel als een belangrijk speciaal
geval te zien.

1)  Duesberg, t.a.p., blz. 92.
2)  A. Maizels, Industrial Growth and World Trade, Cambrid-

ge, 1963, blz. 385.
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Ten aanzien van de complementaire specialisatie gaat de au-

teur er van uit dat het economisch groeiproces niet alleen

gepaard gaat met een kwantitatieve verandering van het goede-
renpakket, maar ook met een kwalitatieve verandering, in die

zin dat de capaciteits- en de inkomensbestedingsstructuur niet
gelijk blijven. Internationale handel biedt in dit opzicht

de mogelijkheid kwantitatieve groei van de capaciteiten te

relateren aan kwalitatieve veranderingen van de inkomens-

bestedingsstructuur, voorzover de buitenlandse markten be-

schikken over de voor de inkomensbesteding adequate capa-
citeitsstructuur. De kwalitatieve discrepantie tussen het

inkomens- en capaciteitseffect van de investeringen die de

groei dragen wordt nu zodanig overbrugd dat tegelijkertijd

de binnenlandse overschotcapaciteiten geruild worden tegen

die van het buitenland, die overeenkomen met de andere in-

komensbestedingsstructuur van de binnenlandse inkomensgroei.
Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de exporten

niet het begin maar het einde van het groeiproces vormen (vgl.

de theorie van Linder). De uitbreiding van de binnenlandse

markt door de wereldmarkt alsmede de toeneming van de econo-

mische groei door internationale handel vinden dan plaats op
basis  van een mondiale "Austausch von Exportkapazit ten". 1) 2)

1)  Lorenz, t.a.p., blz. 68.

2)  In de literatuur heeft deze gedachte bekendheid gekregen
onder de naam "vent for surplus". Deze theorie gaat uit
van de idee dat in landen met een overschot aan produc-
tiemiddelen de invoering van internationale handel de
beperktheid van de thuismarkt opheft, waardoor een uit-
weg voor de producten beschikbaar komt, die kunnen wor-
den voortgebracht met dit surplus aan productiemiddelen,
die bij afwezigheid van internationale handel ongebruikt
zouden zijn gebleven. De oorsprong van deze theorie gaat
terug tot Adam Smith en zij is opnieuw ontdekt door J.H.
Williams, The Theory of International Trade Reconsidered,
Economic Journal, Vol. 39, June 1929, herdrukt in Readings
in the Theory of International Trade, 1953, en door H.
Myint, The "Classical Theory" of International Trade and
the Underdeveloped Countries, Economic Journal, Vol. 68,
June 1958, herdrukt in Readings in Economic Development,
ed. by T. Morgan, G.W. Betz and N.H. Choudhry, 1963.
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In navolging van Kravis gaat Lorenz er nu vanuit dat.de com-

paratieve voordelen bestaan uit specifieke re8le absolute

beschikbaarheden over economisch potentieel in de vorm van

natuurlijke gegevenheden (bijv. grondstoffen), nieuwe pro-

ducten (als uitdrukking van de technische vooruitgang) en

productdifferentiatie (als uitdrukking van een monopolis-
1)tische marktstrategie). De handel in producten met een

natuurlijk voorkomen krijgt als specialisatievoordeel eerst

betekenis door de ontwikkeling van de internationale vraag.

Hoewel de handel in deze producten zeker de meest natuurlij-

ke vorm van het wereldhandelsverkeer weergeeft, is zij ech-

ter meer en meer verdrongen door de laatste twee vormen die

het'ontwikkelingsproces zelf symboliseren. Met de versnel-

ling van de technische vooruitgang en de toenemende beteke-
nis van het demonstratie-effect is de categorie van nieuwe

goederen een belangrijk deel van de wereldhandel gaan inne-
men.

De redle beschikbaarheid in de vorm van productdifferentia-

tie geraakt in conflict met de aanwezigheid van volledige

mededinging. De productdifferentiatie bewerkstelligt immers

dat de consumenten producten, die voorheen als identiek ge-

waarmerkt zijn, als kwalitatief verschillend gaan beschouwen.

De opheffing van de identiteit van de producten van meerdere

producenten betekent echter eveneens de opheffing van de vol-
komen concurrentie tussen hen. Schneider merkt in dit ver-

band op: "Die Unvollkommenheit der Konkurrenz zwischen An-

bietern beruht entscheidend auf der Existenz von Pr8feren-

zen auf seiten der K ufer gegenuber den einzelnen Anbietern,

das heiszt auf der Tatsache, dasz die angebotenen Guter 6ko-

nomisch als nicht identisch angesehen werden".
2)

1)  I.B. Kravis, Availabilities and Other Influences on the
Commodity Composition of Trade, Journal of Political Eco-
nomy, Vol. 64, April 1956.

2)  E. Schneider, Einfuhrung in die Wirtschaftstheorie, II
Teil, Tubingen, 1958, blz. 70.
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Daar de beschikbaarheden complementair over de landen ver-
deeld zijn verkrijgen de daarop gebaseerde comparatieve voor-
delen een monopolistisch karakter, "deren Dauer und Poten-
tial von der Natur und St8rke des dynamischen Wettbewerbs
sowie dem Tempo und der Veranderungsintensitat der wirt-
schaftlichen Entwicklung bestimmt werden". Deze monopo-

1)

listische comparatieve voordelen zijn slechts van tijdelijke
aard, omdat rekening gehouden moet warden met een imitatie-
proces in de importerende landen. Dit imitatieproces resul-
teert in een vermenigvuldiging van de beschikbaarheden en
aldus in een vermindering van de comparatieve voordelen.
Uit de tijdelijke monopolistische beschikbaarheden kunnen
alleen continue voordelen of permanente "gains from trade"
voortvloeien indien zij op andere gebieden of in gediffe-
rentiaerde vormen weer vernienwd worden.

Bij het imitatieproces maakt Lorenz een onderscheid tussen
passieve en actieve imitatie.

Bij passieve imitatie verkrijgen andere landen dezelfde be-
schikbaarheid zonder beter of goedkoper te produceren en ont-
wikkelt zich een "ubiquity"-proces. De imiterende landen kun-
nen eventueel ook produceren tegen hogere kosten (negatieve
passieve imitatie), zodat de beschikbaarheid economisch al-
leen stand houdt door de bescherming vanwege transportkosten.
De allocatie van de productiemiddelen in de wereldeconomie
geschiedt dan volgens de theorie van de vestigingsplaats.
Afgezien van betalingsbalansproblemen is de theorie van in-
ternationale handel dan een theorie van de vestigingsplaats.

Actieve imitatie kenmerkt zich door positieve efficiency- en
kostenverschillen en bewerkstelligt dat de effici&ntere be-
drijven met hun winsten de zwakkere bedrijven opkopen. Dit

1) Lorenz, t.a.p., blz. 91.
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internationaal reallocatieproces leidt tot concentratie en
1)

specialisatie. Voor enige landen brengt dit proces eli-

minatie of minstens beperking van beschikbaarheden met zich

mee. Tevens ontstaat hiermee de aanleiding voor het werk-
zaam worden van een innovatiemechanisme dat als een actief

aanpassingsmechanisme de bedreigde bedrijven er toe beweegt

hun efficiency te verbeteren. Er vindt dan een "dispersion
of efficiency" en een verwisseling in de rangorde van ef-

ficiante ten opzichte van inefficiante bedrijven plaats,

waarmee het concentratieproces wordt afgezwakt. Niet alleen

is dit innovatiemechanisme een uitdrukking voor een natuur-

lijke dynamische reactie op het concurrentieproces, maar ook

is dit noodzakelijk in het belang van het evenwicht op de

betalingsbalans.

