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LIJST VAN SYMBOLEN

Algemeen:
Absolute grootheden zijn aangeduid met de tilde -. Variabelen zonder tilde
hebben in de regel betrekking op relatieve afwijkingen ten opzichte van het
pad van de trendmatige economische ontwikkeling. Boven exogene variabe-
len staat een streep. Het subscript 0 of E betekent dat de variabele betrekking
heeft op een uitgangs- of evenwichtssituatie. De operator g duidt op de
groeivoet t.o.v. de vorige periode. De operator 3 duidt op de meer dan
normale groeivoet. Volumina en prijzen worden met een kleine letter geschre-
ven, waardebedragen met een hoofdletter.

Data: Co8fficienten en constanten

cr, arbeidsquote behorend bij jaargang T
01          aandeel van de loongevoelige uitgaven in de totale collectieve uitgaven
dv       elasticiteit van de bezettingswerkgelegenheid t.o.v. de bezettingsgraad
B. B' elasticiteit van de lonen t.o.v. de werkgelegenheidssituatie of de veran-

dering daarin
9R marginale bestedingsquote van de winstgerechtigden

dkE       aandeel van de marginale jaargang in de kapitaalgoederenvoorraad

d,E       aandeel van de marginale jaargang in het aantal arbeidsplaatsen
81      elasticiteit van de lonen t.o.v. de endogene structurele stijging van de

arbeidsproductiviteit
EL      elasticiteit van de lonen t.o.v. de prijzen
ER      elasticiteit van de bestedingen van de winstgerechtigden t.o.v. de prij-

zen

8,      elasticiteit van de lonen t.o.v. de collectieve lastendruk
C         gedeelte van het aanbodtekort dat door middel van investeringen in de

eerstvolgende periode wordt weggewerkt
'lb      elasticiteit van de uitvoer t.o.v. de concurrentiepositie
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Vm      elasticiteit van de invoer t.o.v. de concurrentiepositie
8 economische levensduur van kapitaalgoederen
K      gemiddelde kapitaalcoEfficidnt
A loonquote
Bo     gemiddelde in- en uitvoerquote van de productie
A perunage waarmee de beroepsbevolking groeit
q        uitkeringsperunage bij werkloosheid
p          perunage van het productiviteitsverschil tussen de opeenvolgende jaar-

gangen
a gemiddelde spaar- en investeringsquote van de productie

aR gemiddelde investeringsneiging uit het winstinkomen
dR marginale investeringsneiging uit het winstinkomen
T gemiddelde belasting- en premiedruk
fL    belasting- en premiedruk op het looninkomen
TR0    belasting- en premiedruk op het winstinkomen
v      elasticiteit van het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de bruto-accumulatie

Uk£      aandeel van de jongste jaargang in de kapitaalgoederenvoorraad

U,E       aandeel van de jongste jaargang in het aantal arbeidsplaatsen
pk       elasticiteit van de kapitaalgoederenvoorraad t.o.v. de kosten-opbreng-

stenverhouding op de marginale jaargangen
91         elasticiteit van het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de kosten-opbrengsten-

verhouding op de marginale jaargangen
I        parameter ter onderscheiding van het vraag- of aanbodmodel

g„      perunage van de natuurlijke groeivoet
g*      perunage van de verwachte reele loonstijging
9     parameter ter onderscheiding van het stelsel van vaste of flexibele

wisselkoersen

Variabelen

b        uitvoer
E autonome uitvoer
c consumptie
c autonome consumptie
CL     consumptie van de loontrekkers
CR      consumptie van de winstgerechtigden
dk gecumuleerde extra uitstoot van kapitaalgoederen

bkF feitelijk uitstotingsperunage van kapitaalgoederen
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4 gecumuleerde extra uitstoot van arbeidsplaatsen

8,F feitelijk uitstotingsperunage van arbeidsplaatsen
i investeringen
i- autonome investeringen
F investeringssubsidie
k kapitaalgoederenvoorraad
l werkgelegenheid, vraag naar arbeid
l  arbeidsplaatsen, structurele vraag naar arbeid
4 bezettingswerkgelegenheid, conjuncturele vraag naar arbeid
m    invoer

m autonome invoer
p prijspeil
Pd      prijs van de binnenlandse afzet

Pb Uitvoerprijzen

p; concurrerende uitvoerprijzen, gemeten in binnenlandse valuta
#i concurrerende uitvoerprijzen, gemeten in buitenlandse valuta
pk wisselkoers
p, nominale loonvoet
A autonome loonimpuls
g      loonkostensubsidie per man
p™ invoerprijzen, gemeten in binnenlandse valuta
A„ invoerprijzen, gemeten in buitenlandse valuta
p. buitenlands prijspeil, gemeten in binnenlandse valuta
#w buitenlands prijspeil, gemeten in buitenlandse valuta
px      prijs van de nationale bestedingen
p       opbrengstprijs van de productie
r         rendement
r* interne rentevoet
s binnenlands aanbodoverschot
Sb onderbezettingsgraad
SU volume-uitvoersaldo
SU      saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans
S       saldo op de kapitaalrekening van de betalingsbalans
t collectieve lasten

tL collectieve lasten op het looninkomen
tR collectieve lasten op het winstinkomen
T      'pay back' periode
TL, fL collectieve lastendruk op het looninkomen
TR' fR collectieve lastendruk op het winstinkomen



XII LIJST VAN SYMBOLEN

uk gecumuleerde extra aanwas van kapitaalgoederen
Uk, feitelijk uitbreidingsperunage van kapitaalgoederen
ut gecumuleerde extra aanwas van arbeidsplaatsen
u„ feitelijk uitbreidingsperunage van arbeidsplaatsen
w reBle loonvoet
w' reale arbeidskosten per eenheid product, loonquote
wb     beschikbare reBle loonvoet
x nationale bestedingen

bestedingsimpuls
KG collectieve uitgaven
RG collectieve uitgavenimpuls
XL     bestedingen van de loontrekkers
XR     bestedingen van de winstgerechtigden
y productiewaarde
y' productiecapaciteit
YL reale loonsom
y       beschikbare reBle loonsom

y, productie
YR reEle winstsom
y&      beschikbare reEle winstsom
71        normale of calculatiewinst
y; overbezettingswinst



INLEIDING

'De vandaag de dag hoge werkloosheid, die al sinds 1972 meer dan 100.000
personen omvat en nadien nog verder is gestegen, is zeker niet in de laatste
plaats veroorzaakt door de trage en nu zelfs stagnerende ontwikkeling van de
werkgelegenheid in het bedrijfsleven'. Met deze constatering begint het op-
zienbarende artikel van Den Hartog en Tjan,1 dat de hernieuwde belangstel-
ling in Nederland markeert voor de zogenaamde jaargangentheorie.2 Volgens
deze theorie zijn de investeringen het voertuig van de technische ontwikke-
ling. Onder zulke omstandigheden bestaat de aanwezige kapitaalgoederen-
voorraad uit machines van verschillende jaargangen. Omdat de technische
ontwikkeling belichaamd is in de jaargangen, zijn de loonkosten per eenheid
van product lager naarmate de jaargang op een recentere datum is geinstal-
leerd. Om dezelfde reden is dan de winst of de quasi-rent per eenheid van
product hoger. Indien nu de reale lonen in de loop van de tijd stijgen, neemt de
winst van iedere geYnstalleerde machine dienovereenkomstig af. Op het mo-
ment dat de machine verliesgevend zou worden, wordt zij buiten gebruik
gesteld. De levensduur van de kapitaalgoederenvoorraad en de daarbij beho-

1.  Den Hartog en Tjan, investeringen, lonen, prijzen en arbeidsplaatsen, Occasional Paper,
C.P.B., Den Haag, 1974.

2. Van de auteurs die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de
jaargangentheorie noemen wij:
In de Engelse literatuur:
Kaldor en Mirrlees, A new model ofeconomic growth, Review OfEconomic Studies, Vol. XXIX,
June 1962.
Phelps, Substitution, fixed proportions, growth and distribution, Economic Journal, Vol. 4,
September 1963.
Robinson,  71:e rate of interest and other essays, Macmillan, London,  1952.
Salter, Productivity and technical change, Cambridge University Press, 1960.
Solow, Substitution and fixed proportions in the theory of capital, Review OfEconomic Studies,
Vol. XXIX, June 1962.
Solow, Tobin, von Weisziicker en Yarri, Neo-classical growth with fixed proportions, Review Of
Economic Studies, Vol. XXXIII, April 1966.
In het Nederlandse taalgebied:
Schouten, Dynamische macro-economie, deel II, hoofdstuk V, 1967.
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rende arbeidsplaatsen wordt in deze visie dus bepaald door economische
factoren. En juist omdat - afgezien van conjuncturele invloeden - de werkge-
legenheid in het bedrijfsleven niet alleen afhankelijk is van het aantal van de
via investeringen gecreterde arbeidsplaatsen, maar ook van de levensduur
ervan, is de opleving van de belangstelling voor het jaargangenmodel te
begrijpen. Indien men immers moet vaststellen dat de groei van de werkgele-
genheid trager wordt of zelfs stagneert ondanks een min of meer constante
waarde van de investeringsquote, dan is het vermoeden gewettigd dat de
economische levensduur van de arbeidsplaatsen is gedaald.

De pogingen die zijn ondernomen om op basis van de jaargangentheorie
een econometrisch model voor de Nederlandse volkshuishouding te schatten,
dat de hypothese van de gedaalde economische levensduur bevestigt,3 en de
daarmee samenhangende discussies in de literatuur,4 hebben ons geinspireerd
de theoretische consequenties van het verlaten van het homogene kapitaalbe-
grip opnieuw te overdenken. Daartoe wordt in deze studie een conjunctuur-
structuuranalyse van het jaargangenmodel gepresenteerd, die met betrekking
tot de gevolgde methode aansluit bij het werk van Schouten.5 Dat wil zeggen,
dat op basis van een als referentiekader dienend trendmatig groeipad een
analyse wordt gemaakt van de factoren, die de macro-economische ontwikke-
ling op korte en middellange termijn bepalen. Omdat wij de nadruk hebben

willen leggen op de theoretische implicaties van het toepassen van hetjaargan-
genmodel, blijven de problemen die samenhangen met de empirische of econo-
metrische verificatie van het model onbesproken. Deze laatste beperking - die
mede is ingegeven door de overweging de omvang van deze studie niet al te
zeer te doen uitdijen - houdt tevens in, dat de conclusies van onze analyse niet

3. Naast het reeds geciteerde Occasional Paper van Den Hartog en Tjan betreft het hier de
zogenaamde modellen VINTAF I en II.
VINTAF I; Den Hartog. Van de Klundert en Tjan, De structurele ontwikkeling van de
werkgelegenheid in macro-economisch perspectief, in Werkloosheid, Preadviezen voor de Vere-
niging voor de Staathuishoudkunde, 1975.
VINTAF   II;   Een   macro-model   voor   de Nederlandse economie op middellange   term11,1,
Occasional Paper, no. 12, C.P.B. april 1977.

4.  Van de vele bijdragen aan de discussie noemen wij de nummers  1,2,3,5,8,9,12,13,14,17,19,
21,23,27,28,33 en 36 die in de literatuurlijst opgenomen zijn.

5.  Zie onder andere:
Schouten, Dynamische macro-economie. 1967.

Schouten, Over macht en wet in het economische gebeuren, Maandschrift Economie. Jaargang
37, afl. 8-9, mei-juni 1973.
Schouten, Een monetair conjunctuur- en structuurmodel, in Model en mogelijkheid, bundel
aangeboden aan Prof. Dr. F. de Roos, Jan Haan B.V., Groningen, 1974.
Schouten, Een vergelijking van economische stelsels, in Geld en onderneming, opstellen aange-
boden aan Prof. Dr. C. F. Scheffer, Stenfert Kroese, Leiden, 1976.
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zonder meer toepasbaar zijn in het concrete macro-economische beleid. Daar
staat echter tegenover, dat wij in onze beschouwingen niet aan de leiband
behoeven te gaan van een econometrisch model, dat geschat is voor een
periode, die gekenmerkt werd door een min of meer volledige bezetting van
het productie-apparaat en een systeem van vaste wisselkoersen. Onze meer
theoretische analyse maakt ook uitspraken mogelijk, indien de productie-
capaciteit te weinig effectieve vraag ontmoet of indien het systeem van vaste
wisselkoersen is vervangen door dat van flexibele wisselkoersen. Meer in het
algemeen stellen wij ons op het standpunt, dat theoretische - en soms specula-
tieve - beschouwingen niet alleen noodzakelijk voorafgaan aan pogingen tot
empirische verificatie, maar ook achteraf een kritische relativering van de
geschatte modellen mogelijk maken.

Over de compositie van dit boek kan gezegd worden, dat in hoofdstuk 1 de
eigenschappen van het jaargangenmodel met vaste coefficiEnten voor een
situatie van evenwichtige groei worden gepresenteerd. De nadruk ligt daarbij
op de begripsvorming, terwijl tevens aandacht wordt besteed aan het vraag-
stuk van de optimale spaar- en investeringsquote. In hoofdstuk 2 worden de
factoren, die van invloed zijn op het uitstotingsproces van marginale jaargan-
gen en op de bruto aanwas van nieuwe jaargangen, geanalyseerd met behulp
van een conjunctuur-structuurmodel van de gesloten volkshuishouding,
waarin het prijsmechanisme steeds zorg draagt voor een volledige bezetting
van het productie-apparaat. Het betoog mondt uit in een vergelijking van de
effectiviteit en de kosten van een werkgelegenheidsbeleid, dat gevoerd wordt
door middel van loonkostensubsidies of van investeringssubsidies. In hoofd-
stuk 3 wordt de veronderstelling van een steeds volledige bezetting van de
productie-capaciteit verlaten, waardoor naast het kostenaspect ook het
bestedingsaspect van de lonen in de analyse wordt betrokken. Tevens kan
aldus aandacht worden besteed aan de betekenis van de budgetpolitiek van de
overheid, terwijl met betrekking tot de investeringsfunctie naast de winsten nu
ook de bezettingsgraad van de productie-capaciteit als verklaringsgrond in
het vizier komt. In hoofdstuk 4 wordt vastgesteld, dat de in de vorige hoofd-
stukken gepresenteerde modellen, twee uiterste varianten zijn van een meer
algemeen model. In het zuivere aanbodmodel van hoofdstuk 2 is de effectieve
vraag steeds gelijk aan de beschikbare productiecapaciteit omdat een initieel
verschil tussen vraag en aanbod teniet wordt gedaan door de werking van het
prijsmechanisme. In het zuivere vraagmodel van hoofdstuk 3 daarentegen
wordt de marktruimende functie van de prijzen overgenomen door de
bezettingsgraad; een initieel verschil tussen vraag en aanbod komt aldus bij
constante prijzen volledig tot uiting in een mutatie van de bezettingsgraad. De
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fundamentele betekenis van dit onderscheid tussen het aanbod- en het vraag-
model wordt toegelicht met behulp van een model, waarin de collectieve
sector expliciet en endogeen is opgenomen, zodat naast de loonpolitiek ook
het uitgaven- en het premie- en belastingbeleid kunnen worden geanalyseerd.
Het betoog, dat tot dusver uitsluitend betrekking had op de gesloten volks-
huishouding, wordt in hoofdstuk 5 afgerond met een bespreking van de open
volkshuishouding. In dit verband wordt vooral de nadruk gelegd op de
betekenis van het wisselkoerssysteem. Aangetoond wordt dat de diverse
instrumenten van economische politiek met betrekking tot hun uitwerking
niet alleen verschillen naargelang de economie de kenmerken van het aanbod-
dan wel het vraagmodel vertoont, maar ook naargelang de economie met het
buitenland is verbonden door een systeem van vaste of van flexibele wissel-
koersen.



1. MARGINALE TECHNISCHE
ONTWIKKELING EN EVENWICHTIGE
GROEI

1.1. PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING

In de jaargangentheorie wordt uitdrukking gegeven aan een zeer specifieke
visie op het proces van technische ontwikkeling. De realisatie van nieuwe
technische vindingen kan slechts geschieden via nieuwe investeringen (embo-
died technical progress). Dit betekent   dat de productiviteit   van het reeds
aanwezige kapitaalgoederenbestand en van de daarbij te werk gestelde
arbeidskrachten ongewijzigd blijft en dat productiviteitsverhogende impul-
sen die betrekking hebben op de gehele kapitaalgoederenvoorraad, zoals
efficiEntere organisatie en het principe van 'learning by doing', buiten be-
schouwing blijven. De in de economische theorie veelvuldig gehanteerde
hypothese van een homogene kapitaalgoederenvoorraad kan nu niet langer
gehandhaafd blijven. De via investeringen gecreterde machines en outillage
zijn thans duidelijk gedateerd, d.w.z. dat de productieve mogelijkheden ervan
worden bepaald op het moment dat ze geproduceerd worden en vanaf dat
moment on*ewijzigd blijven. De investeringen resulteren aldus periodiek in
een nieuwe jaargang kapitaalgoederen, waarvan de technische eigenschappen
afwijken van de reeds aanwezige jaargangen.

Van de in de macro-economie gebruikelijke homogeniteitshypothesen met
betrekking tot de geproduceerde goederen en de productiefactoren arbeid en
kapitaal, wordt die van kapitaal derhalve vervangen door de veronderstelling
van een naar jaargangen onderscheiden samenstelling. De technische eigen-

schappen van zo'n jaargang worden nu bepaald door de hoeveelheden arbeid
en kapitaal die volgens de bij die jaargang behorende technologie benodigd
zijn om 66n eenheid product voort te brengen. In de versie van de jaargangen-
theorie die wij thans presenteren wordt voor elke jaargang de benodigde
hoeveelheid kapitaal per eenheid product constant verondersteld, zodat de
jaargangen zich van elkaar onderscheiden door een verschil in benodigde
arbeid per eenheid product. De volle nadruk komt daardoor te liggen op de
betekenis van de arbeidsbesparende technische ontwikkeling bij een constante
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kapitaalcoafficiEnt. De betekenis hiervan voor de werkgelegenheid ligt voor
de hand; naarmate een machine van recentere datum is, is per eenheid product
en per eenheid kapitaal minder arbeid benodigd, zodat een arbeidsplaats op
een jongere jaargang meer (kapitaal) kost, maar overigens ook een grotere
productie oplevert. Door het aantal arbeidsplaatsen per jaargang te somme-
ren over het totale aantal in gebruik zijnde jaargangen wordt het totale aantal

arbeidsplaatsen of de structurele vraag naar arbeid afgeleid. Het adjectief
'structureel' duidt erop dat van alle jaargangen de machines volledig worden
benut en dat de geproduceerde goederen alle kunnen worden afgezet; bein-
vloeding van de vraag naar arbeid door een tekort schietende of een te grote
effectieve vraag A la Keynes blijft in dit stadium nog buiten beschouwing. We
komen op deze kwestie echter uitgebreid terug.

De structurele vraag naar arbeid blijkt aldus bepaald te worden door het
aantal jaargangen dat op een zeker moment in gebruik is. Daarmee is het

vraagstuk van de levensduur der kapitaalgoederen gesteld. Indien nu elke
jaargang zich van zijn voorganger onderscheidt door een lagere arbeidsquote
en indien op grond van de homogeniteitshypothese met betrekking tot de
factor arbeid de nominale loonvoet voor alle arbeid gelijk is, impliceert dit een
lagere waarde van de loonkosten per eenheid product, naarmate de productie
plaats vindt op een jaargang van recentere datum. Op grond van de
homogeniteitshypothese met betrekking tot de geproduceerde goederen wor-
den deze alle tegen dezelfde prijs afgezet. Het verschil tussen de opbrengst en
de loonkosten per eenheid product is derhalve geringer naarmate geprodu-
ceerd wordt op een oudere jaargang. Voor de jaargang waarop dit verschil tot
nul gereduceerd is, zijn (loon-) kosten en opbrengsten precies aan elkaar
gelijk; productie op jaargangen van oudere datum dan deze marginale jaar-
gang brengt hogere kosten dan opbrengsten met zich mede en zo'n verliesge-
vende situatie kan zonder nadere maatregelen niet duurzaam zijn. De produc-
tie op jaargangen die jonger zijn dan de marginale jaargang, is echter winstge-
vend; de winst heeft hierbij het karakter van een rent A la Ricardo, veroorzaakt
door het kwaliteitsverschil tussen de machines. Onder de veronderstelling dat
ondernemers verliesgevende posities wensen te vermijden is daarmee het

probleem van de economische levensduur opgelost; de (marginale) jaargang
welke nog juist in gebruik is, wordt gekenmerkt door een gelijkheid van
opbrengstprijs en loonkosten per eenheid product ofwel door een gelijkheid
van arbeidsproductiviteit en reele loonvoet. Dat deze economische levens-
duur ook het feitelijk aantal in gebruik zijnde jaargangen aanduidt is verze-
kerd indien de technische levensduur voldoende groot is. In het vervolg zullen
we dit steeds veronderstellen en overigens ook dat van geleidelijke technische

slijtage kan worden afgezien.
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Het bovenstaande impliceert een nauwe relatie tussen de structurele vraag
naar arbeid en de reele loonvoet. Voor een gegeven reeks van jaargangen
behoort bij een relatief hoog reBelloonniveau een geringe economische levens-
duur en derhalve een gering aantal arbeidsplaatsen en omgekeerd. In beginsel
kan een zodanig reBel loonniveau gevonden worden dat de bijbehorende
vraag naar arbeid in overeenstemming is met een zeker gewenst niveau, bijv.
dat van volledige werkgelegenheid. Deze conclusies wijken overigens niet af
van die welke op grond van productiefuncties met een homogeen kapitaal-
begrip worden getrokken. Ook in die benaderingswijze induceren hoge reele
lonen een relatiefkapitaalintensieve productiewijze, hetgeen voor een gegeven
hoeveelheid kapitaal een geringe vraag naar arbeid oplevert. Het buiten
gebruik stellen of afstoten van relatief arbeidsintensieve oude jaargangen op
grond van een hoog reeel loonniveau leidt gemiddeld genomen ook tot een
hogere kapitaalintensiteit van het productieproces en een geringere vraag
naar arbeid.

Voor de korte termijn d.w.z. voor de periode waarin de kapitaalgoederen-
voorraad of de reeks van jaargangen als gegeven en constant kan worden
beschouwd, wordt de vraag naar arbeid uitsluitend bepaald door de reele
loonshoogte. Op wat langere termijn moet echter ook rekening worden
gehouden met het arbeidsplaatsen-scheppend effect van nieuwe investeringen.
Hoewel deze gekenmerkt worden door een relatief lage arbeidsquote en
desgewenst diepte-investeringen kunnen worden genoemd, betekent elke
nieuwe investering een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen.

Hiermede worden de contouren zichtbaar van een economische ontwikke-
ling, die onder meer evenwichtig kan worden genoemd in die zin, dat steeds de
structurele vraag naar arbeid in overeenstemming is met de conditie van
volledige werkgelegenheid. Wanneer immers de creatie van nieuwe arbeids-
plaatsen door de investeringen het verlies van oude arbeidsplaatsen door een
stijging van het reale loon zodanig compenseert dat het totaal aantal arbeids-
plaatsen groeit overeenkomstig de - autonoom veronderstelde - toename van
de beroepsbevolking, dan is zo'n evenwichtige economische ontwikkeling
verzekerd, indien althans in de uitgangssituatie het reile loon in overeenstem-
ming is met het niveau van volledige werkgelegenheid. Indien het procentuele
verschil in arbeidsproductiviteit tussen de opeenvolgende jaargangen con-
stant wordt verondersteld, impliceert een periodieke stijging van het reele
loon overeenkomstig dit constante percentage, telkens de afstoot van 66n
jaargang en de bijbehorende arbeidsplaatsen. Op grond van de kapitaal-
arbeidverhouding van de nieuwe investeringen, kan het volume ervan dat
nodig is om de uitgestoten arbeid en de toename van de beroepsbevolking
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werk te verschaffen, berekend worden. Dit volume van nieuwe investeringen
in verhouding tot de bestaande kapitaalgoederenvoorraad is gelijk aan de
bruto groeivoet van kapitaal, die vanwege de constante kapitaalcoEfficiEnt
weer gelijk is aan de bruto groeivoet van de productie(-capaciteit). Men kan
derhalve ook stellen dat bij een stijging van het reale loon overeenkomstig het
productiviteitsverschil tussen de opeenvolgende jaargangen steeds een natio-
nale investeringsquote kan worden gevonden, welke volledige werkgelegen-
heid garandeert.

Als nadere kenmerken van het pad van evenwichtige economische ontwik-
keling introduceren we thans, naast de eis van volledige werkgelegenheid en
de conditie van de reEle loonontwikkeling conform de productiviteitsstijging,
de eis van de constantheid van de investeringsquote. Aan deze condities wordt
voldaan indien de reeks van jaargangen zodanig is opgebouwd, dat het
kapitaalvolume van elke jaargang een constant percentage hoger is dan dat
van zijn voorganger, waarbij dit percentage gelijk is aan de som van het
productiviteitsverschil tussen opeenvolgende jaargangen en de toename van
de beroepsbevolking, beide uitgedrukt in procenten. Deze stelling kan als
volgt worden toegelicht, waarbij gemakshalve in eerste instantie van de
toename van de beroepsbevolking wordt afgezien. In dat geval is het verschil
in kapitaalvolume van opeenvolgende jaargangen gelijk aan het
productiviteitsverschil, zodat bij elke jaargang een gelijk aantal arbeids-
plaatsen behoort. Indien de reele lonen stijgen met het productiviteitsverschil
en de investeringsquote is van een zodanige grootte dat de af te stoten
arbeidsplaatsen worden vervangen door nieuwe arbeidsplaatsen, blijft de
economische levensduur ongewijzigd. In de reeks van naar ouderdom gerang-
schikte jaargangen verschuift het rangnummer van elke jaargang 66n positie,
hetgeen bij een gelijk aantal arbeidsplaatsen per jaargang en een constant
procentueel productiviteitsverschil tussen opeenvolgende jaargangen tot ge-
volg heeft, dat de voor de economie geldende gemiddelde arbeids-
productiviteit met het constante productiviteitsverschil der jaargangen toe-
neemt; wij noemen deze toename de structurele arbeidsproductiviteits-
stijging. Voor het geval van een ongewijzigde economische levensduur veran-
deren de aandelen van de kapitaalvolumina van resp. de af te stoten en de
nieuwe jaargang in de totale kapitaalgoederenvoorraad niet, hetgeen overi-
gens ook geldt voor de bijbehorende arbeidsplaatsen in verhouding tot de
totale werkgelegenheid. Een constant aandeel van de nieuwe jaargang in de
kapitaalgoederenvoorraad is hetzelfde als een constante bruto groeivoet van
kapitaal; voor een constante kapitaalcoEfficiBnt impliceert dit een constante
investeringsquote.



PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING                       5

De constante aandelen van nieuwe en af te stoten machines en bijbehorende
arbeidsplaatsen kunnen de evenwichtige uitbreidings- en uitstotings-
percentages van resp. kapitaal en arbeid worden genoemd. Voor wat betreft
kapitaal blijkt het verschil tussen het uitbreidingspercentage - de bruto
groeivoet van kapitaal - en het uitstotings- of afschrijvingspercentage gelijk te
zijn aan de structurele arbeidsproductiviteitsstijging. Voor wat betreft arbeid
zijn beide percentages gelijk, aangezien elke jaargang immers een gelijk aantal
arbeidsplaatsen heeft. Indien nu rekening wordt gehouden met een constant
groeiende beroepsbevolking moeten bovenstaande conclusies enigszins wor-
den gemodificeerd. De netto groeivoet van kapitaal - het verschil tussen

uitbreidings- en uitstotingspercentage - is dan gelijk aan de natuurlijke
groeivoet, d.w.z. de som van de structurele arbeidsproductiviteitsstijging en de
toename van de beroepsbevolking, terwijl het verschil tussen het uitbreidings-
en uitstotingspercentage van arbeid juist gelijk is aan de toename van het
arbeidsaanbod.

Een pad van evenwichtige economische ontwikkeling wordt derhalve ook
op basis van de jaargangentheorie gekenmerkt door een gelijke groei van
werkgelegenheid en arbeidsaanbod, een reble loonstijging overeenkomstig de
stijging van de arbeidsproductiviteit, daarmee samenhangend een constante
categoriale inkomensverdeling en een constante investeringsquote. Voor wat
betreft de economische levensduur kan gesteld worden dat deze ceteris pari-
bus geringer is naarmate de investeringsquote groter is; het aantal arbeids-
plaatsen per jaargang is dan immers groter zodat voor dezelfde werkgelegen-
heid met minder jaargangen en dus met een kortere levensduur kan worden
volstaan. Het reele loonniveau van de uitgangssituatie kan dienovereenkom-
stig hoger zijn.

Voor wat betreft het evenwichtig uitbreidingspercentage van kapitaal moet
gesteld worden dat het steeds groter is dan dat van arbeid. Dit wordt veroor-
zaakt door de relatief hoge kapitaalintensiteit van de nieuwe investeringen.
Een vergroting van het uitbreidingspercentage van kapitaal - door investe-
ring-stimulerende maatregelen - met BEn procentpunt levert derhalve minder
dan tan procent extra werkgelegenheid op. Omgekeerd is het evenwichtig
uitstotingspercentage van kapitaal steeds lager dan dat van arbeid vanwege
de relatief lage kapitaalintensiteit van de oudste jaargang. Een verkleining van
het uitstotingspercentage van kapitaal - door loonkosten-drukkende maatre-
gelen - met Ban procentpunt levert derhalve meer dan 66n procent extra
werkgelegenheid op. Deze eigenschappen doen vermoeden dat een beleid

gericht op het behoud of althans het minder snel afstoten van oude arbeids-
plaatsen - althans op korte termijn - een krachtiger instrument ter bevorder-
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ing van de werkgelegenheid is dan de versnelde creatie van nieuwe arbeids-
plaatsen. Op deze kwestie komen wij nog terug.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de begrippen uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen. In termen van de jaargangentheorie zijn deze con-
cepten minder goed bruikbaar. De relevante begrippen zijn thans de bruto
d.w.z. de nieuwe investeringen en de uitgestoten of, zo men wil, de te vervangen
kapitaalgoederen. Wanneer men let op de bijbehorende productiecapaciteit
zou men het verschil van nieuwe en afgestoten jaargangen uitbreidings-
investeringen met betrekking tot de productiecapaciteit kunnen noemen.
Wanneer men echter meer aandacht heeft voor de bijbehorende arbeidsplaat-
sen ligt de omschrijving uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot de
werkgelegenheid voor het bedoelde verschil meer voor de hand.

Zoals gezegd wordt een pad van evenwichtige economische ontwikkeling
gekenmerkt door een negatief verband tussen economische levensduur en
investeringsquote. Voor elke investeringsquote en bijbehorende economische
levensduur is daarmede een ander evenwichtig groeipad gedetermineerd. Bij
comparatief dynamische beschouwing van deze paden blijkt dat ze ook
verschillen vertonen met betrekking tot de reele loonshoogte, de gemiddelde
arbeidsproductiviteit, de inkomensverdeling en de reele winstsom per hoofd.
Bij een pad met een grotere investeringsquote behoort immers een hoger reBel
loonniveau en - door de afwezigheid bij een geringere economische levens-
duur van relatief arbeidsintensieve jaargangen - een hogere gemiddelde
arbeidsproductiviteit. De relatieve verhoging van de gemiddelde arbeids-
productiviteit is echter geringer dan de relatieve verhoging van het reele loon,
zodat de loonquote hoger uitkomt en de inkomensverdeling gewijzigd is ten
gunste van de loontrekkers. De invloed van een hogere investeringsquote op
de reBle winstsom per hoofd is minder eenduidig bepaald. Wij komen op deze
relatie nog terug; voor het moment is het voldoende te weten dat ze bestaat,
hetgeen overigens ook geldt voor de relatie tussen de investeringsquote en de
consumptief besteedbare reele winstsom per hoofd, welke gelijk is aan het
verschil tussen de reale winstsom en de investeringen, beide per hoofd, onder
de aanname dat de investeringen geheel uit de winsten gefinancierd worden.
Tenslotte moet men nog bedenken dat uit de relatie tussen de investerings-
quote en de gemiddelde arbeidsproductiviteit of de productie per hoofd
eenvoudig de relatie tussen de investeringsquote en de consumptie per hoofd
afgeleid wordt.

Op grond van het bovenstaande dringt zich de vraag op naar een optimale
waarde van de investeringsquote. Het is immers niet onverschillig, welk
evenwichtig groeipad bij een zekere investeringsquote behoort. Met betrek-
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king tot de verdeling van het inkomen fungeren immers de niveaus van het

reele loon, de loonquote en de reele winstsom als belangrijke macro-economi-
sche doelvariabelen, terwijl met betrekking tot de inkomensbesteding als

zodanig de consumptie, de consumptief besteedbare reEle winstsom en -
eventueel - de consumptief besteedbare reEle loonsom van belang zijn. Ten-
slotte kan het niveau van het inkomen, ofwel de gemiddelde arbeids-

productiviteit, ook in de reeks van macro-economische doelstellingen worden

opgenomen. Het ligt voor de hand dat niet elk van de genoemde doelvariabe-
len een maximale waarde bereikt voor Edn en dezelfde investeringsquote; over
het algemeen is het eerder zo dat maximalisatie van de waarde van de diverse
doelvariabelen tot verschillende uitkomsten voor de investeringsquote leidt.