Door met behulp van het imitatieproces de verdringingsconcur-

rentie als dynamisch element in het complementaire model in

te bouwen, wordt de door de traditionele theorie benadrukte

factor van de reallocatie van de productiemiddelen naar die

gebieden waar de productie het meest effici5nt kan geschieden

weer op de voorgrond geplaatst. M.a.w. de substitutiehandel
wordt als concurrentiemiddel de oorzaak voor de transforma-

tie van de complementaire handel.

De idee dat in het groeiproces de initi6le complementaire

structuur van de landen door imitatie zich steeds meer gaat
ontwikkelen tot een gelijkvormige structuur, waardoor de om-

vang van de internationale handel negatief beInvloed zou

worden, geldt alleen als het groeiproces eenmalig wordt be-

1)  Ter ondersteuning van zijn gedachtengang in dit opzicht
heeft Lorenz aansluiting gezocht bij de theorie5n van
Arndt en Downie. Het zou ons te ver voeren hierop in te
gaan. Wij volstaan met te verwijzen naar H. Arndt, Theo-
rie der wirtschaftlichen Wettbewerbsprozesse, in Schap-
ferischer Wettbewerb und klassenlose Gesellschaft, 1952,
hfdst. 2-5 en J. Downie, The Competitive Process, 1958.
Ook E. Heuss, Allgemeine Markttheorie, 1965, ontwikkelt
ideean in deze richting.
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schouwd in plaats van als een voortdurende opeenvolging van

complementaire en concurrerende handel. De door de imitatie

opgeroepen verdringingsconcurrentie bewerkstelligt echter

niet alleen een vermindering van het complementariteitspo-

tentidel maar leidt tegelijkertijd tot de creatie van nieuwe

complementariteiten. Het groeiproces kan dan ook het beste

worden gekarakteriseerd als een opeenvolging van onevenwich-

tige situaties.

Daar monopolistische beschikbaarheden en hun comparatief

voordeel zich theoretisch het meest doelmatig laten verge-

lijken met de daarmee verband houdende monopolie-winsten,

ligt het voor de hand als maatstaf voor dynamische compara-
tieve voordelen de winststructuur te hanteren. 1) BY6 merkt
in dit verband op: "The directly relevant element, in dynamic
analysis is.....the ratio of profit rates, and neither rela-
tive factor costs nor the relative volume of factor supply..

i'  2)

Indien de dynamische voordelen met behulp van marktpositie-

winsten worden vergeleken en in een rangorde worden geplaatst,

moeten zij worden verklaard uit het groeiproces en uit de

ontwikkeling van de marktvormen, in casu de verandering van
de monopoliegraad in de tijd. In navolging van Zimmerman

doet Lorenz dit aan de hand van de verhouding van aanbod-
en vraagelasticiteit. In een dynamisch model kan de ont-

3)

wikkeling van de monopolistische marktpositiewinst worden

afgeleid uit de veranderingen van de waarden van de vraag-
en aanbodelasticiteiten in de tijd. Indien men van de plau-

1)  Daar grote kostenverschillen en daarmee grote kostenvoor-
delen verband kunnen houden met een geringer marktpoten-
ti8el dan kleinere kostenvoordelen, kunnen de winsten als
product van een hoeveelheids- en een kostenaspect een an-
dere rangorde van de comparatieve voordelen geven dan die
van de zuivere kostenanalyse van de klassieke theorie.

2)  By&, t.a.p., blz. 160.
3)  L.J. Zimmerman, The Propensity to Monopolize, Amsterdam.

1952.
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sibele veronderstelling uitgaat dat de dynamische marktwinst

een afnemende functie is van de tijd, is de bepaling van de
comparatieve voordeelstructuur aan de hand van het criterium

van de marktwinst pas volledig, als de marktwinsten gewogen

worden met een tijdsindex die vari8ert van 1 tot 0. Het spe-

cialisatieprincipe in een dynamische economie luidt dan als

volgt: die landen die in het verloop van de tijd hun produc-

tiestructuur het sterkste concentreren op de met de hoogste

tijdsindices gewogen dynamische voordelen, zullen de hoogste
"gains from trade" behalen.

Zoals wij in het voorgaande hebben gezien, moet in een dyna-
mische maatschappij de maximalisatie van de "gains from tra-
de" in de vorm van de maximalisatie van de rentabiliteit

van de ontwikkelingsvoordelen gerealiseerd woraen in steeds
weer wisselende objecten. Het is dan ook noodzakelijk reke-

ning te houden met de snelheid en de omvang waarin de spe-

cialisatieposities, die hun rentabiliteit verliezen, geheel

of gedeeltelijk geliquideerd kunnen worden. Daar de renta-

biliteitsconstellaties in de regel sneller zullen wisselen

dan de capaciteitseffecten van de investerings- en produc-

tiestructuur impliceert dit een conflict tussen de "gains
from trade"  en de "gains from growth" .

In de traditionele theorie is de hier bedoelde problematiek

van de analyse van de aanpassingsprocessen nauwelijks aan de
orde gesteld. Staley merkt in dit verband op: "The traditio-
nal theory of international trade has usually ignored the

transformation problem of adjustment to new conditions of
trade". De reden hiervan is dat in de traditionele theo-1)

rie de mobiliteit van de productiemiddelen oneindig is en

dat verschillende evenwichtsposities met elkaar vergeleken
worden. Hiermede verawijnt het transformatieprobleem uit het

gezichtsveld. Nurkse heeft ten aanzien van het concept van
de "immiserizing growth" van de ruilvoetmodellen hieromtrent

1)  E. Staley, World Economic Development, Montreal, 1944,
blz. 177.
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terecht gesteld: "It is perhaps only natural that a concept

which implicitly denies capacity for transformation should
point  a  way to impoverishment rather than development".  Het

is dan ook ontoelaatbaar het transformatieprobleem door ex-
treme veronderstellingen te elimineren: "Transformation  of

1)
output structure is in any case essential to development".

Formeel-analytisch heeft S6dersten het transformatieprobleem

willen grijpen met behulp van een elasticiteitsfactor. 2)

Hoe groter de waarde van de afzonderlijke prijselasticitei-
ten, des te groter is de flexibiliteit van de economie , des
te sterker en sneller reageren producenten en consumenten

op prijsveranderingen, des te geringer behoeven de prijsver-

anderingen dan ook te zijn. Deze definitie is afgestemd op
de allocatiefunctie van het prijsmechanisme.

hoe verdienstelijk en belangrijk het ook is dat SBdersten

deze elasticiteitsfactor geintroduceerd en benadrukt heeft,

even juist is tevens zijn oordeel over de grenzen van deze

methode. "This is undoubtedly an important point. At the

same time it is almost too self-evident to be really inte-

resting. In order to say something more interesting about

adaptability, it would be necessary to go behind the facade
of supply and demand elasticities and look into what deter-
mines their magnitude". 3)

Ofschoon S8dersten zijn conclusie ook betrekt op Kindleber-
ger' s begrip "capacity to trans form" liggen de zaken  bi j

4)Kindleberger toch anders. Hij gebruikt niet het begrip
transformatie-elasticiteit, maar spreekt van transformatie-

capaciteit. Dat is wellicht analytisch minder scherp, maar

met deze accentverschuiving wint het begrip aan inhoud. De

achtergrond van S6dersten's elasticiteitsbegrip komt bij

1)  R. Nurkse, Patterns of Trade and Development, Stockholm,
1959, blz. 91.

2)  B. S6dersten, A Study of Economic Grwoth and Internatio-
nal Trade, Stockholm, 1964, blz. 169/170.

3)  Sadersten, t.a.p., blz. 170.
4)  C.P. Kindleberger, Foreign Trade and the National Econo-

my, New Haven, 1962, hoofdstuk 7.
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Kindleberger naar voren in de volgende bepalende factoren:

"adaptability of resources, including the capacity to in-

novate and imitate, to shift and add capital resources, or

to substitute one factor for another as factor proportions

and factor prices change". Hierin komen echter niet vol-1)

doende duidelijk de redenen voor een zwakke transformatie-

capaciteit tot uiting. Deze zijn ongetwijfela sterk afhan-

kelijk van het socio-economisch ontwikkelingsniveau van de

landen. Een laag ontwikkelingsniveau impliceert een geringe

transformatiecapaciteit. Hoewel de transformatiecapaciteit

van de ontwikkelde landen theoretisch zeer hoog moet zijn,

blijkt dit op economisch-politiek niveau nauwelijks. Een

belangrijke oorzaak hiervan is volgens Lorenz te zien in
het feit dat "bis in die jitngste Vergangenheit eine mehr
oder weniger ziellose, von Interessentengruppen stark be-
einfluszte interventionistische nationale Wirtschaftspoli-
tik vorherrschte, von der Entwicklungen nicht in groszen

Zusammenh&ngen vorausgedacht und ex post-Erhaltungsinter-
ventionen den ex ante-Anpassungsinterventionen gerade auf

dem Gebiet des Auszenhandels haufig vorgezogen wurden".
2)

De redenen voor de "incapacity to adjust" (Kindleberger)

zijn dus eveneens te zoeken in de conceptie van de econo-

mische politiek en in het sociale zekerheidsapparaat van

de pluralistische welvaartsstaat. Indien hiermede rekening

wordt gehouden, blijkt dat de veelzijdigheid van het trans-

formatieprobleem niet meer bevredigend kan worden geanaly-
seerd met de elasticiteitsfactor in de zin van Sodersten,

maar dat hiervoor een veelomvattende, voornamelijk econo-

misch-politieke analyse noodzakelijk is.

Samenvattend kunnen wij ten aanzien van de studie van Lorenz

opmerken dat hij los van de empirie met het complementair

1)  C.P. Kindleberger, The Terms of Trade, A European Case
Study, New York, 1956, blz. 256.

2)  Lorenz, t.a.p., blz. 142.
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karakter van de internationale handel en de daarop gebaseer-

de monopoliewinsten een diepere fundering gegeven heeft aan

de productcyclustheorie. Deze fundering is als dynamisch te

karakteriseren omdat de comparatieve voordelen bestanddeel

zijn van een groeiende economie, uitdrukking zijn van on-

evenwichtige situaties en drijfkracht zijn voor de ontwikke-

ling.

6  Slotbeschouwing

De in het voorafgaande besproken theorie van de productcy-

clus kan van betekenis zijn bij het verklaren van bepaalde
tendenzen in het industrialisatiepatroon van ontwikkelings-

landen. In het industrialisatieproces hebben textielindu-

striean historisch gezien vaak de leiding genomen. Zo is

in Japan, India, enige Latijns Amerikaanse landen en veel
van de nieuwe Afrikaanse landen, de vestiging van een tex-
tielindustrie gewoonlijk voorafgegaan aan die van andere

industrieen. Dit verschijnsel kan op verschillende manieren
worden verklaard.

Een aanhanger van de Heckscher-Ohlin theorie zal stellen dat
textiel relatief arbeidsintensief is en dat van een kapitaal-

arm land derhalve verwacht kan worden dat het op dit gebied

een comparatief voordeel zal ontwikkelen. De Linder benade-

ring suggereert echter een andere verklaring. De textielin-

dustrie staat bovenaan op de prioriteitslijst van te vestigen

industriean omdat in praktisch elk land voor textielproducten

een locale markt bestaat. De productcyclustheorie stelt ech-
ter dat textiel een volwassen product is, waarvan de produc-

tie derhalve gemakkelijk naar een nieuwe omgeving kan worden

overgebracht. Het productieproces is stabiel en de hiervoor

vereiste machines zijn gestandaardiseerd en gemakkelijk ver-

krijgbaar.

Voor de textielindustrie zijn deze drie theorie6n plausibel

en daar zij elkaar niet wederkerig uitsluiten kunnen zij alle
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drie juist zijn. Deze situatie doet zich echter niet bij

andere industriean voor, met name niet bij bijv. de staal-
inaustrie.

Zo zal voor staal de Heckscher-Ohlin theorie de idee ver-

werpen om deze industrie in ontwikkelingslanden te vesti-

gen om de reden dat zij kapitaalintensief is en derhalve

te kostbaar is voor kapitaalarme landen. Een aanhanger van

de Linder theorie zal echter aan de vestiging van een staal-

industrie in een ontwikkelingsland zijn goedkeuring hechten

als er maar een substantiale vraag naar staalproducten in

dat land bestaat. Ook de productcyclustheorie suggereert

dat staal een gevoelige candidaat is voor een land als In-

dia, omdat staal een volwassen product is. Evenals bij tex-
tiel is ook voor staal de productiefunctie stabiel en strikt

gespecificeerd en kunnen de arbeiders hoewel zij meer scho-

ling nodig hebben dan bij textiel, relatief gemakkelijker
worden opgeleid.

Andere voorbeelden van kapitaalintensieve industriedn die

vaak in ontwikkelingslanden worden gevestigd zijn olieraf-

finaderijen, de kunstmeststoffenindustrie en de petro-che-
mische industrie. Hoewel geen algemene uitspraak kan wor-

den gedaan omtrent hun concurrentiepositie, ondersteunt

het loutere feit dat zij bestaan, terwijl talrijke minder

kapitaalintensieve industrie6n niet bestaan, de premissen

van de productcyclustheorie.

De vroege vestiging van textielindustrie5n in veel ontwik-

kelingslanden wordt niet alleen verklaard door de arbeids-

intensiteit van het productieproces en het bestaan van een

binnenlandse markt. Een additionele en belangrijke factor
is de volwassenheid van de industrie en de stabiliteit van

het productieproces, dat gemakkelijk exportabel moet zijn.

Een ontwikkelingsland kan dan een comparatief voordeel heb-

ben bij de productie van volwassen producten, zelfs als zij
kapitaalintensief zijn indien de kapitaalkosten minder be-
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langrijk zijn dan andere factoren. Die andere factoren, zo-
als de administratieve bekwaamheden van het management, het

aanpassingsvermogen van het productieproces en de omschake-

lingssnelheid van een complexe organisatie wegen zwaarder bij

minder volwassen producten. De hogere kapitaalkosten moeten

dan ook worden afgewogen tegenover de kosten van het verkrij-

gen of opleiden van goed geschoolde arbeid en management.

Hieruit kan blijken dat de vestiging van kapitaalintensieve

volwassen industrieen moet worden aangemoedigd boven die van
arbeidsintensieve nieuwe industriedn. De industrialisatie

van ontwikkelingslanden kan gedeeltelijk worden beschouwd

als een proces van de geleidelijke uitbreiding van de reeks

locale productiemogelijkheden door de vestiging van steeds

minder volwassen industrie6n. Die vestiging van steeds nieuwe-

re industriedn wordt economisch realiseerbaar, indien techni-

sche en bestuurlijke bekwaamheden verworven worden.

De implicaties van de productcyclustheorie voor de totstand-

koming van een dynamische theorie van internationale handel

kunnen als volgt worden samengevat.