De vraag naar de optimale waarde van de investeringsquote kan dan ook
eerst beantwoord worden indien duidelijk wordt gemaakt aan welke van de
gereleveerde macro-economische lange termijn doelstellingen de voorkeur
moet worden gegeven. Dat een dergelijke prioriteitsbepaling niet zonder

problemen is, volgt onmiddellijk uit het feit dat de onderhavige doelstellingen
tevens groepsbelangen zijn. We zullen ons dan ook beperken tot de analyse in
hoeverre de diverse doelstellingen voor verschillende waarden van de investe-

ringsquote gerealiseerd worden.
De bepaling van een optimale investeringsquote met betrekking tot welke

macro-economische lange termijn doelstelling dan ook, geeft nog geen ant-

woord op de vraag hoe zulk een investeringsquote de resultante kan zon van
het micro-economisch gedrag van investeerders. Juist bij de jaargangentheo-
rie, waarin het al dan niet handhaven van bestaande machines en arbeids-

plaatsen micro-economisch gefundeerd wordt op het verschil van opbrengst-
prijs en (loon-) kosten per eenheid product - de zogenaamde afkapconditie -,
is men geneigd te zoeken naar een micro-economisch geinspireerde analyse

van het investeringsgedrag, waardoor immers nieuwe machines en arbeids-

plaatsen worden gecreBerd. Het aanknopingspunt wordt gevonden in de
constatering dat investeringen gepaard gaan met kosten in de vorm van het
investeringsbedrag en de thans en in de toekomst te betalen lonen en met

opbrengsten nu en in de toekomst uit de verkoop van de geproduceerde
goederen. Aan de hand van deze kosten- en opbrengstenstromen kunnen de

investeringen beoordeeld worden op een aantal criteria. Wij beperken ons
daarbij tot de interne rentevoet en de 'pay back period' van de investeringen.

Voor elk investeringsproject is op een zekere peildatum de kapitaal-arbeid-
verhouding technologisch bepaald en daarmee het investeringsbedrag per
man. Gedurende de economische levensduur van het project vloeitelkjaarhet
verschil tussen de arbeidsproductiviteit en de reele loonvoet per man naar de
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investeerder terug. Deze jaarlijkse verschillen worden de cash flows ofde rents
per man genoemd. Het is duidelijk dat onder het regiem van evenwichtige
groei deze cash flows telkenjare geringer worden; de arbeidsproductiviteit van
het investeringsproject blijft immers ongewijzigd en de reele loonvoet stijgt.
De interne rentevoet van het investeringsproject is nu gelijk aan de
disconteringsfactor welke toegepast bij de berekening van de contante waarde
van de stroom van cash flows per man, deze contante waarde juist gelijk doet
zijn aan het investeringsbedrag per man. De'pay back period' van het project
vindt men door de cash flows per man over een zodanige periode te sommeren
dat de uitkomst gelijk  is  aan het investeringsbedrag  per  man; het gevonden
aantal jaren geeft aan hoe snel het investeringsbedrag kan worden terugver-
diend. Bij een afnemende reeks van cash flows is het verband tussen de interne
rentevoet en de'pay back period' eenvoudig; een hoge interne rentevoet gaat
samen met een korte terugverdientijd en omgekeerd.

Op een pad van evenwichtige economische groei wordt de interne rentevoet
- en daarmede ook de 'pay back period' - bepaald door de economische
levensduur. Een vergroting daarvan levert niet alleen een langer voort-
durende stroom van cash flows per man op, maar ook dejaarlijkse grootte van
de cash flows per man neemt toe; de reBle loonvoet is immers gelijk aan de
arbeidsproductiviteit van de marginale jaargang, en die is op een zekere
peildatum geringer naarmate de economische levensduur langer is. Van de
andere kant brengen wij het negatieve verband tussen de investeringsquote en
de economische levensduur in herinnering, zodat geconcludeerd kan worden
dat een evenwichtig groeipad, dat gekenmerkt wordt door een hoge
investeringsquote tevens de eigenschap heeft dat de interne rentevoet van de
investeringen laag en de 'pay back period' lang is. Omgekeerd gaat een lage
investeringsquote samen met een hoge interne rentevoet en een korte 'pay
back period'. Indien het micro-economisch gedrag van ondernemers-inves-
teerders op lange termijn in overeenstemming is met zulk een norm, dan wordt
ook de bijbehorende macro-economische doelstelling gerealiseerd.

Vrijwel al datgene wat tot nog toe naar voren is gebracht, heeft betrekking
op situaties van evenwichtige economische groei. Daarmee dient zich het
probleem van de stabiliteit van het groei-evenwicht aan. In beginsel kunnen
een tweetal stabiliteitsvraagstukken worden onderscheiden. De eerste kwestie
is of, uitgaande van een historisch gegeven, onevenwichtig opgebouwde jaar-
gangenreeks, op basis van een zeker investeringsgedrag - bijv. voor een
constante investeringsquote - op den duur een groei-evenwicht resulteert met
een evenwichtig opgebouwde jaargangenreeks. Het tweede probleem is of,
uitgaande van een bepaald evenwichtig groeipad, op den duur een ander
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evenwichtig groeipad tot stand komt, indien een van de parameters - bijv.
de investeringsquote - wordt gewijzigd. In beide gevallen kunnen de
aanpassingsprocessen al dan niet gepaard gaan met volledige werkgelegen-
heid; op ieder moment kan het loonniveau immers in overeenstemming
worden gebracht met de conditie van volledige werkgelegenheid, maar andere
hypothesen met betrekking tot de loonvorming zijn natuurlijk ook denkbaar.
Hoe dit laatste ook zij, voor beide stabiliteitsvraagstukken geldt dat de
bestaande reeks van jaargangen niet in overeenstemming is met de inves-
teringsquote.

De snelst denkbare wijze waarop het bij de gestelde investeringsquote
behorende groei-evenwicht kan worden gerealiseerd, is het investerings-
volume in overeenstemming te brengen met het bedoelde evenwicht en perio-
diek met de natuurlijke groeivoet te doen stijgen. Na verloop van tijd is de
thans bestaande jaargangenreeks dan buiten gebruik gesteld en kan de gewen-
ste evenwichtige groei een aanvang nemen. Het is duidelijk dat de periodieke
stijging van het investeringsvolume conform de natuurlijke groeivoet onder
de conditie van een constante investeringsquote een zelfde groei van de
productie veronderstelt; de buiten gebruik stelling van oude jaargangen moet
daarop worden afgestemd, hetgeen een specifieke loonvoet impliceert, welke
over het algemeen niet in overeenstemming is met de conditie van volledige
werkgelegenheid. Omgekeerd gaat met een loonontwikkeling, die steeds vol-
ledige werkgelegenheid garandeert, over het algemeen een onregelmatige
groei van de productie gepaard, zodat voor een regelmatige groei van de
investeringen de investeringsquote telkens moet worden aangepast. Indien de
ontwikkeling van lonen en investeringen niet in vorenbedoelde zin nauwkeu-
rig is gecourdineerd zullen oscillaties en echo-effecten onvermijdelijk zijn. Of
het aanpassingsproces dan nog stabielis in die zin dat de oscillaties en de echo-
effecten een steeds geringere betekenis krijgen, kan slechts met behulp van
simulatie onderzocht worden: Een vloeiend verloop  van het aanpassings-
proces kan echter niet meer verwacht worden; wel dat het langdurig zal zijn.

1. Cf. Schouten in Dynamische macro-economie, deel 2, blz. 106/107: 'Een numerieke analyse met
behulp van de computer had een gedempte slingerbeweging tot resultaat, als gevolg van echo-
effecten van een niet meer evenwichtig opgebouwde kapitaalgoederenvoorraad'.
Een voorbeeld van simulaties van het lange termijn aanpassingsproces van een jaargangenmo-
del treft men aan bij Van de Klundert en De Groof, Economic growth and induced technical
progress, De Economist, jaargang 125, nr. 4,  1977.
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1.2. DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN HET JAARGANGENMODEL2

Voor het pad van evenwichtige economische groei, dat gekenmerkt wordt
door een constante kapitaalcoefficient K, een constant periodiek groeiperuna-

ge n van de beroepsbevolking en een constant verschil in arbeidsproductiviteit
van p perun tussen twee opeenvolgendejaargangen, kunnen voor een econo-
mische levensduur van 0 perioden de volgende relaties worden opgesteld.

 ,r = Ft,r- 1   (1 + 1t + p) (1.1)

1  -1_.(1 + p) (1.2)04 0,-1

1

 t./ =K  . 4.T (1.3)

<r  -  3 ./ (1.4)
t, r

waarbij:
i,* :  investeringsvolume van jaargang T, nog aanwezig in periode t

A,r: productie (-capaciteit) van jaargang ·r, nog aanwezig in periode t

4.r : arbeidsvolume behorende bij jaargang T, nog aanwezig in periode t
TL,  : arbeidsquote behorende bij jaargang T
Door sommatie kan voor een zekere periode t de totale productie (-capaciteit)
A en de totale vraag naar arbeid 4 eenvoudig worden afgeleid.

9,= -4 (1.5)

  <1- e-(*+B,e  3,411+P j

T  -3.4{ 1-:        f                                                                                              (106)

_41 3,5

2.  De formulering van het jaargangenmodel sluit nauw aan bij die van Schouten in Dynamische
macro-economie, hoofdstuk V.

3. Eenvoudshalve wordt f, genoteerd in plaats van i„,
4. Gesteld wordt dat  1  + x +  p - eR +P

1+Atp
5. Gesteld wordt dat .1+ * .e x

1+P
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Aangezien in een situatie van evenwichtige groei de reBle lonen periodiek
stijgen conform het productiviteitsverschil tussen twee opeenvolgende jaar-
gangen, zodat telkens een jaargang buiten gebruik wordt gesteld, en de
investeringsquote van een zodanige omvang is dat op de nieuw geproduceerde
kapitaalgoederen werkgelegenheid wordt gecreEerd voor de uitgestoten
arbeidskrachten alsmede voor het toegenomen arbeidsaanbod, blijft de eco-
nomische levensduur constant. De aandelen van zowel de productie als de
arbeidsplaatsen van de af te stoten en de nieuwe jaargangen in de totale
productie resp. de totale werkgelegenheid blijven daarmee ook ongewijzigd.
In het evenwichtig groeimodel kan derhalve een viertal belangrijke structuur-
parameters worden onderscheiden:

1. het evenwichtig uitstotingsperunage van de productie of de kapitaal-
goederenvoorraad dkE, d.w.z. het aandeel van het afgestoten productievo-
lume in de totale productie:

6   - 9,*Lze  -   7, + P
kE- 9, e+p,e -1 (1.7)

2. het evenwichtig uitstotingsperunage van arbeidsplaatsen (5LE' d.w.z. het
aandeel  van het uitgestoten arbeidsvolume  in de totale werkgelegenheid:

T             A3 - t.,-8 - (1.8)ZE - ed-1

3. het evenwichtig uitbreidingsperunage van de productie of de kapitaal-
goederenvoorraad ukE' d.w.z. het aandeel van de jongste jaargang in de
totale productiecapaciteit:

uk. - 3' - ('ect':1'I.;"                                          (1.9)

4. het evenwichtig uitbreidingsperunage van de werkgelegenheid ulg, d.w.z
het  aandeel  van de jongste jaargang in de totale werkgelegenheid:

6    Re"
UIE =-T- e,0 -1 (1.10)

Eenvoudig is in te zien, dat tussen bovenstaande grootheden de navolgende
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betrekkingen bestaan:

UkE- OkE -7I+p (1.11)

UtE - ( IE - 'r (1.12)

hetgeen betekent, dat de netto evenwichtige uitbreiding van het kapitaal-
goederenbestand juist voldoende is om de toegenomen beroepsbevolking te
werk te stellen en om de werkloosheid te voorkomen van de arbeid, die
tengevolge van de technische ontwikkeling wordt uitgestoten.

Omdat het evenwichtig uitbreidingsperunage van kapitaal niets anders is
dan de bruto groeivoet van kapitaal, die gelijk is aan het quotient van de
investeringsquote a en de kapitaalcoefficiEnt K, kan relatie (1.11) worden
herschreven  als:

G
-=UkE= ir +P+J (1.13)kEK

zodat ook in termen van de jaargangentheorie het evenwichtig groeipad
gekenmerkt wordt door de Harrod-Domar identiteit.

.

investerings-
quote a

\
\

1-

A IT[+p)                                                                                                         _

/
0 economische levensduur e

Fig. 1. Het verband tussen de investeringsquote en de economische levensduur.
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Uit de vergelijkingen (1.9) en (1.13) blijkt het negatieve verband tussen de
investeringsquote en de economische levensduur (fig.  1).

We stelden reedseerderdat voorgegeven waarden van lr,pen Keen hele reeks
van evenwichtige groeipaden bestaat, athankelijk van de investeringsquote of
de economische levensduur. Deze paden onderscheiden zich onder andere
van elkaar met betrekking tot de reEle loonshoogte, de gemiddelde arbeids-
productiviteit en de loonquote. De gedane bewering dat al deze variabelen
groter zijn naarmate de investeringsquote groter en dus de economische
levensduur korter is, kan gecontroleerd worden met behulp van de verbanden,
die tussen deze variabelen en de economische levensduur op een evenwichtig
groeipad bestaan. Ten aanzien van de reEle loonvoet W, geldt:

1          110,=-=-·e-Pe (1.14)
0,-0    ai

Met betrekking tot de gemiddelde arbeidsproductiviteit volgt uit de relaties
(1.5) en (1.6):

56    -     1    .   1   -  e-c s +Pw  .             'c
T         9,            7rt p            1 -e- *8 (1.15)

Op basis van (1.14) en (1.15) wordt dan het verband tussen de loonquote A, en
de economische levensduur gevonden.

T · * e,0-1 lIt P1, E -1.rL =                                                               (1.16)yt                     A            eix + 9,0  -  1

Rekening houdend met de vergelijkingen (1.7) en (1.8) kan de functie voor de
loonquote herschreven worden als:

A, = -8 kE (1.17)
tE

De betekenis hiervan kan het gemakkelijkst begrepen worden, indien de groei
van de beroepsbevolking even buiten beschouwing wordt gelaten (x = 0). In
dat geval zijn op alle jaargangen evenveel arbeidskrachten te werk gesteld; het
aandeel van de werkgelegenheid per jaargang is dan gelijk, nl. 1/8, zodat ook
geldt dat diE = 1/8. Aangezien de reele loonshoogte uniform is, is de loonsom
gelijk aan het product van het aantal jaargangen 0 en de loonsom per
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jaargang, welke gelijk is aan de productie van de oudste jaargang. Omdat deze
laatste een constant gedeelte dkE uitmaakt van de totale productie, is de
loonquote gelijk aan het product van de economische levensduur en het
evenwichtig uitstotingsperunage van de productie (8 · akE)· Wanneer wel groei

optreedt van de beroepsbevolking moet nog gecorrigeerd worden voor het
feit, dat elke jaargang;r perun meer werk verschaft dan zijn voorganger; in dat
geval geldt vergelijking (1.17). De functies (1.14), (1.15) en (1.16) zijn in figuur
2 nog eens grafisch toegelicht.

Duidelijk blijkt dat bij een verlenging van de economische levensduur de
gemiddelde arbeidsproductiviteit minder snel daalt dan de reEle loonshoogte,
zodat het aandeel van de lonen in het inkomen geringer wordt.

Voorts kan een pad van evenwichtige economische groei ook nog gekarak-
teriseerd worden door een punt op de zogenaamde loon-winstcurve, welke het
verband aangeeft tussen het (bruto-) kapitaalrendement 4 enerzijds en de
reble loonvoet Q, anderzijds. De curve wordt afgeleid uit de formules (1.14) en
(1.16).

4 - (1.18)1-4- 1  Tw,·ln(a,·Q,) 6
K          K         K(1 - 4' €',)

In figuur 3 is de loon-winstcurve in beeld gebracht. Op de horizontale as is de

variabele g ·,D, -de loonquote van de jongste jaargang - afgezet. In een
situatie van evenwichtige groei is deze namelijk constant, terwijl op elke
peildatum - waarop immers de arbeidsquote 2, van de jongste jaargang
bekend is - op basis van genoemde loonquote het reble loon kan worden
berekend.

Tenslotte moet nog gewezen worden op het feit dat naast de nationale
investeringsquote een particuliere investeringsquote wordt onderscheiden. In
deze gedachtengang worden de investeringen bepaald door en gefinancierd
uit de winsten; het aandeel  dat de investeringen dan innemen  in de winsten
wordt de particuliere investeringsquote ofde investeringsquote uit de winsten
GR genoemd. Bij afwezigheid van spaar- en investeringsactiviteiten uit het
looninkomen geldt het bekende Kaldoriaanse verband tussen de nationale
investeringsquote en de investeringsquote uit de winsten.

a = aR *(1 - A) (1.19)

6. Ter vereenvoudiging van formule (1.18) is van de groei van de beroepsbevolking afgezien
(A = 0). Het convexe verloop van de loon-winstcurve wordt daardoor niet aangetast.
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-    =rt: gemiddelde arbeids-Y
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-    *, I  r,51„ 19:21''Ivitel"

-    Af : loonquote
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0 economische levensduur e

Fig.   2. De gemiddelde arbeidsproductiviteit, de reele loonshoogte en de loonquote als functie
van de economische levensduur.