Voor de producent is het in een groeiende economie noodzake-
lijk te investeren in research en ontwikkeling zowel op tech-

nisch als op marketing niveau, waarbij een tijdelijk monopo-

lie van de aldus gecreaerde kennis de beloning vormt. Dit sy-

steem van het belonen van economische vindingen geeft de in-

dustridle ondernemer een differenti6el comparatief voordeel

bij de productie en toepassing van nieuwe commerciele kennis.
In het algemeen zijn het de grote ondernemingen in de groot-

ste en rijkste nationale markten voor wie de prikkel tot het

investeren in de creatie van nieuwe commerciael bruikbare ken-

nis het sterkst is en de capaciteit om dit te realiseren het

grootst is. De investeringsprikkel is zowel positief vanwege

het winstpotentidel van een grote en rijke markt, als nega-
tief vanwege hoge en stijgende arbeidskosten. De realisatie

hiervan wordt niet alleen vergemakkelijkt door de overvloed
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aan kapitaal en menselijke bekwaamheden en de beschikbaar-
heid over diverse industriale, financidle en technische hulp-

diensten,  maar  ook  door de toegang  tot de "fall-out"  van  po-
tentiael commercidel bruikbare kennis uit door de overheid

gefinancierde research en ontwikkelingsactiviteiten, die ge-

richt zijn op militaire defensie en andere nationale doel-

stellingen. Via een proces van imitatie en diffusie wordt

de monopoliewaarde van die nieuwe kennis voor de baanbreker

ongedaan gemaakt door de toepassing daarvan bij de productie

in andere landen. Volgens deze theorie vertoont de productie
van nieuwe producten tengevolge van zowel een groeiende vraag

als dalende productiekosten de tendens zich te verschuiven

van'de geavanceerde industriale landen, waar de producten

voor het eerst voortgebracht worden, naar de minder geavan-

ceerde industri&le landen en uiteindelijk naar de minder ont-

wikkelde landen. Bij de internationale diffusie van de tech-

nologie spelen grote internationale ondernemingen en met name

Amerikaanse ondernemingen een belangrijke rol.

Voor de consument is het in een groeiende economie in ver-

band met de maximalisatie van zijn behoeftenbevrediging nood-

zakelijk dat hij zich voortdurend onderwerpt aan een leerpro-

ces om niet alleen meer gedifferentieerde en voor een bepaal-

de bestemming gespecialiseerde goederen te consumeren, maar

ook om nieuwe consumptietechnieken te verwerven. Hierbij heb-

ben de producenten een belangrijke taak. In dit kader komt

de monopolistische concurrentie eerder naar voren als een

rationeel en dynamisch sociaal aanpassingsmechanisme van de

consumptiestructuur aan de economische ontwikkeling dan als

een sociaal ongewenste imperfectie van de marktstructuur, die

gereduceerd of gedlimineerd moet worden door de sociale poli-
1)

tiek teneinde de consument tegen uitbuiting te beschermen.

1)  Dit tijdelijk monopolie is een van de meest problematische
instituties van het systeem van de particuliere eigendom.
Dit monopolie vertegenwoordigt namelijk een moeilijk com-
promis tussen de erkenning dat de kosten van het crearen
van kennis moeten worden vergoed, omdat er een prikkel
moet zijn voor particuliere investeringen in het crearen
van kennis, en de minder duidelijke erkenning dat kennis,
zodra zij gecreaerd is, een publiek goed is, zodat monopo-
lisatie van het gebruik haar toepassing beneden het sociaal
optimale niveau beperkt.
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Met deze analyse van de creatie en de diffusie van nieuwe

technologische en commercidle kennis is door verschillende

auteurs een serieuze bijdrage geleverd tot het vormen van

een echte dynamische theorie van het comparatief voordeel,

waarvan het wezen is de internationale migratie van de pro-

ductie, en die het verschijnsel van monopolistische concur-

rentie integreert in de traditionele theorie. De voornaamste

verschillen liggen in de dynamische behandeling van de pre-

ferenties van de consumenten, wat een leerproces impliceert

als reactie op stijgende inkomens en een zich wijzigende
technologie, en in de dynamische behandeling van het compa-

ratief voordeel bij de creatie van nieuwe commerci&el bruik-

bare kennis, die gebaseerd is op verschillende beschikbaarhe-

den van de factoren die bijdragen tot investering in techni-
sche vooruitgang.

De zich ontwikkelende dynamische theorie van internationale

handel, die wij hierboven hebben uiteengezet, heeft implica-

ties voor een aantal internationale economische problemen

die sinds enige jaren in het middelpunt van de discussie

staan en die alle divergenties inhouden van de Heckscher-

Ohlin veronderstellingen. Deze zijn het probleem van de
"technological gap" tussen Europa en de Verenigde Staten,
de kwestie van de directe Amerikaanse investeringen en de

kwestie van de "brain drain".

De zorg omtrent het probleem van de technologische achter-

stand heeft in de technisch minder geavanceerde landen ge-
leid tot voorstellen om de basis research te subsidiaren om

aldus de kloof te dichten. Zoals wij hierboven (zie blz. 359

en 360) al hebben aangeduid, is de technologische achterstand:

1  een gevolg van dispariteiten in relatieve factorbeschik-

baarheden, in factorbeloningen en in gemiddeld inkomen
tussen de landen;

2  een manifestatie van een dynamisch onevenwichtige situa-

tie, die tegelijkertijd door technische vindingen in de
meer geavanceerde landen wordt vernieuwd en door de dif-
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fusie van de technologie als reactie op verschillen in

de relatieve productiekosten weer wordt uitgehold.

Het is een verleidelijke gedachte om de internationale ver-

schillen in levensstandaard te overbruggen door investering-

en in de creatie van nieuwe industridel toepasbare kennis te

subsidieren. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien dat

het vermogen om die nieuwe kennis te exploiteren niet alleen

een sub-structuur van menselijk talent met de vereiste weten-

schappelijke, technische, bestuurlijke en marketing bekwaam-

heden noodzakelijk maakt, of in Galbraith's woorden een com-

petente "technostructuur" vereist, maar ook dat, bij de gege-

ven consumenteninkomens, de producten, waarin de nieuwe ken-

nis is belichaamd, kunnen worden afgezet op markten, die groot

genoeg zijn om de initiele sociale investeringen in de creatie
van kennis sociaal rendabel te maken. Indien hiermee geen re-

kening gehouden wordt, moet de huidige politieke druk die uit-

geoefend wordt op de regeringen van technisch minder geavan-

ceerde landen om de wetenschappelijke research te subsidiUren

worden gezien als een geforceerde toepassing van het infant

industry argument voor protectie. Het is dan ook onderhevig

aan de bekende vraagtekens omtrent relevantie en toekomstige

rentabiliteit van de gedane investeringen.
1)

Voor degenen die bezorgd zijn om dit probleem zouden wij er

op willen wijzen dat:

1  het technologisch leiderschap van de Verenigde Staten

geen monolithische zaak is;

2  de vergroting van de Europese markten door vrijhandels-

regelingen en de groei van de Europese economiedn na ver-

loop van tijd zal kunnen resulteren in een toeneming van

Europa's comparatief voordeel in industriean die gebaseerd

zijn op research en ontwikkeling;

1)  Zie hieromtrent hoofdstuk V.
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3  voorzover grote concurrerende markten essentiael zijn om

research- en ontwikkelingsinvesteringen rendabel te ma-

ken, het belang van Europa ligt in vrijhandel met de Ver-

enigde Staten en niet in protectionisme op exclusief Euro-
pese basis.