/

rendement Ft

      \ ,
0                             1                      loonquote van de

jongste jaargang: at. t

Fig.  3. De loon-winstcurve.
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Aangezien op elk evenwichtig groeipad zowel de nationale investeringsquote
als de inkomensverdeling een functie is van de economische levensduur, geldt
een dergelijk functioneel verband ook voor de investeringsquote uit de win-
sten en deeconomische levensduur. Uit de vergelijkingen (1.9), (1.16) en (1.19)
wordt dit verband gevonden.

K · R · (A + p)· CM+F'e
GR = (1.20)R · eC"+P)0  -  (A + p)' eie + p

Dat er een negatief verband tussen de investeringsquote uit de winsten en de
economische levensduur bestaat, kan door bepaling van de eerste afgeleide
van relatie (1.20) worden aangetoond, maar men kan gemakkelijker als volgt
redeneren. Naarmate de economische levensduur geringer is, is de nationale
investeringsquote groter (zie figuur  1).  Maar bij een geringe economische
levensduur hoort ook een hoge loonquote en derhalve een lage winstquote
van het inkomen (zie figuur 2). Aangezien de investeringsquote uit de winsten
gevonden wordt als het quotient van de nationale investeringsquote en de
winstquote kan geconcludeerd worden dat de investeringsquote uit de win-
sten groter is, naarmate de economische levensduur geringer is.

1.3. LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN EN MACRO-ECONOMISCHE
INVESTERINGSCRITERIA7

De waarde welke de gemiddelde arbeidsproductiviteit of de productie per
hoofd van de beroepsbevolking heeft op de diverse paden van evenwichtige
economische ontwikkeling is - zoals aangetoond via vergelijking (1.15)- een
functie van de economische levensduur. Uit vergelijking (1.6) kan echter ook
afgelezen worden dat de economische levensduur in direct verband staat met
de investeringen per hoofd, zodat geconcludeerd kan worden, dat ook een
relatie afgeleid kan worden tussen de productie en de investeringen, beide per
hoofd. Wanneer men bedenkt dat bij de investeringen een - evenwichtig
opgebouwde - reeks van investeringen uit het verleden behoort, kan de
onderhavige relatie beschouwd worden als de productiefunctie. Gemakshalve

7. De inhoud van deze paragraaf sluit nauw aan bij Schouten, Dynamische macro-economie.
hoofdstuk V en Kolnaar, Lange termijn doeistellingen en investeringscriteria, M aandschrift
Economie, jaargang 37, aflevering 8-9, mei-juni  1973. Zie ook Van Schaik, Reproduction and
fixed capital m.n. Appendix C. Tilburg University Press, 1976.
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zullen wij thans van de groei van de beroepsbevolking abstraheren (,r = 0); de
beschouwingen ondergaan daarbij geen kwalitatieve wijzigingen en de af te
leiden relaties worden sterk vereenvoudigd.8 De relatie tussen de productie en
de investeringen, beide per hoofd, - welke overigens uit de vergelijking (1.5) en
(1.6) wordt afgeleid - kan aldus ook geinterpreteerd worden als een partiale
productiefunctie bij een gegeven constante beroepsbevolking.

h

productie per

hoofd:9t

P

1            iG

i investeringen per

L.-,-    hoold:  t

economische
levensduur e

T

Fig.   4. De productie per hoofd en de economische levensduur als functie van de investeringen
per hoofd.

1 -e-"
8. Voor ir = 0 gaat over in 0.

7t
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9 li C    K  T \1  i

-Tt -_Kpil  - exp t-P T,.7 t.)f i-Tt (1.21)

Aan de hand van functie (1.21) kan nog eens geverifieerd worden, dat als de
investeringen per hoofd toenemen met de stijging van de arbeidsproductiviteit
per jaargang, dat dan ook de productie per hoofd of de gemiddelde arbeids-

productiviteit met hetzelfde percentage groeit. In figuur 4 is het degressief
stijgende verloop van de functie getekend. Evenals bij productiefuncties
gebaseerd op een homogeen kapitaalbegrip, is ook thans sprake van de wet
van een afnemend grensproduct, nu evenwel met betrekking tot de investerin-

gen. In het onderste gedeelte van figuur 4 is de grafische weergave van
vergelijking (1.6) - het verband tussen de economische levensduur en de
investeringen per hoofd - te vinden.

Uit figuur 4is nog eens het negatieve verband tussen de investeringsquote en
de economische levensduur af te lezen. De economische levensduur is immers

korter, naarmate de investeringen per hoofd omvangrijker zijn, terwijl hoge

investeringen per hoofd een hoge investeringsquote impliceren. Deze implica-
tie leest men uit de figuur, aangezien de tangens van de voerstraal naar het
relevante punt P op de productiefunctie gelijk is aan de reciproke van de
investeringsquote.

Met behulp van de grafiek van de productiefunctie kan ook het probleem
van de inkomensverdeling worden opgelost. Aangetoond kan namelijk wor-
den dat de raaklijn aan de productiefunctie in het relevante punt P de verticale

productie-as zodanig snijdt dat de productie per hoofd juist verdeeld wordt in
de loonsom per hoofd of de reale loonvoet en de relle winstsom per hoofd.
Differentiatie van de productiefunctie levert het grensproduct van de investe-

ringen:

dg   i f C A- T) C    K T )1
-z--<1-11+p-·--t ·exp -p-·-zt

(1.22)
di   Kpl C g i 04   I

Op basis van de vergelijkingen (1.15) en (1.16)kan - overigens nog steeds voor

x =0, zodat vergelijking (1.6) overgaat in (K/01,)(170 =0- het functionele
verband voor de reEle winstsom per hoofd worden afgeleid.

f't=(,1 - 1..)'f,
1 F C KT KT   i

=-<1-lt + p-·st ·exp -p-·--t
··=t (1.23)

Kp l 4 1 g 1   1
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Vergelijkt men nu de relaties (1.22) en (1.23),dan moet geconcludeerd worden
dat de reele winstsom per hoofd gelijk is aan het product van de investeringen
per hoofd en het grensproduct van de investeringen.

Infiguur 5 treft men hetgrensproduct vande investeringen aan alsde tangens
van hoek PAR. Daar de investeringen per hoofd gerepresenteerd worden door
het lijnstuk AR ( = OS), vindt men de reele winstsom per hoofd in de tekening
terug als het lijnstuk AB ( = PR). Aangezien de productie per hoofd wordt
weergegeven door OB, resteert voor de loonsom per hoofd of de redle loon-
voet de lengte OA. De verhouding tussen de investeringen en de winsten - de
particuliere investeringsquote OR - is in de figuur te vinden als de tangens van
hoek BAP. Dat de nationale investeringsquote met behulp van de voerstraal
OP kan worden gevonden, is reeds bij de analyse van figuur 4 duidelijk
gemaakt.

Uit figuur 5 leest men gemakkelijk een aantal conclusies van comparatief
dynamische analyse af. Bij omvangrijke investeringen per hoofd - en derhalve
bij een geringe economische levensduur - behoort een hoge investeringsquote
uit de winsten en een hoge reEle loonvoet.

/

productie per
hoofd: ft

€

P
B

GR                                      I

A                                     --IR

0                                S                           investeringen per

hoofd:  t
Fig. 3. Het probleem van de inkomensverdeling.
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Met betrekking tot de reele winstsom als functie van de investeringen ligt de
zaak iets gecompliceerder. Dit is het beste in te zien door te beseffen dat de
reBle winstsom per hoofd het product is van de productie per hoofd en de
winstquote. De productie per hoofd is groter naarmate de investeringen per
hoofd groter zijn, maar bij omvangrijke investeringen per hoofd behoort een

geringe levensduur en - volgens vergelijking (1.16) - een hoge loonquote en
derhalve een geringe winstquote. Grotere investeringen leveren dus wel meer

productie op, maar het aandeel van de winsten in de grotere productie neemt
af. Uit nadere bestudering van vergelijking (1.23) blijkt dat voor relatief lage
waarden van de investeringen het effect van de productie-vergroting het effect
van het kleinere aandeel overtreft, zodat de winsten hoger uitvallen, maar dat
voor relatief hoge waarden van de investeringen de genoemde effecten in de

omgekeerde richting werken, waardoor de winsten weer geringer worden. In
figuur 6 is het verband geschetst tussen de reele winstsom per hoofd en de
investeringen per hoofd, dat dus kennelijk een eindig maximum heeft. Ook de
productie per hoofd is weergegeven, terwijl tevens een 45°-lijn is getrokken,
zodat de consumptie per hoofd als het verschil tussen de productie en de
investeringen, beide per hoofd, kan worden bepaald. Dit geldt overigens ook
voor de consumptiefbesteedbare reBle winsten per hoofd, indien de investerin-

gen geheel uit het winstinkomen gefinancierd worden.
Door zowel aan de productiefunctie als aan de winstfunctie raaklijnen te

construeren welke evenwijdig lopen aan de 45'-lijn worden de verschillen
tussen de respectievelijke functies en de 45'-lijn gemaximaliseerd, zodat voor

het investeringsvolume per hoofd OA het consumptief besteedbare reale
winstmaximum gevonden wordt en voor OC de maximale consumptie per
hoofd. Daartussen nl. bij OB bevindt zich het maximum van de reEle winstsom

per hoofd.
Thans kan systematisch worden beschreven in hoeverre zekere macro-

economische lange termijn doelstellingen op een bepaald evenwichtig groei-

pad worden gerealiseerd. Men moet zich daarbij goed realiseren dat het
hierbij gaat om een comparatief dynamische analyse, d.w.z. om een vergelij-
king  van de eigenschappen van verschillende evenwichtige groeipaden;  hoe
het aanpassingsproces van het ene naar het andere evenwichtige groeipad zou
kunnen verlopen is dus niet aan de orde. Aangezien de meeste variabelen zijn
uitgedrukt per hoofd van de beroepsbevolking zal deze toevoeging verder

achterwege blijven.
Indien het evenwichtig groeipad gekenmerkt wordt door een investerings-

volume kleiner dan OA, hetgeen een lange economische levensduur en een
lage investeringsquote impliceert, worden vrijwel alle lange termijn doelstel-
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per hoofd
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Fig. 6. Een aantal macro-economische lange termijn optima.#

lingen beter gerealiseerd, naarmate de investeringsquote hoger is. In dat geval
resulteert immers een grotere productie, een hoger reeel loon, een grotere
winst, een grotere consumptie en een grotere consumptief besteedbare winst.
Onder zulke omstandigheden zal een hogere loonquote door de winst-
gerechtigden nauwelijks als een nadeel worden ervaren. Een verdere vergro-
ting van de investeringsquote, zodanig dat het investeringsvolume groter dan
OA maar kleiner of gelijk aan OB is, impliceert nogmaals een toename van de
productie, het redle loon, de winst en de consumptie. Of de hoger uitkomende
loonquote thans ook nog door de winstgerechtigden van weinig betekenis

9. Deze tekening is ontleend aan Kolnaar, t.a.p.
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wordt geacht is twijfelachtig; weliswaar neemt de winst in absolute zin nog
toe, maar het consumptief besteedbare gedeelte wordt geringer.

Een nog grotere investeringsquote, waardoor het investeringsvolume gro-
ter dan OB maar kleiner ofgelijk aan OC wordt, leidt wederom tot productie-
en consumptie-uitbreiding, terwijl ook het reele loon weer hoger uitkomt. De
hogere loonquote gaat nu echter gepaard met ook in absolute zin dalende
winsten. De consumptiemogelijkheden uit de winsten nemen a fortiori af en
voor een investeringsvolume OC, waar de maximale consumptie per hoofd
wordt gerealiseerd, zijn ze zelfs geheel verdwenen. De bekende stelling dat
voor een evenwichtig groeipad met maximale consumptie per hoofd winsten
en investeringen aan elkaar gelijk moeten zijn, blijkt ook in termen van de
jaargangentheorie opgeld te doen.

Een nog groter investeringsvolume dan OC, dat bij een verdere vergroting
van de investeringsquote behoort, is niet onbeperkt mogelijk en lijkt ook niet
erg zinvol. Het is niet onbeperkt mogelijk omdat de verkorting van de
economische levensduur die opgeroepen wordt door een vergroting van de
investeringsquote niet verder kan gaan dan een minimale levensduur van 66n
jaar, terwijl rechts van C in figuur 6 de consumptiemogelijkheden afnemen.
Weliswaar is er nog sprake van een stijging van het reale loon, maar omdat de

. winsten thans te gering zijn om de investeringen geheel te financieren, moet
voor de financiering een beroep worden gedaan op het looninkomen. Voor
consumptieve doeleinden resteert per saldo minder.

Volledigheidshalve wordt nog bewezen dat het consumptie-maximum be-
reikt wordt indien winsten en investeringen aan elkaar gelijk zijn. In de meest
algemene zin - d.w.z. voor A 4 0- wordt uit (1.5) en (1.6) voor de consumptie
per hoofd afgeleid:

c-rEf,-4,  1 .

A (1  -e- & + Re

1                 4              4     1  -e- "0    1          A +P
K (1.24)

Differentiatie naar 0 en gelijkstelling aan nul levert:

KA(X -+ p)e *+P)8 = A  e '*+ PM-(A + p)edt p (1.25)

Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien aR in vergelijking (1.20) de
waarde 66n heeft. Daarmede is bewezen dat voor maximale consumptie per
hoofd de gelijkheid van investeringen en winsten vereist is.
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1.4. MICRO-ECONOMISCHE INVESTERINGSCRITERIA EN HET
EVENWICHTIG GROEIPAD

Op een zekere peildatum is voor elk investeringsproject de kapitaal-arbeid-
verhouding technologisch bepaald en daarmee het investeringsbedrag per
man. De cash flow per man wordt voor het eerste jaar bepaald door het
verschil tussen de arbeidsproductiviteit van het project en de geldende reale
loonvoet, die voor de ondernemer-investeerder een gegeven is. In de volgende
jaren verandert de cash flow per man, voorzover de reEle loonvoet zich wijzigt.
De verwachtingen van de investeerder met betrekking tot de omvang van de
stroom van cash flows per man zijn derhalve afhankelijk van zijn verwachtin-
gen omtrent de ontwikkelingen van de reale loonvoet. En aangezien de interne
rentevoet van het investeringsproject gelijk is aan de disconteringsfactor,
welke de contante waarde van de stroom van cash flows per man gelijk maakt
aan het investeringsbedrag per man, wordt ook de verwachte interne rente-
voet door de loonvooruitzichten bepaald. Indien ondernemers nu geconfron-
teerd worden met een retel loon W, en indien zij verwachten dat dit periodiek
met een vast perunage g* zal stugen, voldoet de verwachte interne rentevoet r*
van het investeringsproject, dat een levensduur heeft van 0* perioden, aan de
volgende relatie:

K     7'        F 1
-  -    1      e- ':   4-  -  W, ·

et' dz
(1.26)

2,        JO               LF'

De economische levensduur 0* van het project is echter ook afhankelijk van
de verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de cash flows per man. Indien
deze immers tot nul gereduceerd zijn, wordt het project verliesgevend en
buiten gebruik gesteld. De levensduur 0* voldoet derhalve nog aan de volgen-
de voorwaarde:

1                                                                                ln(a, · Q,)-- Q, · efr= 0.,0*= - (1.27)
0(t                                         9*

De economische levensduur, welke voor het investeringsproject verwacht
wordt, is dus groter, naarmate de loonquote van de productie-opbrengst van
het eerste jaar en de verwachte stijging van de reele lonen geringer zijn.
Rekening houdend met (1.27) kan relatie (1.26) herschreven worden als:
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-ln(011· :,jlg.

K  =   0                        e -+r{l-(01,· Q,)etr}
dI (1.28)

Door vergelijking (1.28) uit te werken vindt men tenslotte:to

r*

--:-- (1 - 4. W,) + (0:,. 'D,)rit - 1
Kg* =

(1.29)

g-

-9*.(9* -1)
Het is helaas niet mogelijk de interne rentevoet als een expliciete functie van de
kapitaalcotfficitnt, de loonquote van de productie-opbrengst van het eerste
jaar en de verwachte stijging van het reEle loon te schrijven. Bestudering van
de partiele afgeleiden van de interne rentevoet met betrekking tot de genoem-
de grootheden level't steeds een negatieve waarde ervan op, hetgeen de voor de
hand liggende conclusie bevestigt dat de interne rentevoet ceteris paribus
hoger is, naarmate de kapitaalcoEfficiEnt, de loonquote van de productie-
opbrengst van het eerste jaar en de verwachte stijging van het redle loon
geringer zijn.

Zoals bekend kan een investeringsproject niet alleen door de verwachte
interne rentevoet, maar ook door een verwachte 'pay back period' geken-
merkt worden. De 'pay back period' T is immers het aantal perioden, waar-
over de cash flows per man gesommeerd moeten worden teneinde deze som
gelijk te maken aan het investeringsbedrag per man, zodat geschreven kan
worden:

rT f 1

K-  =    1     < -  -  W, ·ett 
dr (1.30)

4           J o l z

Door vergelijking (1.30) uit te werken vindt men tenslotte:It

Kg* = g*T - 2, ·,0, · (erT - 1) (1.31)

10.  Opdat de interne rentevoet niet negatief zij, moet voldaan zijn aan:
7

K<   {1-(a,·W,)et'}dz=Kg*< -ln(a,·G,)+04·0,-1.
11.  De'pay back period' moetgroterdan de'kapitaalcoefficibnt A-en geringerdan deeconomische

levensduur 0* zijn, zodat moet gelden:

Kg*< g*T < -ln(a,· W,)
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Ook nu is het niet mogelijk de 'pay back period' als een expliciete functie te
schrijven van de variabelen K, g* en 0, · Q,. Wel kan gesteld worden dat het
verband met elk van deze variabelen positief is; de terugverdientijd van het
investeringsproject is dus ceteris paribus langer, naarmate de kapi-
taalcoefficiant, de verwachte stijging van het reele loon en de loonquote
van de productie-opbrengst van het eerste jaar hoger zijn.

1n tabel 1 treft men een cijfermatige illustratie van de formules (1.29) en
(1.31) aan. Voor verschillende waarden voor de loonquote van de productie-
opbrengst  van het eerste  jaar  -  01, · *,  -  en  voor het product  van  de
kapitaalcoafficiEnt en de verwachte re8le loonstijging -Kg* -, staan in de tabel
vermeld:
a.  de verwachte interne rentevoet in termen van de verwachte re8le loonstij-

ging -
r*Ig*i

b.  de verwachte'pay back period' in termen van de reciproke van de verwach-
te reale loonstijging - T· g*.

Tabel 1. Bepaling van de interne rentevoet en de 'pay back period'.

0(, ' Wt

  0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60Kg*

0,06 r*Ig* 10,2 9,2 8,1 7,0 5,7 4,1
T ·g* 0,095 0,104 0,115 0,129 0,147 0,174

r*/g* 9,4 8,4 7,4 6,3 5,0 3,50,065 f. g* 0,103 0,113 0,125 0,140 0,161 0,192

0,07 r*/g* 8,6 7,7 6,6 5,7 4,4 2,9
T·g* 0,111 0,122 0,135 0,152 0,176 0,211

0,075
r*/9*               8,0          7,1            6,2           5,2           3,9           2,4
T·g* 0,119 0,131 0,145 0,164 0,190 0,231

r*lg* 1,4 6,6 5,7 4,7 3,5         2,0
0,08

T·g* 0,128 0,140 0,156 0,177 0,205 0,252

0,085 r*/9* 7,0 6,2 5,3 4,3 3,1 1,6
T·g* 0,136 0,150 0,167 0,189 0,221 0,275

0,09 r*/9* 6,5 5,7 4,9 3,9 2,7 1,2
T·g* 0,144 0,159 0,177 0,202 0,237 0,300

Teneinde de interne rentevoet en de 'pay back period' van een concreet
investeringsproject te bepalen, gebruike men de tabel als volgt. Voor een
investeringsproject, waarvan de kapitaalcoefficient 1,5 bedraagt, de loonquo-
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te van de productie-opbrengst van het eerste jaar gelijk is aan 0,45 en waarbij
een periodieke loonstijging van 5 procent verwacht wordt, is de interne
rentevoet gelijk  aan  6,2 ·5=3 1 procent, terwijl  de  'pay back period'
0,145: 0,05 = 2,9 jaar bedraagt.

Thans dient de vraag beantwoord te worden, op welke wijze de besproken
micro-economische investeringscriteria in verband gebracht kunnen worden
met de eigenschappen van een evenwichtig groeipad. Indien de economie zich
in een situatie van evenwichtige groei bevindt is de loonquote van de produc-
tie-opbrengst van het eerste jaar niet langer onbekend; de reele loonvoet is
immers gelijk aan de arbeidsproductiviteit van de marginale jaargang, zodat
relatie (1.14) herschreven kan worden als:

4 'W, =e-p e (1.32)

Bovendien zal in een situatie van evenwichtige groei de verwachte stijging van
de reBle lonen gelijk zijn aan de evenwichtige loonstijging -g* =p- zodat de
formules (1.29) en (1.31), met behulp waarvan de interne rentevoet en de'pay
back period' worden bepaald, onder de conditie van evenwichtige groei
worden herschreven  als.

1   - e-"0 e- 0  -e- r.0
K =            -                                                   (1.33)r*          r*- p

Kp= PT- e *·(ePT- 1) (1.34)

Het verband tussen de interne rentevoet en de'pay back period' enerzijds en de
kapitaalcoefficient en de reele loonstijging anderzijds geldt ook op het even-
wichtig groeipad; het is negatief voor de interne rentevoet en positief voor de
'pay back period'. Ook voor wat betreft de betekenis van de loonquote van de
productie-opbrengst van het eerste jaar voor de interne rentevoet en de'pay
back period' blijven de getrokken conclusies op het evenwichtig groeipad van
kracht. Bedoelde loonquote is immers geringer, naarmate de economische
levensduur langer is, terwijl uit nadere analyse van de formules (1.33) en (1.34)
blijkt, dat de interne rentevoet positief en de 'pay back period' negatief
gecorreleerd is met de economische levensduur.

Het is overigens niet nodig een nieuwe tabel te ontwerpen om de formules
(1.33) en (1.34) cijfermatig toe te lichten. Voor een evenwichtig groeipad dat
gekenmerkt wordt  door een kapitaalcoefficient  van  1,5, een productiviteits-
verschil tussen de opeenvolgende jaargangen van 5 procent en een economi-
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sche levensduur van 16 jaar, is de loonquote van de jongste jaargang gelijk
aan e = 0,45, zodat met behulp van tabel 1 de interne rentevoet op-(16· 0,05)

6,2 ·5=3 1 procent  en  de  'pay back period'  op  0.145:0,05  =  2,9 jaar  bere-
kend kan worden.

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de waarden van de micro-
economische investeringscriteria - de interne rentevoet en de 'pay back
period' - op het pad van evenwichtige economische ontwikkeling een functie
zijn van de economische levensduur. Eerder zagen we hoe er op het evenwich-
tig groeipad een negatief verband bestaat tussen de economische levensduur
en de nationale investeringsquote. Bovendien is besproken hoe de realisatie
van zekere macro-economische lange termijn doelstellingen een bepaalde
waarde van de nationale investeringsquote impliceert. Geconcludeerd kan
derhalve worden, dat de waarde van de nationale investeringsquote, die
behoort bij de realisatie van een zekere macro-economische lange termijn
doelstelling getransformeerd kan worden in een normatieve interne rentevoet
of 'pay back period', waaraan micro-economisch beschouwd de investeringen
moeten voldoen. Eenenanderisvoorde internerentevoettoegelichtinfiguur7.

In het eerste quadrant treft men het negatieve verband tussen de
investeringsquote en de economische levensduur aan - cf. (1.9) -, terwijl in het
vierde quadrant de relatie tussen de economische levensduur en de loonquote
van de jongste jaargang wordt geschetst - zie (1.32). Op basis van formule
(1.29) is tenslotte in het derde quadrant de interne rentevoet als functie van de
loonquote  van de jongste jaargang afgebeeld.12  Uit de figuur leest  men  nu

gemakkelijk af dat bij een evenwichtig groeipad met een hoge investerings-
quote een geringe interne rentevoet van de investeringen behoort en omge-
keerd. Dat een hoge investeringsquote een lange 'pay back period' impliceert
is nu wel duidelijk en behoeft niet meer grafisch toegelicht te worden.

Bij de analyse van de macro-economische lange termijn optima is gebleken
dat het consumptie-maximum een hogere investeringsquote veronderstelt
dan het reele winst-maximum, zodat gesteld kan worden dat in het eerste

geval de investeringen een geringere interne rentevoet en een langere'pay back
period' hebben dan in het andere geval. Soortgelijke stellingen kunnen na-
tuurlijk ontwikkeld worden voor de andere macro-economische doelstellin-
gen.

Omdat op elke peildatum de arbeidsquote van de jongste jaargang bekend
is, kan de kromme in het derde quadrant van figuur 7 ook geinterpreteerd

12. Het snijpunt van de functie met de MW-as, wordt bepaald door de voorwaarde:

xp =  - In (a, ·W,) + 9, · ,  -  1.     Zie ook voetnoot  10.
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Fig.  7. De interne rentevoet en de investeringsquote.

worden als een soort loon-winstcurve. In comparatief dynamische zin kan
men aldus stellen dat de eigenschappen van het evenwichtig groeipad bepaald
worden door de macht welke ondernemers en arbeiders kunnen uitoefenen
om de opbrengsten van de investeringen resp. van de geleverde arbeid in hun
voordeel te beinvloeden. Dat de uitkomst van dit machtsproces niet in
overeenstemming behoeft te zijn met zekere macro-economische desiderata is
inmiddels duidelijk geworden, zodat geconcludeerd moet worden dat macro-
economische optimaliteit in welke zin dan ook zowel ten aanzien van de lonen
als van de opbrengst van de investeringen nauwkeurige afstemming op elkaar
impliceert.



2. STRUCTURELE
ONEVENWICHTIGHEID IN DE
GESLOTEN VOLKSHUISHOUDING

2.1. PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING

In hoofdstuk 1 is uiteengezet, dat voor een voldoende grote investeringsquote
een reale loonstijging overeenkomstig de structurele arbeidsproductiviteits-
stijging gerealiseerd kan worden met handhaving van een situatie van volledi-
ge werkgelegenheid. Welke gevolgen kunnen nu op korte en middellange
termijn verwacht worden, indien de reEle loonstijging sneller (of langzamer)
verloopt of indien het investeringsritme wordt verstoord? Deze gevolgen zijn
uiteraard de resultante van hetgeen aan wijzigingen optreedt in het proces van
uitstoting van kapitaal en arbeidsplaatsen aan de staart van de jaargangen-
reeks en in het proces van uitbreiding van kapitaal en arbeidsplaatsen aan de
kop ervan. Voor wat betreft de uitstoot is het ondernemersstreven naar
vermijding van verliesgevende posities van belang, terwijl voor de uitbreiding
of de bruto accumulatie het investeringsgedrag doorslaggevend is.

Voor het geval dat de redle lonen sneller toenemen dan volgens het pad van
evenwichtige economische ontwikkeling zou zijn gebeurd, wordt niet alleen
de oudste, maar ook een gedeelte van de voorlaatste jaargang buiten gebruik
gesteld. Indien het productiviteitsverschil tussen opeenvolgende jaargangen
niet zo zeer als een stapsgewijs discreet, maar eerder als een vloeiend continu
verschijnsel wordt gezien, heeft een loonstijging welke bijv. 50 procent hoger is
dan normaal immers tot gevolg, dat ook de productie op de helft van de
voorlaatste jaargang verliesgevend wordt, zodat een halve jaargang extra
buiten gebruik wordt gesteld. Het daarmee gepaard gaande extra verlies aan

arbeidsplaatsen is vanwege de relatief hoge arbeidsintensiteit van oude jaar-
gangen verhoudingsgewijs groter dan het extra verlies aan kapitaalgoederen
en productiecapaciteit. Indien vooralsnog van mutaties in de bezettingsgraad
van het productie-apparaat wordt afgezien, zodat het vraagstuk van de
effectieve vraag A la Keynes buiten beschouwing kan blijven, treedt met het
extra verlies aan productiecapaciteit ook een extra verlies aan productie en
inkomen op. Aangezien bovendien op de thans minder lange reeks van in
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gebruik zijnde jaargangen een extra beloning per man moet worden betaald,
kan de normale groei van de winsten overeenkomstig de natuurlijke groeivoet
niet gehandhaafd worden.

Zowel voor het geval, dat de bruto investeringen positief gecorreleerd zijn
aan de ontwikkeling van de productie - bijv. door een constante nationale
investeringsquote -, als voor het geval, dat zo'n positief verband bestaat met
de winsten - bijv. door een constante investeringsquote over het winst-
inkomen -, is het bovenstaande van betekenis voor de omvang van de bruto
investeringen; deze zal geringer zijn dan volgens het pad van evenwichtige
economische ontwikkeling het geval zou zijn geweest. Deze gevolgtrekking
wordt ook door micro-economische overwegingen ondersteund. Extra verho-
ging van de reele loonvoet en ten gevolge daarvan wellicht ook het in
opwaartse richting bijstellen van verwachte reale loonstijgingen in de toe-
komst, werken immers negatief in op de interne rentevoet van investeringen
en verlengen de 'pay back period' ervan, zodat investeren minder aantrek-
kelijk wordt en de bruto investeringen worden aangetast. Door de te geringe
breedte van de diepte-investeringen valt ook de creatie van nieuwe arbeids-
plaatsen tegen. Het werkloosheidseffect van een versnelde uitstoot van oude
arbeidsplaatsen wordt derhalve nog eens versterkt door een verminderde
toename van nieuwe arbeidsplaatsen;  het mes snijdt  als  het  ware  aan  twee
kanten.

Indien ook voor de volgende perioden rekening moet worden gehouden
met extra, d.w.z. boven de structurele arbeidsproductiviteitsstijging uitgaande
reale loonstijgingen, zet het geschetste proces van verkorting van de economi-
sche  levensduur en verminderde groei  van de bruto accumulatie zich voort;
een toenemende werkloosheid is dan onvermijdelijk. Ook indien de lonen hun
normale groeitempo herkrijgen en de economische levensduur niet verder
wordt verkort, is enige toename   van de werkloosheid te verwachten;  het
verlies aan productie en winsten beinvloedt de bruto accumulatie blijvend in
neerwaartse richting. Zelfs indien de loonontwikkeling weer in overeenstem-
ming wordt gebracht met de evenwichtige trend en de economische levens-
duur de oorspronkelijke waarde herneemt, is de werkloosheid niet geheel
verdwenen; er moet dan nog gecorrigeerd worden  voor het eenmalige verlies
aan werkgelegenheid, dat het gevolg is van de eenmalig opgetreden verstoring
van het ritme van de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Het is overigens erg onwaarschijnlijk dat verstoringen in de loonontwikke-
ling, welke een toenemende werkloosheid veroorzaken, geen tegenkrachten
zullen oproepen. Op de eerste plaats moet rekening worden gehouden met het
bestaan van zoiets als de Phillipscurve, op grond waarvan de werkloosheid of
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een toename ervan geacht worden tot loonmatiging aanleiding te geven.
Bovendien is het van belang te weten of bij de loonvorming rekening wordt
gehouden met wijzigingen in de ontwikkeling van de gemiddelde arbeids-
productiviteit. Zoals we gezien hebben, is op het evenwichtig groeipad de
stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit gelijk aan het produc-
tiviteitsverschil tussen de opeenvolgende jaargangen.

Indien het groeipad echter niet meer evenwichtig is, treedt er een extra
stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit op, indien er extra oude
jaargangen, die immers een relatief lage productiviteit hebben, worden uitge-
stoten en/of als er meer investeringen dan normaal plaats vinden; de nieuwe
jaargangen zijn immers het meest productief. Voorzover de wijzigingen in de
groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de lonen worden verwerkt,
betekent dit voor het geval van een extra loonstijging in eerste instantie een
vergroting van de werkloosheid, omdat de extra uitstoot van oude jaargangen
de gemiddelde productiviteit verhoogt, waardoor per saldo zowel de lonen als
de werkloosheid hoger uitkomen. Op wat langere termijn gezien neemt de
investeringsactiviteit echter af; weliswaar worden daardoor minder arbeids-
plaatsen gecreBerd, maar de stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit
neemt ook af. Verwerkt in de lonen betekent dat een vertraging van het
uitstotingsproces, waardoor werkgelegenheid behouden blijft.

Ook verstoringen van het evenwichtig groeipad door meer dan normale
investeringsactiviteiten kunnen op soortgelijke wijze geanalyseerd worden.
Extra hoge investeringen doen immers extra nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan
en versnellen de groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Beide factoren
oefenen een opwaartse druk op de lonen uit, zodat door versnelde uitstoot
oude arbeidsplaatsen verloren gaan. Onder omstandigheden kunnen deze
effecten elkaar compenseren, zodat de werkgelegenheid ongewijzigd blijft.
Hoe dit ook zij, het is duidelijk dat stimulering van de investeringen ter
bevordering van werkgelegenheid het meest effectief is als de extra stijging van
de gemiddelde arbeidsproductiviteit, die er het gevolg van is, niet in de lonen
wordt doorgegeven. Is de werkgelegenheidssituatie echter bevredigend, dan
kunnen de lonen weI degelijk extra groeien. Indien de middelen ter financie-
ring van de extra investeringsgroei uit de extra loonstugingen worden ver-
schaft, kan gesproken worden van een investeringsloon.