Ten aanzien van de kwestie van de Amerikaanse investeringen
in Europa hebben wij er reeds op gewezen dat deze investe-

ringen een facet zijn van de diffusie van nieuwe kennis, die

gecreaerd is door investeringen in research en ontwikkeling,

over de wereldeconomie. Deze investeringen zijn gebaseerd op

comparatief voordeel van de Verenigde Staten, dat is afgeleid

van haar grote thuismarkt, en zijn gestimuleerd door protec-

tionisme in andere landen, speciaal door de vorming van de
E.E.G.

In de protectionistische frustraties, die hieromtrent bestaan,

is een logische structuur waarneembaar:
1  de protectionist, die een vraag waarneemt naar geimporteer-

de industrieale producten, die even goed door eigen nationa-

le ondernemingen kunnen worden voortgebracht, tracht door het

heffen van invoerrechten de productie van het buitenland naar

het binnenland te verplaatsen;

2  het invoerrecht berooft de buitenlandse producent weliswaar

van zijn vestigingsvoordeel, maar niet van zijn superiori-

teit op technologisch en bestuurlijk gebied. Dit drijft hem

er toe over te gaan tot directe buitenlandse investeringen
of tot het verkopen of verhuren van zijn productieve kennis;

3  de protectionist vindt dan dat zijn nationale industrie ge-

controleerd wordt door buitenlandse ondernemingen of dat hij
een tekort heeft op zijn "technologische betalingsbalans". 1)

1 )   De "technological balance of payments"  van een land verge-
lijkt haar betalingen aan andere landen voor de technische
know-how, licensies en patenten, met haar ontvangsten voor
deze posten.
Zie C. Freeman and A. Young, The Research and Development
Effort in Western Europe, North America and the Soviet Union,
Paris, O.E.C.D., 1965, blz. 51.
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Het nationale sentiment wordt verstoord bij het zien van

de winsten die de buitenlandse ondernemingen op deze in-

vesteringen maken;

4  hij pleit voor de aanwending van publieke gelden ofwel

voor de subsidi6ring van de vorming van grote nationale

ondernemingen die met buitenlandse mammoet-ondernemingen

kunnen concurreren ofwel voor de subsidi6ring van research

en ontwikkeling;

5  hij houdt echter geen rekening met de kosten van een derge-

lijke subsidiaring en verwacht daarentegen dat protectio-
nistische "pump-priming" wonderen kan verrichten; als de-
ze uitblijven en hij bemerkt dat zijn land nog relatief

achterblijft, raakt hij onvermijdelijk gefrustreerd en

trekt hij zich terug in een houding van machteloze woede

tegenover de blijkbaar onoverwinnelijke superioriteit van
de buitenlandse investeerder. 1)

Het zou echter rationeler zijn, indien erkend zou worden dat

het proces van economische ontwikkeling geen probleem is van

charismatische magica, maar een zaak is van het investeren

van de productiemiddelen in de accumulatie van kapitaal in
ruime zin. De economisch meest efficiante weg om dergelijke

investeringen te bevorderen loopt via het vergroten van de

marktmogelijkheden voor rendabele investeringen. Dit impli-

ceert in tegenstelling tot een protectionistische politiek

een onderhandelingspolitiek voor vrijere wereldhandel.

Ten aanzien van de "brain drain" kan gesteld worden dat zo-

lang er tussen de landen verschillen bestaan qua gemiddeld

productiviteitsniveau, inkomen per hoofd en lengte van de

arbeidstijd, er een prikkel is voor het menselijk kapitaal

om te emigreren naar de landen waar de menselijke factor re-

1)  Voor een intelligente en ongewoon redelijke uiteenzetting
van deze frustraties kan verwezen worden naar J.J. Servan-
Schreiber, Le d6fi Amdricain, Paris, 1967. In het Neder-
lands: De Amerikaanse Uitdaging, Utrecht, 1968.
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latief schaars is. Het is echter niet alleen de materiale

gelegenheid om de persoonlijke levensstandaard te verbete-

ren die de migratie van wetenschappelijk geschoolden aan-
trekt, maar ook de puur wetenschappelijke mogelijkheid om

te beschikken over de outillage en research assistentie

die nodig geacht wordt om te voldoen aan een wetenschappe-

lijke roeping. Zo is de aantrekkingskracht van een land als

de Verenigde Staten niet alleen toe te schrijven aan een

verschil in materiale beloning maar ook aan andere factoren,

die hierop neer komen, dat voor geleerden de vreugde van

werken daar groter is dan elders. De prikkel tot emigratie

wordt veelal bevorderd door immigratiewetten die discrimi-

neren ten gunste van geschoolde arbeid. Globaal genomen be-

staan er twee visies omtrent de hersenemigratie, een cosmo-

politische en een nationalistische visie met als proponen-
ten Johnson en Patinkin. De cosmopolitische visie bena-

1)

drukt de toeneming in de wereldproductie van het daar te-

werkstellen van mensen waar zij het hoogste rendement heb-
ben, terwijl in de nationalistische visie de nadruk ligt op

de sterke "external diseconomies" van geschoolden voor het
land van emigratie.

Aan de internationale migratie van menselijk kapitaal zijn

een tweetal problemen verbonden:

1  of en in welke omstandigheden impliceert zo'n migratie

een economisch verlies voor de wereld als geheel;

2  of en in welke omstandigheden heeft de "brain drain" een

significant effect, actueel of potentidel, op de econo-

mische groeivoet voor het land van emigratie, waarmee

verband houdt de vraag of dit een ongecompenseerd ver-

lies voor de achterblijvende inwoners betekent.

1)  H.G. Johnson, An "Internationalist" Model en D. Patin-
kin, A "Nationalist" Model, in W. Adams (ed.), The Brain
Drain, New York, 1968.
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ad 1 Men kan stellen dat er sprake is van een verlies voor

de wereld als geheel indien de relatie tussen de private in-

komens in het land van emigratie en immigratie omgekeerd is

aan de relatie tussen de bijdragen aan de sociale productie
in de twee landen. Dit is het geval wanneer ten gevolge van

een inkomensherverdelingspolitiek van de overheid de verhou-

ding van de sociale bijdrage ten opzichte van het privaat

inkomen in het land van emigratie relatief hoger is dan in

het land van immigratie. Eveneens geldt dit indien de ex-

terne voordelen van geschoolden in het land van emigratie

groter zijn dan in het land van immigratie. Het is echter

buitengewoon moeilijk de empirische relevantie van een ver-

lies voor de wereld als geheel aan te tonen.
ad 2 Ten aanzien van het effect op de groeivoet van met na-

me ontwikkelingslanden kunnen wij opmerken dat dit minder

alarmerend is dan op het eerste gezicht lijkt. De "brain

drain" is voornamelijk toe te schrijven aan specifieke oor-

zaken van onevenwichtigheid in de vraag en het aanbod van

bepaalde categorie6n afgestudeerden, zowel in de ontwikkel-
de als in de ontwikkelingslanden. Het is eerder een symp-

1)

toom dan een belangrijke oorzaak van een lage groeivoet in
de landen van emigratie. Meer speciaal is het voor ontwikke-

lingslanden een symptoom van een onevenwichtigheid in de ty-

pische structuur van de groei van hun tertiair onderwijs, die
te sterk gespecialiseerde academici aflevert, en in het vermo-

gen om hen in het productieproces te absorberen. Een effec-

tieve politiek eist dan ook dat het onderwijssysteem zodanig

hervormd wordt dat de juiste "skills" in de juiste verhouding

gecre5erd worden.