Tenslotte kan men nog geheel afzien van de invloed, die via de arbeidsmarkt
en de mutaties van de gemiddelde productiviteitsstijging op de loonvorming
en via mutaties in de productie en de winsten op de investeringen wordt
uitgeoefend. Op die manier is het immers mogelijk maatregelen ter vertraging
van het uitstotingsproces van oude arbeidsplaatsen en ter versnelling van de
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creatie van nieuwe arbeidsplaatsen geheel op hun eigen merites te beoordelen.
Meer in het bijzonder gaat het hierbij om een vergelijking van de
werkgelegenheidseffecten van de loonkostensubsidie versus de investerings-
subsidie. Uitgaande van een jaargangenbestand voor een niet-groeiende
beroepsbevolking, waar bij elke jaargang een even groot aantal arbeids-
plaatsen behoort, kan een uitbreiding van de werkgelegenheid ter grootte van
een jaargang op twee manieren gerealiseerd worden. Het behoud van een
jaargang oude arbeidsplaatsen vereist een vermindering van de reele loonvoet
met een percentage dat gelijk is aan het productiviteitsverschil tussen de
jaargangen. De creatie van een extra jaargang nieuwe arbeidsplaatsen vereist
een verdubbeling van de investeringsactiviteit. Het is duidelijk dat slechts
voor onrealistisch lage waarden van de investeringsquote, met de
financieringskosten van de extra investeringsactiviteit een geringer bedrag
gemoeid is dan met de subsidiering van de loonkosten. Geconcludeerd kan
worden, dat - althans op korte termijn -een gelijk bedrag voor loonkosten- of
investeringssubsidiaring ter vergroting van de werkgelegenheid in het eerste
geval veel effectiever is dan in het tweede geval. Voor de wat langere termijn
ligt de zaak echter anders. De door de loonkostensubsidie veroorzaakte
verlenging van de economische levensduur kan slechts gehandhaafd worden
indien de loonkostensubsidie ieder jaar opnieuw wordt verstrekt. De
investeringssubsidie kan echter betindigd worden, zonder dat de nieuw ge-
crederde arbeidsplaatsen in gevaar komen. Na verloop van tijd blijkt stimule-
ring van de investeringen toch een goedkopere werkgelegenheidspolitiek te
zijn dan de subsidiaring van de loonkosten. Indien echter uitsluitend de
loonkosten op de oudste jaargangen worden gesubsidieerd kan die tijd weI
eens erg langdurig blijken te zijn. Op zeer lange termijn, d.w.z. na een periode
gelijk aan de economische levensduur, kan werkgelegenheidsbevordering via
extra investeringen echter weer problemen opleveren; er worden dan immers
extra brede jaargangen buiten gebruik gesteld met alle nadelige gevolgen voor
de werkgelegenheid.

2.2. ONEVENWICHTIGE LOONVORMING EN DE VRAAG NAAR ARBEID

De variabelen van onze analyse worden geformuleerd met behulp van relatie-
ve afwijkingen ten opzichte van de waarden, welke de modelvariabelen heb-
ben op het pad van evenwichtige economische ontwikkeling. Indien x de
feitelijke en x£ de evenwichtige groeiwaarde van een modelvariabele symboli-
seren, dan geldt voor de relatieve afwijking van de feitelijke t.o.v. de evenwich-
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tige waarde van de variabele (x):

X - XE
XE

2E

Het eerste verschil van deze relatieve afwijking (Ax):

Ax-x-x-1
is in de omgeving van het evenwicht bij benadering gelijk aan de extra
groeivoet van de modelvariabele t.o.v. de vorige periode, d.w.z. gelijk aan het
verschil van de feitelijke groeivoet t.o.v. de vorige periode en de evenwichtige
groeivoet van de onderhavige variabele.

Met behulp van een eenvoudig cijfervoorbeeld kunnen de geYntroduceerde
begrippen worden toegelicht. Indien de variabele x, welke op het evenwichtig
groeipad met 5% zou groeien, in feite achtereenvolgens met 4,5 en 6% groeit,
kan het volgende schema worden opgesteld:

periode 0 1 2      3variabele

feitelijke groeivoet t.o.v. vorige
periode  (in  % )                                                                        g*                                           4                       5                 6

evenwichtige groeivoet (in %)            g                     5           5        5XE

extra of meer dan normale
groeivoet (in %)                                        gx - g -1 0     1XE
evenwichtige groeiwaarde van x         xE           1 1,05 1,10 1,16
feitelijke waarde van x                    R            1 1,04 1,09 1,16
relatieve afwijking van de trend
(in %)                                                    x               0 -1 -1   0

1.  Bij de variabelen die betrekking hebben op de extra uitstoot van marginalejaargangen en op de
extra creatie van nieuwe jaargangen geldt een afwijkende definitie. Omdat deze variabelen zelf
at zijn uitgedrukt als een percentage of een perunage, is het gebruikelijk de mutaties ervan te
meten in procent- of in perun-punten. Omdat bovendien een eenmalig te hoog uitstotings-
percentage een blijvend verlies aan arbeidsplaatsen en productiecapaciteit oplevert, geldt
4 = E (Jk, - 4E}en  5, = X(4,- 4.). De variabelen Jk en 4 geven aldus de relatieve afwijking
van de trend aan met betrekking tot de productiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen,
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Gemakkelijk kan nu worden afgelezen dat de extra of meer dan normale
groeivoet in een periode gevonden kan worden door het verschil te nemen
tussen de relatieve afwijking van de trend in de onderhavige en in de vorige
periode. Omgekeerd vindt men door cumulatie van de meer dan normale
groeivoeten de uiteindelijke relatieve afwijking van de trend.

Overigens behoeft de groeitrend, die als referentiekader voor onze analyse
geldt, niet gekenmerkt te worden door volledige werkgelegenheid, volledige
bezetting van het productie-apparaat of prijsstabiliteit. Het gehanteerde
evenwichtsbegrip dient dan ook niet in normatieve zin te worden verstaan,
maar het moet worden opgevat als een technisch-analytisch concept. Voor de
stabiliteit van de op het groeipad geldende structuurparameters - die bij de
formulering van het model in afwijkingen van de trend een belangrijke rol
spelen -, is het slechts noodzakelijk dat de groeitrend een zekere regelmaat
vertoont. In dit verband is de term gestage groei in de literatuur gebruikelijk.
Een positieve afwijking van de trend van de vraag naar arbeid kan derhalve
ook geinterpreteerd worden als vermindering van de werkloosheid in plaats
van als overemployment. Op analoge wijze kan met betrekking tot mutaties in
de bezettingsgraadvariabele gesproken worden van een vermindering van de
onderbezetting, terwijl met de prijsvariabele verhogingen van het prijsniveau
of een versnelling van de inflatie kunnen worden aangeduid.

Het extra uitstotingsperunage van de kapitaalgoederenvoorraad - Adk -i
dat het gevolg is van een extra reele loonstijging boven de evenwichtige
waarde ervan - Aw -, kan als volgt worden geformuleerd:

681, - akE' e"+p . -All
2

(2.1)
P

Analoog geldt voor het extra uitstotingsperunage van arbeidsplaatsen - Ad, -

AW 2
Aol = 84  en.- (2.2)

P

althans voor zover er mutaties zijn opgetreden in het uitstotingsproces van marginale jaargan-
gen. Een analoge redenering geldt voor de extra bruto creatie van productiecapaciteit en
arbeidsplaatsen.

2. De indices ex + P  en e' verschijnen  in de formules, omdat de aandelen  van de voorlaatste
jaargang in resp. de kapitaalgoederenvoorraad en de werkgelegenheid (ir + p) en ;r perun
groter zijn dan die van de laatste jaargang.
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Ten aanzien van de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen kan gesteld worden,
dat indien de bruto creatie van kapitaalgoederen een bepaald perunage hoger
is dan op het evenwichtig groeipad het geval zou zijn geweest, zulks ook geldt
voor de daarop tewerkgestelde arbeid. Indien het extra uitbreidingsperunage
van kapitaalgoederen Auk en het extra uitbreidingsperunage van arbeids-
plaatsen Aut wordt genoemd, kan derhalve gesteld worden:

Aut    Auk- -li  - li g g 

(2.3)
 LE     UkE

De feitelijk optredende uitbreidings- en afstotingsperunages zijn allicht gelijk
aan de som van hun evenwichtige waarden en voornoemde afwijkingen
daarvan:

UkF = UkE + 3Uk (2.4)

U,F  =  u,£  4- Aut (2.5)

8kF - ak= + Aak (2.6)

dtr= 6,= + Aol (2.7)

Zoals de evenwichtige groeivoeten van kapitaalgoederenvoorraad en arbeids-
plaatsen gevonden worden als het verschil van de bijbehorende evenwichtige
uitbreidings- en uitstotingsperunages,3 zo ook geldt een analoge redenering
voor de feitelijke groeivoeten - gk en 91 - van deze variabelen, derhalve:

gk = Uk, - OkF (2.8)

 1 - U'F - al, (2.9)

Voor de extra groeivoet van kapitaal - 3k - en arbeidsplaatsen - Al - ten
opzichte van de vorige periode, die immers gelijk is aan het verschil tussen de
desbetreffende feitelijke en evenwichtige groeivoeten,  kan dus gesteld worden:

Ak = Auk- Abk (2.10)

At  = Aut - Adz (2.11)

3. Cf. de relaties (1.11) en (1.12).
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Samengevat geldt aldus:

Ak -Auk-  (Pk- Aw (2.12)

Al  = ujuk - 91   Aw (2.13)

waarbij:

u  = -ti£
: elasticiteit van het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de bruto

UkE          accumulatie

€.+P
9'k  = (ikE -  elasticiteit van de kapitaalgoederenvoorraad of de productie-

P capaciteit'1 t.o.v. de reale loonshoogte

e"
4)1 - 61£._ : elasticiteit van het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de reale

P loonshoogte

Met behulp van de relaties (2.12)en (2.13) is nu ook eenvoudig de invioed van de
bruto accumulatie en van de reale loonvoet op de extra stijging van de gemid-
delde arbeidsproductiviteit te bepalen. Voor de extra endogene structurele
arbeidsproductiviteitsstijging geldt immers:

Ay' - Al = (1 - u)·Auk + (91 - Fk) AW (2.14)

Omdat 0<u<l e n g, >P A wordt de stijging van de gemiddelde arbeids-
productiviteit versneld, indien de bruto accumulatie of de reEle loonvoet sneller
toenemen dan normaal het geval is. Bij onevenwichtigheid zal derhalve geen
sprake meer kunnen zijn van een gelijke groei van de reele lonen en de
gemiddelde arbeidsproductiviteit, welke op het evenwichtig groeipad gemid-
deld genomen de arbeidskosten per eenheid product en daarmee de loonquote
constant doet zijn. Wijzigingen in de arbeidskosten per eenheid van product -
Aw' - vindt men uit het verschil van de extra loonstijging en de extra
productiviteitsstijging:

Aw' a Aw- (Ay'- At) (2.15)

4. Voor een constante kapitaalcolfficibnt zijn procentuele verschillen van de kapitaalgoederen-
voorraad en de productiecapaciteit aan elkaar gelijk:  Ay'  = Ak.
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Door relatie (2.15) te schrijven als

AW' = (Al + AW) - Ay' (2.16)

ziet men gemakkelijk in, dat door deze variabele ook de relatieve mutatie in de

loonquote wordt weergegeven.
Onevenwichtigheden in de bruto accumulatie zijn het gevolg van verstorin-

gen van het investeringsritme. Het verband tussen het extra uitbreidings-

perunage van kapitaal en onevenwichtigheden in de investeringsactiviteit kan
als volgt worden afgeleid. De omvang van de kapitaalgoederenvoorraad op de
peildata t e n t-1 wordt bepaald door de investeringen, die behoren bij de in

gebruik zijnde jaargangen.

  - 4-1 + 4-2 + ··· + 4-0 (2.17)

k,- 1   -ir-2   ···  "'|   4 -8  -1-  4-8- 1 (2.18)

Onder de veronderstelling dat de oudste jaargangen hun evenwichtige groei-
waarden hebben, kan het verschil van de vergelijkingen (2.17) en (2.18) met
weglating  van het suffix t worden geschreven  als:

kE(1 + uk) -kE-,(1 + uk_,)= iE_ 1(1 -1- i- 1)
-

-e-1 (2.19)

-    -

Beseffend, dat op het evenwichtig groeipad natuurlijk kE-kE. 1 - TE_, - rE-o-,
geldt en dat de evenwichtige kapitaalgoederenvoorraad van vandaag een
perunage dat gelijk is aan de natuurlijke groeivoet - g„ - groter is dan de
evenwichtige kapitaaigoederenvoorraad van gisteren, kan relatie (2.19) worden
herleid  tot:

G
(1 + g„)uk - Uk-, =-;I-i-1 (2.20)

Verwaarlozing van het tweede-orde effect g„ · uk levert tenslotte de gevraagde

accumulatiefunctie op:

G
Auk=-i-1 (2.21)

K

Voor wat betreft de investeringsfunctie beschouwen we de winsttheorie, d.w.z.
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dat de investeringen bepaald worden door de ontwikkeling van de winsten.
Aannemende dat afwijkingen van de winsten van hun evenwichtige ontwikke-
ling voor een constant gedeelte dR - de marginale investeringsquote uit de
winsten - tot uitdrukking komen in verstoringen van de evenwichtige investe-
ringen, luidt de investeringsfunctie:

- dR. (1- A)   ,·-             yR                                               (2.22)G

waarbij y& - de relatieve mutatie in de normale winsten 5 - natuurlijk voldoet
aan de volgende definitievergelijking:

y' E %(l + w) + (1 - A)yi (2.23)

Voor zover de marginale investeringsquote dR gelijk is aan de op het evenwich-
tig groeipad geldende investeringsquote aR gaat vergelijking (2.22) over in:

i - YR
6

(2.24)

Voor een gegeven ontwikkeling van de reele loonvoet is nu sprake van een
compleet model. Na specificatie van de coefficiEnten is het nu mogelijk cijferma-
tig de gevolgen op korte en middellange termijn te illustreren van een loonim-
puls, d.w.z. van een verstoring in de evenwichtige loonvorming. Op basis van
een groeivoet van de beroepsbevolking van Ban procent (;r = 0,011 van een
productiviteitsverschil tussen opeenvolgende jaargangen van 4,5 procent
(p = 0,045), van een economische levensduur van 17 perioden (0 = 17) en van
een kapitaalcoEfficiEnt K van f, kunnen de parameters van het model wor-
den berekend:

UkE= 0,090    uLE -0,064    0   -0,15    A -0,66    gk -0,82

bAF= O.035    5,E -0,054    aR=O,45    u= 0,71     91= 1,21

5.  Het begrip normale ofcalculatie winst wordt gebruikt ter onderscheiding van de overwinst, die
het gevolg is van een hogere bezettingsgraad van het productieapparaat. Tezamen vormen ze
de feitelijke winst. In dit hoofdstuk is dit onderscheid nog niet van belang, omdat productie,
inkomen en productie-capaciteit verondersteld worden aan elkaar gelijk te zijn.

6. Indien een investeringsfunctie op basis van een constante nationale investeringsquote wordt
gepostuleerd, geldt:  i = y'.

7. Deze gegevens komen wat orde van grootte betreft overeen met de empirische bevindingen
voor de Nederlandse economic. Zie H. den Hartogen H. S. Tjan, 1 nresteringen, lonen, prijzenen
arbeidsplaatsen, Occasional Paper, C.P.B.. Den Haag, 1974.
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label 2. De gevolgen van een reele loonstijging van 6%.8

gemiddelden                         perioden 12345     n-

als af- op evenwich- feitelijk 3 1variabelen
wijkingen tig pad                                    -

m
Aw: gegeven 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,50 6,00            

0
Auk = 3 uk  , to,093yk -, 0,00 - 0,27 - 0,58 - 0,94 -1,35 - 0,63 9,00 8,37           

0
'0

Aak = 0,82Aw 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 3,50 4,73             K
-
Z

Ay' = Auk - 361, -1,23 - 1,50 -1,81 - 2,17 - 2,58 - 1.86 5,50 3,64                

Aut = 0,713uk 0,00 -0,19 - 0,41 - 0,67 - 0,96 - 0,45 6,40 5,95

Ait,- 1,21 Aw 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 5,40 7,22

Al = Aut - Aol - 1,82 - 2,01 - 2,23 - 2,49 - 2,78 - 2,27 1,00 -1,27

Ay&=3Ay'- 2(31 + Aw) - 3,05 - 3,48 - 3,97 - 4,53 -5,18 - 4,04 5,50 1,46

Aw' = Aw - Uly' - Al) 0,91 0,99 Log 1,18 1,30 1.09 0,00 1,09

311Aw' - 2,00 - 2,03 - 2,06 -- 2,11 -2,14 - 2,07

8.   De modetresultaten zijn genoteerd als procentuele mutaties. Dit zal bij volgende, soortgelijke tabellen ook steeds het geval zijn.

t#
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Onder de veronderstelling van een constante investeringsquote uit het winstin-
komen (d  = aR) luidt het model aldus:

Ay' = AuA - 34 - Auk - 0,82Aw : productiefunctie

Al = Aut- 331 - 0,713uk - 1,213w : vraagfunctie naar arbeid

Auk =Auk-, + 0,09.dyi-, : gecombineerde accumulatie-
investeringsfunctie

Ay;: E 3Ay' - 2(Al + Aw) : definitie van de normale winst.