1)  In dit verband kan gewezen worden op de restrictieve hou-
ding van de American Medical Association ten aanzien van
de expansie van de medische scholen in de Verenigde Staten,
wat de honoraria van de artsen verhoogt en de immigratie
aanmoedigt en op de onderbetaling van de artsen in de Brit-
se National Health Service, wat de emigratie bevordert.
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Omtrent het compensatievraagstuk kan worden opgemerkt dat

de achterblijvende inwoners van het land van emigratie een

verlies lijden voor zover de emigratie van opgeleide men-

sen hen beroofd van de belastingopbrengst boven de kosten

van de aan de emigranten verstrekte overheidsdiensten als
zij niet zouden zijn vertrokken. Dit doet zich bijv. voor

als de huidige werkende generatie via hun belastingen de

studiekosten betaalt voor de jongere generatie en op hun

beurt verwacht in hun oude dag gesteund te worden door pen-

sioenen die gefinancierd worden via belastingen op het in-

komen van de jonge generatie na hun opleiding. Emigratie

van jonge mensen na hun opleiding berooft hun ouders van

de door hen verwachte oudedagsvoorziening. Indien zich in

dit opzicht gevallen voordoen van een nationaal verlies

kunnen zij bijv. opgevangen worden door wijzigingen aan
te brengen in het systeem van het financieren van het on-

derwijs, zoals het verstrekken van renteloze voorschotten

aan studenten in plaats van beurzen.

Vanuit cosmopolitisch liberaal standpunt is de internatio-

nale migratie van wetenschappelijk geschoolden vermoedelijk

een voordelig proces, daar zij het resultaat is van de vrije

keuze van de betrokken individuen, tenzij om de een of ande-

re reden de private voordelen van migratie verkregen worden
door sociale offers. Het idee om emigratie van menselijk

kapitaal te verhinderen is dan ook kortzichtig en lost het
probleem niet op.

Samenvattend: de huidige bezorgdheid omtrent drie problemen
van de technologische  "gap", de Amerikaanse directe buiten-

landse investeringen en de "brain drain" is een weerspie-
geling van protectionistische en nationalistische reacties

op locale omstandigheden van een wereldeconomische ontwikke-

ling die gebaseerd is op de accumulatie van kapitaal in rui-

me zin, inclusief productieve kennis. Deze accumulatie van

kapitaal brengt door de diffusie van nieuwe economisch nut-

tige kennis dynamische veranderingen in het comparatief voor-
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deel en in de structuur van de internationale handel met

zich mee. In het belang van de wereldeconomische ontwik-

keling moeten die dynamische veranderingen worden verwel-
komd en door het aanvaarden van een liberale politiek met

betrekking tot de internationale handel, investering en

migratie, die niet wordt tegengewerkt door een nationa-

listische protectionistische politiek, kunnen zij worden

aangemoedigd.
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APPENDIX : EMPIRISCHE VERIFICATIE VAN DE PRODUCTCYCLUS

THEORIE

In deze appendix zullen wij nagaan hoe Hirsch voor de elec-

tronische industrie in de Verenigde Staten de productcyclus
theorie heeft trachten te toetsen. 1)

Daar het model postuleert: hoe meer ontwikkeld een economie
is, des te groter is het voordeel in groeiproducten en des

te geringer is het voordeel in volwassen producten, moet

aangetoond worden dat de concurrentiepositie van de V.S.

het sterkste is in groeiproducten, terwijl zij relatief

zwak is in de meer volwassen producten. In eerste instan-

tie is het empirisch onderzoek geconcentreerd op groei- en

volwassen producten, omdat de statistieken van nieuwe pro-

ducten, die een kleine markt hebben, niet gedetailleerd ge-

noeg beschikbaar zijn.

De Amerikaanse electronische industrie wordt gewoonlijk ver-

deeld in de volgende zes sectoren, die 80 procent van de

productie in die sector omvat:
2)

1  government and industrial electronics;

2  special-purpose electron tubes;

3  components and accesories;

4  consumer products;

1)  Bij het afsluiten van onze studie bereikte ons nog een
artikel van Wells Jr., die voor de Amerikaanse exporten
van duurzame consumptiegoederen van 1952 tot 1963 heeft
onderzocht of hierin bepaalde structuren waarneembaar
zijn die in overeenstemming zijn met de productcyclus
theorie. Hierbij heeft hij zich geconcentreerd op de
volgende variabelen: de inkomenselasticiteit, de "eco-
nomies of scale" en de transportkosten en invoerrechten.
Gebleken is dat de Amerikaanse exportinspanningen voor
duurzame consumptiegoederen inderdaad cohsistent schijnen
te zijn met de voorspellingen van de productcyclus theo-
rie.
Zie L.T. Wells Jr., Test of a Product Cycle Model of In-
ternational Trade: U.S. Exports of Consumer Durables,
Quarterly Journal of Economics, Vol. 83, February, 1969.

2)  Hirsch, t.a.p., blz. 64,
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5  radio and T.V. receiving tubes;

6  cathode ray picture tubes.

Zoals reeds is gesteld onderscheidt het productcyclus mo-

del de verschillende producten op basis van de mate van

hun volwassenheid en tracht zij de concurrentiekracht te
verklaren in termen van dit criterium.

Het productcyclus model suggereert dat de volwassenheid van

de verschillende producten zich manifesteert in de trend

van de productie. Significante toenemingen in de productie

kenmerken groeiproducten, terwijl volwassen producten ge-

identificeerd kunnen worden door een trage groei of een da-

lende productie. Hirsch heeft de volwassenheid van de ver-

schillende sectoren gemeten aan de mate van verandering van
de toegevoegde waarde over de periode 1947-1962.

Hij komt tot de volgende tabel waarin op basis van indexcij-

fers voor de verschillende sectoren de groei van de toege-

voegde waarde en de relatieve positie ten opzichte van de
hele industrie is af te lezen. Zie blz. 401.

De index ratio is de index van de desbetreffende industrie

gedeeld door de index van de hele electronische industrie.

Beoordeeld naar hun groeivoet en hun relatieve positie ten

opzichte van de hele industrie, worden de government and

industrial products, de components and accessories en de
special-purpose tubes geklassificeerd als de groeisectoren

terwijl de consumer products en de receiving and cathode

ray tubes de kenmerken van volwassen industrie n vertonen.



Gov't and Spec.pur- ConsumerComponents Receiving
Totale industry and accesso- and Chatode

Ind.products pose tubes productsries ray tubes

Index Index Index Index IndexIndex Index Index Index Index IndexRatio Ratio Ratio Ratio Ratio

1947 100 100 100 100 lon 100 100 100 100 100 100

1954 331 558 160 588 178 365 110 196 59 424 128
1958 418 947 226 922 220 463 111 163 39 464 111

1959 535 1112 208 1116 208 701 132 200    37 534 100
1960 602 1436 238 1127 187 774 129 191 32 496 82
1961 666 1752 263 1250 188 817 123 200 32 414 62
1962 810 2198 271 1517 187 998 123 238 29 397 49

A
0
-
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Als maatstaf voor het internationaal concurrentievermogen
van de Amerikaanse electronische industrie heeft Hirsch de

exporten van de verschillende sectoren van de industrie ver-

geleken met de importen van concurrerende producten en de

ontwikkeling van het handelssaldo van elke sector over de
periode 1960-1963 onderzocht. Dit criterium is natuurlijk

gebrekkig. Zo kunnen de importen van een product waarin de

Verenigde Staten geen concurrentievoordeel heeft best nihil

zijn vanwege hoge protectie. Desondanks kunnen verbetering-

en in het handelssaldo indicatief zijn voor een betere con-

currentiepositie en vice versa als de handelsrestricties niet

veel veranderen en het handelssaldo een bepaalde structuur

vertoont. De volgende tabel is het resultaat van zijn ana-

lyses, waaruit het internationale concurrentievermogen van
de individuele sectoren blijkt.