In tabel 2 zijn de modelresultaten geregistreerd, welke het gevolg zijn van een
jaarlijkse reale loonstijging van 6%, hetgeen dus telkens 1,5% meer is dan
normaal. Volledigheidshalve zijn ook de mutaties in de loonquote in de tabel
opgenomen, terwijl tevens de elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte
van de loonquote is berekend. Het is duidelijk dat in dit stadium van de analyse
nog geen rekening wordt gehouden met een endogene loonvormingsfunctie.

Uit de tabel leest men hoe een te sterke loonontwikkeling de groei van de
productie en de winsten vermindert en de werkgelegenheid aantast. Gemid-
deld over 5 perioden genomen resulteert slechts een productiegroei van 3,64
procent in plaats van 5,5 procent, terwijl de groei van de winsten en daarmee
van de investeringen vrijwel geheel stagneert; 1,46 versus 5,5 procent. De netto
mutatie in de werkgelegenheid is negatief, hetgeen vooral veroorzaakt wordt
door de versnelde uitstoot van de oude arbeidsplaatsen, zodat bij een groeiend
arbeidsaanbod een jaarlijkse stijging van de werkloosheid met 2,27 procent
optreedt.9 Een en ander gaat gepaard met een gemiddelde stijging van de
loonquote met ruim 66n procent per jaar, terwijl de elasticiteit van de werkge-
legenheid ten opzichte van de loonquote licht stijgt en gemiddeld ongeveer
- 2 bedraagt.

De inzichtelijkheid van de nog te presenteren modellen wordt sterk bevor-
derd, indien de elasticiteit van de werkgelegenheid ten opzichte van de loon-

quote of de arbeidskosten per eenheid product constant zou zijn. Met behulp
van de vergelijkingen (2.12), (2.13) en (2.15) vindt men:10

Al = Aw' + Au. (2.25)
%               0(1 + ek)- 91

1 + 94- el 1 + vE - 91

9. Voor zover de groei van het arbeidsaanbod stagneert, bijv. door stijgende arbeidsongeschikt-
heid en absorptie door de overheid, komt de werkloosheidsmutatie uiteraard lager uit.

10.  Zie  bij lage  1.
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Door nu de waarden van de coefficienten u, PA en 91 enigszins aan te passen en
wel zodanig dat u =  ' Wk = 0,8 en 91 - 1,2 geldt, gaat vergelijking (2.25) over
in:

At= -2Aw' (2.26)

Deze vereenvoudiging is geoorloofd, daar voor realistische waarden van x, p
en 0 de samengestelde coafficiant voor Auk in vergelijking (2.25) verwaarloos-
baar klein is. Wanneer we dan ook in het vervolg onze beschouwingen baseren
op vergeluking (2.26) bedenke men, dat een zekere mate van nauwkeurigheid
is prijsgegeven ter wille van de eenvoud.

2.3. DE ENDOGENE LOONVORMINGSFUNCTIE OF DE WERKING VAN DE
ARBEIDSMARKT

Een politiek van hoge relle loonstijgingen kan bij een voortdurende stijging
van de werkloosheid niet duurzaam zijn. De werking van de arbeidsmarkt
treedt corrigerend op. Ten aanzien van deze werking kunnen evenwel nog een
tweetal varianten worden onderscheiden. In de eerste variant wordt een sterke
werking van het arbeidsmarktmechanisme verondersteld, d.w.z. dat het groei-
percentage van het reBle loon aan veranderingen onderhevig blijft, zolang
geen volledige inschakeling van arbeid tot stand is gekomen, terwijl in het
tweede geval van de zwakke werking van het arbeidsmarktmechanisme het
groeipercentage van de reele loonvoet niet meer muteert, indien het werkloos-
heidspercentage ongewijzigd blijft.

Bovendien wordt de loonvorming beinvloed door het feit of de wijzigingen
in de gemiddelde arbeidsproductiviteitsstijging welke bij onevenwichtigheid
optreden, geheel of gedeeltelijk in de lonen worden doorberekend. Indien
bedoelde mate van doorberekening wordt weergegeven door de coefficient 4
en indien een initiele verstoring van het evenwichtig loonstijgingspercentage
wordt aangegeven met 3 1,11   kunnen de beide varianten  van de loonvor-
mingsfunctie geformuleerd worden. De sterke variant luidt:

11. Een eenmalige loonimpuls van 1% in periode 1
voldoet aan de definitie : 3151.- 1 voor t=1

= 0 Voor t 96 1
Dit is identiek met Pt,=1 voor alle t 2 1
Een voortdurende loonimpuls formuleert men als:   AA,=1  voor alle 1 2 1
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Aw = B'It Ei'(Ay' - Al) + AD, 12 (2.27)

terwijl voor de zwakke variant geldt:

Aw - #Al + gl · (Ay'-At)+34 12 (2.28)

Terloops zij erop gewezen dat beide loonvormingsfuncties niet zozeer de
nominale als wel de reele loonontwikkeling verklaren. Verondersteld is der-
halve een systeem van indexlonen, zodat prijsstijgingen onmiddellijk en
volledig in de lonen worden gecompenseerd.

1ndien de lonen de ontwikkeling vande arbeidsproductiviteit volgen (81 = 1)
kunnen de vergelijkingen (2.27) en (2.28) worden herschreven als

Aw'=11'1+AD, (2.29)

en

Aw'  -  1131 + A , (2.30)

Op basis van de loonvormingsfunctie (2.29) en met behulp van de fundamen-
tele relatie (2.26) kunnen de eindvergelijkingen voor het model van de sterke
werking van het arbeidsmarktmechanisme worden gevonden.

[1.],- 1 -22#, IT ']   +    1    .[-21.A#'.            (231)[w'  , _1        1  +  2#'   [   1   1

Onder invloed van een eenmalige loonimpuls wijkt de structurele of trendma-
tige oplossing van het door vergelijking (2.31) beschreven reactie-proces niet
af van de evenwichtssituatie van volledige werkgelegenheid; voor een eenma-
lige loonimpuls van 1% in periode 1 luidt de oplossing van de differentie-
vergelijkingen (2.31) immers:

I:.1.-Cl + 2'.)-,[1,1                               (2.32)
Onder invloed van een voortdurende loonimpuls is enige werkloosheid ook
bij de sterke werking van de loonvormingsfunctie niet te vermijden; bij een
voortdurende loonimpuls van 1% behoort als oplossing van de differentie-

12. De reactie-coefficienten van de arbeidsmarkt worden aangeduid met #' resp. B
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vergelijkingen:

F l l_1- (1+ 2#')-'  F-21
Lw'j, -              20'               _   1 J

(2.33)

zodat uiteindelijk een werkloosheidspercentage resulteert, dat omgekeerd
evenredig is met de coefficknt B'.

Op basis van de loonvormingsfunctie (2.30) en met behulp van fundamente-
le relatie (2.26) kunnen de eindvergelijkingen van het model van de zwakke
werking van het arbeidsmarktmechanisme worden afgeleid:

Ill.- 1 + 2, [1'11 '4 (2.34)
1

Hieruit blijkt onmiddellijk dat een eenmalige loonimpuls werkloosheid en dat
een voortdurende loonimpuls toenemende werkloosheid tot gevolg heeft. 13
De corrigerende werking van de arbeidsmarkt op de loonvorming is derhalve
minder krachtig dan bij de eerste, de sterke variant.

Aan welke variant nu de voorkeur moet worden gegeven is niet geheel
duidelijk, temeer daar de empirie geen arbiter kan zijn; eenmalige of voortdu-
rende impulsen zijn immers als zodanig niet te meten. Wanneer beide mecha-
nismen tegelijkertijd werkzaam zijn zal de sterke variant op den duur domi-
nant blijken te zijn, omdat bij deze variant het proces van loonaanpassingen
eerst tot rust komt, wanneer volledige werkgelegenheid wordt bereikt en
gehandhaafd. Voor de analyse van de korte en de middellange termijn, waar
wij ons voornamelijk toe bepalen, is dit argument echter ontoereikend.

Geconstateerd kan worden, dat een voortdurende loonimpuls bij de sterke
variant en een eenmalige impuls bij de zwakke variant tot dezelfde kwalitatie-
ve trendmatige oplossing leiden, nl. het ontstaan van een zekere mate van
werkloosheid. Deze constatering houdt de suggestie in, dat beide modelva-
rianten toch min of meer op hetzelfde neerkomen. Indien bijvoorbeeld onder
invloed van een sterke vakbeweging gestreefd wordt naar verhoging van de
loonquote zijn bij de sterke variant voortdurende impulsen nodig om de sterk
tegenwerkende arbeidsmarktkrachten te doorbreken. Zoals bij de sterke

13. Bij de zwakke variant zijn echter ook verstoringen in de loonvorming denkbaar, die structu-
reel de werkgelegenheid onaangetast laten. Voor het geval dat een positieve eenmalige
loonimpuls gevolgd wordt door een even grote negatieve loonimpuls - de zogenaamde
'uitkering ineens' - ontstaat slechts het eerste jaar werkloosheid, maar daarna wordt de
situatie van volledige werkgelegenheid weer hersteld.



44 STRUCTURELE ONEVENWICHTIGHEID

variant de macht van de vakbeweging blijkt uit het vermogen voortdurend
loonimpulsen te doen ontstaan om de beoogde verhoging van de loonquote te
bewerkstelligen, zo is bij de zwakke variant de macht van de vakbeweging als
het ware impliciet. Een eenmalige impuls is daar voldoende, omdat de tegen-
werkende kracht van de markt geacht kan worden geringer te zijn ten gevolge
van de macht van de vakbeweging. Omgekeerd geldt een soortgelijke redene-

ring voor de macht van de werkgevers of de overheid, indien gestreefd wordt
naar een verlaging van de loonquote. Men kan derhalve stellen, dat bij de
zwakke variant de verhouding van de machtsposities van de partijen op de
arbeidsmarkt een zodanige is, dat het machtsevenwicht verschuift ten gunste
van de partij die het initiatief heeft; eenmaal behaalde'overwinningen' worden
niet automatisch door de anonieme werking van de arbeidsmarkt weer teniet
gedaan.

De mate waarin bovenbedoelde verschuiving van het machtsevenwicht
plaats vindt, wordt bepaald door de reactie-coEfficiEnt B van de arbeidsmarkt;
een hoge waarde van # verkleint immers de invloed van een initiBle impuls op
de verhoging van de loonquote en het daarmee samenhangende werkloos-
heidspercentage. De werking van het arbeidsmarktmechanisme mag dan wel
in beginsel zwak genoemd worden, maar voor relatief hoge waarden van de #-
coafficiant zijn de corrigerende marktkrachten toch tamelijk sterk.

Zo wordt de keuze tussen beide varianten van het arbeidsmarktmechanis-
me bepaald door de vraag, of de machtsposities van de bij de loonvorming
betrokken partijen geheel expliciet of gedeeltelijk impliciet in de modelformu-
lering worden opgenomen. Wij geven de voorkeur aan een gedeeltelijk impli-
ciete benadering, zodat dus niet de werkloosheidssituatie als zodanig, maar de
veranderingen daarin van betekenis zijn voor de loonvorming.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen van een eenmalige loonimpuls voor
de variant van de zwakke werking van de arbeidsmarkt nog eens cijfermatig
geillustreerd.
Het werkloosheidseffect van het eerste jaar wordt geheel veroorzaakt door de
extra uitstoot van oude arbeidsplaatsen onder invloed van een te hoog reael
loon. De extra productiviteitsstijging, die het gevolg is van de extra uitstoot
van relatief arbeidsintensieve machines, beinvloedt de reble loonshoogte wel-
iswaar in positieve zin, maar de corrigerende werking van de ontstane
werkloosheid is zodanig dat de verhoging van het redle loon lager uitkomt dan
de initiale loonimpuls. Per saldo treedt zelfs een vermindering in de groei van
de reele loonsom op, welke overigens kleiner is dan de geringere productie-
groei ten gevolge van de versnelde uitstoot van marginale productiecapaciteit,
zodat de groei van de winsten wordt vertraagd. De geringere groei van de
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label 3. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1% voor B - 0,5.

perioden 1 2 3 4 5variabelen

1 = -Pi -1 -1 -1 -1 -1

w'=0,51 + #1                    0,5           0,5           0,5           0,5           0,5
Auk = 0,0971 - ,                      0 -0,15 -0,16 -0,17 -0,17
Uk = uk -, + Auk                     0 -0,15 -0,31 - 0,48 -0,65

2
Ul = 3 Uk 0 -0,10 -0,21 - 0,32         - 0,44
<51-Ut-1                          1 0,90 0,79 0,68 0,56
W = &414 0,83 0,75 0,66 0,57 0,48
ak = 0,8w 0,67 0,60 0,53 0.45 0,37

Y'=Uk -  k - 0,67 - 0,75 -0,84 - 0,93 - 1,02
yl = 3y' - 2(1 + w) -1,67 - 1,75 1,84 - 1,93 - 2,02
y' -t=  Uk + 0,4w 0,33 0,25 0,16 0,07 - 0,02

investeringen, die daarvan het gevolg is, veroorzaakt in de tweede periode een
onvoldoende creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid zou der-
halve toenemen, ware het niet dat de in eerste instantie veroorzaakte verkor-
ting van de economische levensduur weer enigszins teniet wordt gedaan,
zodat minder oude arbeidsplaatsen verloren gaan. Immers onder invloed van
de afgenomen bruto-accumulatie daalt de gemiddelde productiviteitsstijging,
hetgeen bij een doorberekening in de lonen de loonstijging minder dan
normaal doet zijn, zodat de afwijking van de reBle loonvoet ten opzichte van
het als referentiekader dienende evenwichtige groeipad geringer wordt. Daar
deze tegengestelde effecten op de werkgelegenheid elkaar juist compenseren,
blijft het initiale werkloosheidspercentage ongewijzigd. In de derde en volgen-
de perioden zet de geschetste ontwikkeling zich voort. Een en ander gaat
overigens vergezeld van een voortdurende, zij het geringe aantasting van het
groeiritme van de productie en de winsten, zodat de afwijking van deze
variabelen ten opzichte van het evenwichtig groeipad geleidelijk aan toe-
neemt; in de vijfde periode is zodoende van de vergroting van de gemiddelde
arbeidsproductiviteit niets meer over.

Tenslotte nog een aantal opmerkingen voor het geval dat wijzigingen in
de groei van de gemiddelde arbeidsproductiviteit niet in de lonen worden
verwerkt  (£1 = 0). Dat onder deze omstandigheden het korte termijn
werkloosheidseffect van een loonimpuls ceteris paribus geringer is volgt uit
het feit, dat thans de extra productiviteitsstijging door de extra uitstoot van

14. Afgeleid uit Ad, - 9,Aw.



46                             STRUCTURELE ONEVENWICHTIGHEID

marginale jaargangen geen loonsverhogende werking heeft; het effect van de
initiBle impuls op de reale loonvoet is derhalve geringer. Voor de langere
termijn treedt het loonmatigende effect van de minder snelle productiviteits-
groei door de stagnerende accumulatie echter niet op, zodat met een voortdu-
rende groei van de werkloosheid rekening moet worden gehouden. Na ver-
loop van tijd komt het werkloosheidspercentage dus hoger uit dan wanneer de
lonen de gemiddelde arbeidsproductiviteit wel precies volgen. Het hier gestel-
de kan mathematisch worden toegelicht door ook voor 61  - O de eindvergelij-
king in de variabele I te berekenen. Na enige bewerkingen vindt men als
eindvergelijking 15

(1.5 + 1,8#)· I - (1,725 + 1,89#)· l- 1 - - 1,8Pt + 1,89#l., (2.35)

Het is duidelijk dat voor elke niet-negatieve waarde van de B-codfficient een
eenmalige loonimpuls een voortdurend toenemende werkloosheid veroor-
zaakt. Dit blijkt ook uit de oplossing van differentie-vergelijking (2.35) voor
een eenmalige loonimpuls van  1% in periode  1  voor # = 0,5:

4- -0,42·(1,1125)'-1-0,33 (2.36)

In tabel 4 zijn de waarden van 4 voor een zestal perioden berekend.

mbel 4. Enige resultaten van formule (2.36).

t 1 2 3 4 5 6

4            - 0,75 - 0,80 -0,85 -0,91 -0,97 - 1,05

Door vergelijking van de resultaten van tabel 3 en 4 is nu duidelijk te zien, hoe
in de eerste perioden het werkloosheidseffect achter blijft vergeleken met een
situatie dat de lonen de ontwikkeling van de productiviteit volgen, maar dat
op den duur - in het voorbeeld na vijf perioden - toch grotere werkloosheid
resulteert.