1)
Handelssaldo (export minus import) in millioenen $

Total Gov't Spec. Components Consumer Recei-
indus- and Ind. purpose and acces- products ving
try prod. tubes sories tubes

1960 269.3 189.7 19.2 57.2 - 21.8 3.8

1961 319.9 232.5 18.2 71.6 - 26.1 2.5

1962 339.2 298.9 20.7 71.9 - 59.3 - 9.1

1963 334.4 297.3 21.4 101.3 - 83.7 -11.8

% ver-

andering
1960-1963 24 57      11       77        -284         -

1)  Voor cathode ray tubes waren onvolledige gegevens beschik-
baar. Hirsch merkt echter op dat hoewel de Verenigde Sta-
ten een export surplus hebben, haar concurrentiekracht
ernstig verzwakt is.
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Beoordeeld naar hun internationaal concurrentievermogen kun-

nen de zes sectoren in twee groepen worden verdeeld. Als con-

currentiekrachtig kunnen worden aangemerkt de government and

industrial products, de components and accessories en in een

mindere mate de special-purpose tubes. Tussen 1960 en 1963
verbeterde het handelssaldo van deze sectoren.

Een onmiskenbare verslechtering in het handelssaldo is waar-

neembaar in de tweede groep, die de consumer products, de
receiving tubes en de cathode ray tubes omvat.

Uit bovenstaande twee tabellen volgt de conclusie dat er een
negatieve correlatie is tussen de volwassenheid van de ver-

schillende sectoren van de Amerikaanse electronische indu-

strie en hun internationaal concurrentievermogen. De secto-

ren met een hoge groeivoet verbeterden hun handelssaldo, ter-
wijl de traag groeiende of relatief inkrimpende sectoren hun

internationale concurrentie-positie zagen verslechteren.

In dit verband moet opgemerkt worden dat de volwassenheid van

de industrie de oorzaak is en de internationale concurrentie-

kracht het gevolg. Hoewel uit het gegeven cijfermateriaal

evenzeer geconcludeerd kan worden dat het omgekeerde geldt,
nl. dat de internationale concurrentiepositie de oorzaak is

en de volwassenheid van de industrie het gevolg is, kan wor-

den aangetoond dat dit niet het geval is.

In theorie kan de buitenlandse concurrentie de binnenlandse

productie doen dalen doordat:

1  de importen de binnenlandse productie verdringen;

2  exporten in het buitenland afnemen, zodat ook de binnen-

landse productie ceteris paribus inkrimpt.

Voor de consumer products en de receiving tubes, die als vol-

wassen sectoren zijn aangemerkt, blijkt de mate waarin impor-

ten de productie van deze sectoren zou kunnen hebben aangetast

uit de volgende tabel:
1)

1)  Deze tabel is ontleend aan Hirsch, t.a.p., blz. 76.
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Consumer products Receiving tubes

(in millioenen $) 1958 1960 1962 1958 1960 1962

Productie 1516 1737 1906 383 397 310

Importen             17 80 134 5    11    23

Productie 1533 1817 2040 388 408 333
plus importen

Deze sommen geven aan wat de productie geweest zou zijn als

de importen door binnenlandse producenten zouden zijn voort-

gebracht . De hierdoor mogelijk geworden additionele produc-

tie zou echter niet voldoende zijn geweest om de positie van
deze sectoren ten opzichte van die van de groeisectoren te

wijzigen.

Voor de exporten van beide sectoren merkt Hirsch op dat de-

ze eveneens slechts van marginale betekenis zijn. In 1960

bedroegen de exporten van de consumer products en de recei-
ving tubes slechts 3 procent van de totale productie. Zelfs

als de exporten 50 of 100 procent hoger zouden zijn geweest,

zouden zij niet in staat zijn geweest om de trend in de pro-
ductie van beide sectoren te veranderen.

Kortom, de importen en exporten van de consumer products en

de receiving tubes maken slechts een kleine fractie uit van

de industriale productie, zodat grote veranderingen in het

handelsvolume slechts een marginaal effect hebben op de in-

dustriale productie. Het is dan ook erg onwaarschijnlijk dat

de buitenlandse concurrentie de productie in deze sectoren

significant heeft beinvloed. Zelfs als de buitenlandse con-

currentie veel minder zou zijn geweest zou de voormalige

groei in de productie van deze sectoren niet gehandhaafd

zijn. Buitenlandse concurrentie is derhalve niet de oor-
zaak van de correlatie tussen de internationale concurren-
tiepositie van beide sectoren en hun volwassenheid. 1)

1)  Hirsch merkt op dat de concurrentie van semi conductors
en de verzadiging van de markt verantwoordelijk zijn
voor de verandering in de groeivoet van de twee sectoren.
Hirsch, t.a.p., blz. 77.
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De groeiproducten en de volwassen producten in de electro-

nische industrie vertonen ook nog op een andere wijze de

kenmerken van de productcyclus. Dit blijkt o.a. uit de vol-

gende cijfers omtrent de "skill"-intensiteit van de produc-
tiemethoden.

Aandeel van Jaarlijkse
 S:  :n;; I - de non-pro- groei in
in duizenden duction wor- procenten

kers (samengesteld)

Groeiproducten 1958 1962 1958 1962

Government and
129.5 282.6 39.7 47.7 21.5industrial

Special purpose 20.4 24.8 27.9 38.7       5tubes

Components and 132.2 237.9 22,2 28.7 15.8accessories

Volwassen producten

Consumer products 66.5 82.9 21.8 20.4 5.7

Receiving tubes 36.9 26.6 16.3 19.5 - 7.9

Cathode ray tubes 8.6 6.8 18.6 20.6 - 5.7

Hieruit blijkt dat in de groeisectoren het aandeel van de

non-production workers veel hoger is dan in een van de vol-

wassen sectoren. Hirsch vermeldt hierbij dat waar deze ver-

houding hoog is de input van wetenschappelijke en technische
1)

kennis eveneens hoog is.

In laatste instantie concentreert Hirsch het empirisch on-

derzoek op nieuwe producten. De hierop gebaseerde hypothe-
sen hebben betrekking op synthetische kristallen die in de
electronische industrie uitvoerig worden toegepast en waar-

van de productie- en marketingkosten voor een hypothetische
producent in de Verenigde Staten en in Israel met elkaar

worden vergeleken.

1)  Hirsch, t.a.p., blz. 79.
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1)

Allereerst splitst hij de arbeidskosten als volgt uit:

Number U.S. Israel

Manager 1/2 $ 9000 $  3000

Chemists                2 24000 8000

Technicians             2 12000 5000

Helpers                 1 4500 1800

$ 49500 $ 17800

Fringe benefits 20% 9900 30% 5400

$ 59400 $ 23200

Hieruit blijkt dat Isradl een aanzienlijk kostenvoordeel

heeft bij professionele arbeid (manager en chemists) en

een kleiner voordeel bij minder geschoolde arbeid (techni-

cian en helper).

De totale kostenvergelijking vertoont het volgende beeld.

U.S. Isradl

Labour $ 59400 $ 23200

Materials supplies and overheads 40900 34500

Office employment costs 9600 9700

Total manufacturing $109900 $ 67400

Shipping and customs duties            -        
      9300

Marketing
37300 66000

Total costs $147200 $142700

Dit overzicht geeft aan dat in Israal de kristallen tegen

aanzienlijk lagere kosten geproduceerd kunnen worden. D
ui-

delijk is echter ook dat het relatieve nadeel voor de 
ex-

porteur van Israal ligt bij de marketing. Het t
otale ver-

schil van $ 4500 is nauwelijks significant met het oog
 op

1)  Deze en volgende gegevens zijn het resultaat
 van door

Hirsch gehouden interviews en enquetes bij 15 kristal

gebruikers.
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op de tentatieve aard en de globale aard van de gedane schat-

tingen. Hoewel deze cijfers geen algemene geldigheid hebben
en er voor de Isradlitische exporteur verschillende kosten

verminderende alternatieven beschikbaar zijn, stelt Hirsch

nadrukkelijk dat het zeer waarschijnlijk is dat zelfs als
Isra61 (en soortgelijke landen) een concurrentievoordeel

hebben bij de productie van nieuwe goederen, dit potentiael

niet gemakkelijk getransformeerd kan worden in exporten van-

wege de hoge exportmarketingkosten.
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SUMMARY

Of the special branches of economic science, few have en-

joyed a longer and richer historical development than the
theory of international trade. With the foundation of eco-

nomic science by Adam Smith begins the formation of theory
about international trade. The theorem of comparative ad-

vantage of Ricardo "constitutes perhaps the oldest set of

analytical propositions in pure theory". The Heckscher-Ohlin

theorem, asserting that a country exports those commodities

produced with relatively large amounts of the country's re-

latively abundant factor, has a central place in our study.

In chapter I we deal with the Heckscher-Ohlin theory in its

standard form. From two principles of specialization - that
the new price ratio will lie between the two closed-economy

price ratios, and that a country will not specialize at a

price ratio between the extremes of its comparative cost

range - four propositions about specialization can be dedu-

ced. Complete and incomplete specialization in a country un-

der free trade should be clearly distinguished because of a

difference in welfare implication, and also because of a dif-

ference in the flexibility of adjustment of an economy to an

exogenous change. Furthermore we dwell on the attempts at

ascertaining whether the Heckscher-Ohlin theorem has empi-

rical relevance. Finally we discuss whether the Linder theo-

ry can be seen as an alternative to the Heckscher-Ohlin pro-

position.

Although the Heckscher-Ohlin model in its standard form is
static, is it flexible enough to be applied to a theoreti-

cal analysis of a world in which growth and change domina-
te. Its analytical apparatus can be easily converted into

a model in which growth is taken as a datum. More special-

ly we analyse how population increase, capital accumulation
or technical progress affect the terms of trade and the na-
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tional income. This is the subject of chapter II. After the

introduction of a change into the system we compare one po-

sition of equilibrium with another without regard to the

transitional process involved in the adjustment. This means
that we are using here the method of comparative statics.

It is possible, however, to dynamise the two-sector model

by making one sector a capital-goods-producing sector and
assuming the demand for its output to be governed by a sa-

ving ratio. Here we take into consideration divergences in
the preferences between wage earners and capital owners.

This has been done in chapter III, where we are interested

in formulating a dynamic model of international trade in

which interactions between the process of capital accumu-

lation and the pattern of international trade are more ful-

ly analyzed. Given the technological knowledge and the tast-

es of the consumers in both countries, the volume and terms
of trade and the pattern of specialization depend upon the

quantities of productive factors endowned in both countries.

The quantity of labour available to each country is exoge-

nously given, and it grows at a constant rate, while the ra-

te of capital accumulation is determined by the amount of

domestic output and the imports of the investment goods. The

comparative advantages of each country vary over time as the

process of capital accumulation continues and the terms of
trade in turn affects the rate at which capital is accumu-

lated. The process of capital accumulation is described by

a pair of differential equations. First we present the re-

ciprocal demand function for the three possibilities of spe-

cialization, Then we want to find out the boundaries of com-

plete and incomplete specialization in both countries. Next

we consider the effects of a change in factor endownments
upon the equilibrium relative price of the investment good

in relation to seven patterns of specialization, so that it
is possible to analyse the effect of trade upon the path of

capital accumulation in each country. It has been shown that
the dynamic path of capital accumulation is stable both for

the case in which the consumption good is relative capital-
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intensive and for the case in which the investment good is

relative capital-intensive. Whatever the initial capital-la-

bour ratio may be, the capital-labour ratio of each country
converges to the long-run stationary ratio. However, in or-
der to satisfy the interests of mathematical and growth theo-

rists in this problem of stability and convergence, we have

to make the highly unrealistic assumption that the labour

force grows at the same rate in both countries.

In chapter IV we analyse the optimal location of already ex-

isting capital equipment. Following Kemp and Jones we inte-
grate the theory of international capital movements into the

theory of international trade. Considering seven patterns of

specialization we have derived formulae from which it is pos-
sible to conclude whether or not international trade has to

be impeded by an optimal tariff and whether or not it is op-
timal to interfere with the free flow of capital by a tax

on international capital movements. The analysis concerns

with the case of full optimalization, in which the capital

exporting home country is free to choose any tariff and tax

rate it pleases with the aim of maximizing home welfare and
a situation in which this freedom to maneuver is not always

available. A tariff agreement might restrict the use of com-

mercial policy for national objectives, or a tax convention

might guarantee noninterference in capital markets. This
implies that we have to analyse twenty one possibilities

with which we have undoubtedly reached the summit of taxono-

my. In the last two chapters we have not degenerated into

further case hunting.

Sine the war the concern of economists with the problems

of the underdeveloped countries and with the formulation
of policies to stimulate economic development has led to

renewed interest in the economic arguments for protection.

In chapter V we have discussed the welfare effects of tariffs
and subsidies in the face of an assorted array of domestic
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distorsions such as price rigidities (at both goods and fac-
tor levels), factor immobilities, and external economies in

production. This is the land of "the second-best".". In the

analysis a distinction is made between economic and non-eco-

nomic objectives. Domestic distorsions can either prevent
the economy from being at the socially optimal point on the

transformation schedule or push it below the schedule, or
both. A major question concerns the effect of policies that

interfere with international trade - tariffs on imports or
subsidies on exports - in counteracting these distorsions,

especially when compared with other policies that do not

discriminate between domestic and foreign consumers or pro-

ducers. The point is that the optimal tariff argument emer-
ges as the basis for any interference in trade. Domestic

distorsions are better corrected by other forms of govern-
ment intervention which do not discriminate between domes-
tic and international trade and which differ according to

the nature of the distorsion. The analysis relies on verbal

and graphical arguments in illustrating the various possi-
bilities.

In chapter VI we focus our attention on the attempts to de-

velop a dynamic theory of international trade. First we con-

sider some approaches offering interesting starting-points

for a dynamic theory: the capital-theoretic approach, the

historical analysis and the planning models for development-

policy. The dynamic factors of these approaches have been

more fully elaborated in the "product-cycle" theory. Based

on the contributions of Linder, Posner, Hufbauer, Vernon,

Hirsch, Lorenz and Johnson, we have explained the develop-

ment of the product-cycle model. This approach is based on
the proposition that a country which has a strong competi-

tive position in a given industry at a given time may lose

this position when the character of the industry changes.

The comparative advantage which a country has in particular

industries is determined by the degree of development at-

cained by that country and the maturity of the industries
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concerned. The model is in a sence an extension of the Heck-

scher-Ohlin theorem: starting from the same assumptions, it
postulates that the factor intensities of different product

groups, as well as their technical and market characteris-

ties vary with maturity in a systematic fashion. The product-
cycle theory should be interpreted in a probabilistic sence;

a lot of work on empirical testing has to be done. Finally

we discuss briefly a few implications of the emerging dyna-
mic theory of comparative advantage for three contemporary

policy problems: the technological gap, the American direct

foreign investment and the brain drain.
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