15. Zie bijlage 2.
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2.4. DE CAPACITEITSIMPULS EN HET INVESTERINGSLOON

Tot nog toe werd slechts rekening gehouden met endogene verstoringen van
de ontwikkeling van de investeringen. hoge winsten induceren omvangrijke
investeringen en omgekeerd. Onder invloed van investeringen-stimulerende
maatregelen, van autonome overheidsinvesteringen of van investeringen,
gefinancierd uit het looninkomen kan echter toch een ander, en met name een
hoger, investeringsvolume resulteren dan op grond van de winstontwikkeling
verwacht zou mogen worden. In de investeringsfunctie wordt met boven-
staande effecten op de investeringsactiviteit rekening gehouden door de intro-
ductie  van de zogenaamde investeringsimpuls; 16 vergelijking (2.22) wordt
derhalve aangevuld tot:

dR(1 - A)i=
a       Y'R +

T (2.37)

Zoals bekend kan met betrekking tot de investeringen van een bestedings- of
inkomenseffect en van een capaciteitseffect worden gesproken. Het
bestedingseffect duidt daarbij op de omstandigheid, dat de vraag naar investe-
ringsgoederen een onderdeel is van de totale effectieve vraag, zodat stimule-
ring van de investeringen de totale effectieve vraag vergroot. In deze fase van
onze analyse is echter nog steeds het postulaat van de gelijkheid van inkomen
en productiecapaciteit van kracht, zodat de investeringsimpuls vergezeld
moet gaan van een even grote extra spaaractiviteit, wil de effectieve vraag niet
beinvioed worden. Wat resteert is het capaciteitseffect van de investeringen.
Onder zulke omstandigheden wordt dus afgezien van het bestedingseffect van
de investeringen, zodat men voor alle duidelijkheid beter van een capaciteits-
impuls dan van een investeringsimpuls kan spreken.

In hoeverre een capaciteitsimpuls van belang is voor de werkgelegenheid is
afhankelijk van de specificatie van de loonvormingsfunctie met betrekking tot
de vraag, ofde lonen de ontwikkeling van de gemiddelde arbeidsproductiviteit
al dan niet volgen. Indien dat het geval is blijft de eindvergelijking (2.34) van

16. De investeringsimpuls, weike uitgedrukt is in termen van het investeringsvolume op het
evenwichtig groeipad, voldoet aan de volgende definities:
a. eenmalige investeringsimpuls  van  1% in periode  1:4  =   1  voor  t  =  l

=Ovoor t#1
b. voortdurende investeringsimpuls van  1 % vanaf periode  1:
i, = l vooralle i 2 l.
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kracht: de capaciteitsimpuls verschaft weliswaar extra nieuwe arbeidsplaat-
sen, maar door de daardoor veroorzaakte extra productiviteitsstijging komen
de lonen te hoog uit en gaan oude arbeidsplaatsen verloren. Deze effecten

compenseren elkaar precies, zodat de werkgelegenheid niet wordt aange-
tast. 17 In tabel 5 is een en ander nogeens cijfermatig toegelicht. Voor het geval,
dat de capaciteitsimpuls gefinancierd wordt door extra spaaractiviteiten uit
het looninkomen, is ook het effect op de consumptiemogelijkheden uit het
looninkomen berekend, als het verschil tussen de mutatie in het reale loon en
het extra spaaroffer, uitgedrukt in procenten van de loonsom.

Onder de geschetste omstandigheden blijken exogene investeringsimpulsen
eerder een instrument ter stimulering van de groei dan ter bevordering van de
werkgelegenheid te zijn. Omdat de lonen hun aandeel in de extra groei

opeisen, wordt de extra creatie van nieuwe arbeidsplaatsen juist teniet gedaan
door een versnelde uitstoot van oude arbeidsplaatsen. Voorzover de investe-

ringsimpuls uit het looninkomen wordt betaald, nemen na de niveauverlaging
van de consumptie in het eerste jaar de consumptie-mogelijkheden uit het
looninkomen ieder jaar toe, zodat op den duur - na vijf perioden - zelfs een

hogere consumptie kan resulteren dan zonder investeringsimpulsen het geval
zou zijn geweest.

Tabel 5. De gevolgen van een voortdurende capaciteitsimpuls van 3% (81 = 1).

perioden 1 2345
variabelen

1=O r                                    0            0            0             0             0
w' = 0,5l                                   0              0              0              0              0
Auk = 0,09.v  - , + 0,097- 1             0 0,27 0,28 0,30 0,31

Uk = Uk-, + Auk                          0 0,27 0,55 0,85 1,16

ut = iuk                                  0 0,18 0,37 0,57 0,77

i'JA- 1   0 0,18 0.37 0,57 0,77
0 0,15 0,31 0,47        0,64

dk= 0,8w                                  0 0,12 0,24 0,38 0,52
y'=uk-Ok                            0 0,15 0,31 0,47 0,64
Y&=3y'-2(1 + w)                  0 0,15 0,31 0,47 0,64
y' -l=  uk + 0,4w                    0 0,15 0,31 0,47 0,64
w- fi-=w- 13ii-

- 0,68 - 0,53 -0,37 -0,21 - 0,04

17. Dat de compenserende werking van de genoemde effecten precies gelijk is, moet worden

toegeschreven aan de waarden van de co8fficiEnten 0, uk en 9,. Voor enigszins afwijkende
waarden is de compensatie nagenoeg gelijk. Zie vergelijking (2.26).



DE CAPACITEITSIMPULS EN HET INVESTERINGSLOON            49

Dat investeringspolitiek ook werkgelegenheidspolitiek kan zijn, wordt dui-
delijk als het geval beschouwd wordt dat de lonen de wijzigingen in de
productiviteitsontwikkeling niet volgen. Als eindvergelijking vindt men
thans:18

(1,5 + 1.8#)· 1- (1,725 + 1,89#)· l_ 1

=  -1,8ft +  1,89111 -,  + 0,09 1.-1 (2.38)

Voor B = 0,5 is in tabel 6 het resultatenoverzicht van de investeringsimpuls
onder de gewijzigde omstandigheden vermeld.

In vergelijking tot het eerder besproken geval, dat de lonen de productivi-
teitsontwikkeling precies volgen. overtreft de extra creatie van nieuwe arbeids-
plaatsen thans de versnelde uitstoot van oude arbeidsplaatsen, zodat de
werkgelegenheid per saldo hoger uitkomt. Dat van een extra uitstoot sprake
is, wordt veroorzaakt door de werking van het arbeidsmarktmechanisme, dat
bij een extra groei van de vraag naar arbeid de lonen opdrijft. Meer in het
algemeen kan men stellen dat in het onderhavige geval de lonen langzamer en
de winsten sneller stijgen, waardoor enerzijds de extra uitstoot van oude

Tabe/ 6. De gevolgen van een voortdurende capaciteitsimpuls van 3% (E, - 0)

perioden 1 2 3 4 5variabelen

1= 1,11251-1 + 0,03752 1         0 0,11 0,24 0,37 0,53
w = 0,5l                                       0 0,06 0,12 0,19 0,27
 ,-1,2w                                  0 0,07 0,14 0,23 0,32
ak= 0,8#,                                  0 0,05 0,10 0,15 0,21
Auk= 0,09yk-,+ 0,09i--1              0 0,27 0,30 0,33 0,37
Uk=uk-,+Auk                    0 0,27 0,57 0,90 1,27

Ul = iuk                                        0 0,18 0,38 0,60 0,85
y'=uk-ak                               0 0,22 0,47 0,75 1,06
i.1=3y'-2(1 + w)                    0 0,32 0,69 1,13 1,58
y' -l= tuk + 0,4w                       0 0,11 0,23 0,38 0,53
w - fi= w -  it - 0,68 - 0,62 - 0,56 - 0,49 - 0,41

18.  Vergelijking (2.38) leidt  men op dezekde wijze af als vergelijking (2.35): de gecombineerde
accumulatie-investeringsfunctie luidt thans echter:

Auk  -  0,09y&-1  +  0.09 i_ t. Zie  bijlage 2.
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arbeidsplaatsen geringer en anderzijds de extra creatie van nieuwe arbeids-

plaatsen omvangrijker is.
Bij financiering van de investeringsimpuls uit het looninkomen is de ni-

veauverlaging van de consumptie in het eerste jaar natuurlijk in beide gevallen
hetzelfde, maar omdat de lonen thans minder snel stijgen, is ook de jaarlijkse
groei van de consumptiemogelijkheden uit het looninkomen geringer, zodat
het tijdstip, waarop de investeringsimpuls geheel uit de extra loonstijging kan
worden gefinancierd later wordt bereikt.

Men kan de resultaten, zoals die geregistreerd zijn in de tabellen 5 en 6 ook

nog anderszins interpreteren. Het is heel weI denkbaar dat in de periode van
de wederopbouw en van het groei-optimisme van de vijftiger en zestiger jaren
de investeringsactiviteit min of meer autonoom uitzonderlijk hoog geweest is.
De spanning op de arbeidsmarkt, die daarvan het gevolg is geweest, is
verminderd door extra loonstijgingen, zodat de economische levensduur van

het productie-apparaat is verminderd. Een en ander is gepaard gegaan met
meer dan normale groei van de productie en de arbeidsproductiviteit. Voorzo-
ver de lonen uiteindelijk sneller zijn gestegen dan de arbeidsproductiviteit,
kon werkloosheid niet voorkomen worden. De hoge investeringsactiviteit
van gisteren is daarom - zo menen sommigen - vanwege de (te) grote zuig-
kracht op de lonen de oorzaak van de werkloosheid van vandaag. Anderen
leggen liever een directe nadruk op de werkloosheidseffecten van te hoge
lonen en schrijven de hoge investeringsactiviteit toe aan de poging van de on-
dernemers om de arbeidsintensiteit van het productieproces extra te ver-
kleinen en daarmee de aantasting van de winsten te verminderen. Omdat de
lonen echter steeds hun aandeel van de extra groei opeisten, kon werkloosheid
niet voorkomen worden.

2.5. DE KOSTEN VAN DE CREATIE OF HET BEHOUD VAN
ARBEIDSPLAATSEN

Het voeren van een werkgelegenheidsbeleid behelst ofwel een vertraging van
het proces van uitstoting van oude arbeidsplaatsen, ofwel een versnelling van
het proces van schepping van nieuwe arbeidsplaatsen, ofwel een combinatie
van beide. In de vorige paragrafen is gebleken, hoe zulk een werkgelegenheids-
beleid gerealiseerd kan worden met behulp van loonmatiging - een eenmalig
negatieve loonimpuls -of van stimulering van de investeringen - een voortdu-
rende positieve capaciteitsimpuls. Bij die beschouwingen is ruim aandacht
geschonken aan de endogene factoren, die bij de loonvorming en de investe-
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ringsfunctie een rol spelen. Thans willen wij echter van de invloed van deze
factoren, zoals het arbeidsmarktmechanisme, de doorberekening van de extra
productiviteitsstijging in de lonen en de reactie van de investeringen op de
winstontwikkeling, abstraheren en de volle nadruk leggen op het effect van
loonkosten-drukkende en investeringen-bevorderende maatregelen. Dit bete-
kent niet dat de genoemde factoren van ondergeschikt belang zouden zijn,
maar de analyse wordt wel bijzonder onoverzichtelijk en casuistisch, indien de
betekenis van elk der endogene factoren nog eens apart wordt besproken.

Wanneer het de overheid niet gegeven is de vakbeweging tot matiging van
de looneisen te bewegen, moet zij zelf een bijdrage aan het drukken van de
loonkosten leveren, indien zij het uitstotingsproces wil vertragen en zo werk-
gelegenheid wil behouden.

Voor een gegeven vrij beschikbaar looninkomen per man kan deze bijdrage
bestaan uit een vermindering van de premies van de sociale verzekeringen, een
verlichting van de belastingdruk of een directe subsidiering van de loonkos-
ten.

Welke vorm ook gekozen wordt, steeds moet een en ander gefinancierd
worden  uit de algemene  - of liever de collectieve - middelen: gemakshalve
worden de genoemde mogelijkheden alle samengevat onder het begrip loon-
kosten-subsidie. Indien door de overheid een bedrag ter grootte van b procent
van het (evenwichtig) nationaal inkomen wordt uitgetrokken om de lonen te
subsidiBren en zo de loonkosten voor het bedrijfsleven te verminderen, kan het
behoud  van oude arbeidsplaatsen als volgt bepaald worden:

1 =  - 31 -  Fl . fi (2.39)

Y' = -61,= 9k'K (2.40)

1.M=b (2.41)

Het symbool g duidt hierbij op de per saldo resulterende procentuele vermin-
dering van de reele loonkosten per man. Uit de bovenstaande vergelijkingen
kan voor 9, = 1,2, Qk = 0.8 en A=i het uiteindelijke effect van de loonkos-
tensubsidie ten bedrage van b procent van het nationaal inkomen op de
werkgelegenheid en de productiecapaciteit worden afgeleid.

1 -1,8· b (2.42)

y'= 1,2 · b (2.43)
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Voorzover de extra tewerkgestelden voordien een werkloosheidsuitkering
van q procent van het geldende loon genoten, betekent een grotere werkgele-
genheid een besparing op de collectieve middelen, zodat een gedeelte van de
subsidie onmiddellijk terug verdiend wordt. Een hoog uitkeringspercentage
maakt derhalve een politiek van subsidiering van de loonkosten tot een
relatief goedkoop beleid. Dit geldt temeer voorzover de druk van de collectie-
ve lasten, waardoor een gedeelte van de uitkeringen weer bij de overheid
terugkeert, laag is. Bovendien moet bedacht worden, dat met het behoud van
oude arbeidsplaatsen ook productiecapaciteit en inkomen worden gered,
hetgeen via de belasting- en premiedruk ook de collectieve middelen ten goede
komt. Bij een constante druk (T) van sociale premies en belastingen op het
nationaal inkomen stijgen de collectieve middelen met een zelfde percentage
als het inkomen. Het totale 'inverdien'-effect voor de overheid van het loon-
kostensubsidiebeleid bedraagt derhalve, uitgedrukt in procenten van het
nationaal inkomen:

(1 - T)qll + Ty' = 1,2 · {T + (1 - T)q}· b (2.44)

Per saldo worden de kosten, die gepaard gaan met het subsidiEren van de
lonen, gegeven door:

b-(1-T)qa-Ty'=b- 1,2· {T+(1-T)q} ·b (2.45)

Het totale kosten-effect is derhalve zoals gezegd mede afhankelijk van het
uitkeringspercentage q bij werkloosheid. Naarmate het hoger is, zijn met het
behoud van werkgelegenheid minder kosten gemoeid. Voor de niet onrealisti-
sche waarden van q =l e n T =  kost het loonkostensubsidiebeleid, gericht op
het behoud van bestaande werkgelegenheid zelfs in het geheel niets. Dat is een
aanzienlijke meevaller, want om de verlenging van de economische levens-
duur te kunnen handhaven, is elk jaar opnieuw een neerwaartse druk op de
loonkosten noodzakelijk. De loonkostensubsidie wordt aldus een blijvend,
structureel verschijnsel. Indien de vermindering van de loonkosten wordt
gerealiseerd door verlichting van de premie- en belastingdruk, dient deze
verlichting dan ook niet slechts tijdelijk, maar blijvend te zijn.

De overheid kan het bovengenoemde bedrag van b procent van het natio-
naal inkomen echter ook aanwenden voor de creatie van nieuwe arbeidsplaat-
sen. Zij stelt het daartoe in de vorm van investeringssubsidies ter beschikking
van het bedrijfsleven. Indien het aanbod wordt geaccepteerd en de investe-
ringsbedrijvigheid dienovereenkomstig wordt vergroot, kan de extra creatie
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van nieuwe arbeidsplaatsen als volgt worden bepaald:

G
3uk - - it 1 (2.46)

K

Y, = Uk (2.47)

l= Ul  = D·u k (2.48)

ar-b (2.49)

Het symbool F duidt hierbij op de procentuele vergroting van de investerings-
activiteit. Uit bovenstaande relaties kan voor a= 0,15, K=f,U=i e n A=i
het effect van de investeringssubsidie ten bedrage van b procent van het
nationaal inkomen op de werkgelegenheid en de productiecapaciteit worden
afgeleid.

Al=  Obb- 1 (2.50)

Ay'  = 0,6b-
1 (2.51)

De vergroting van de werkgelegenheid en de productiecapaciteit komt eerst
met een zekere vertraging tot stand; de investeringen van vandaag zijn immers
de kapitaalgoederen van morgen. In de eerste periode, waarin de investerings-
subsidie wordt verstrekt, is derhalve ook geen'inverdien'-effect van een hogere
productie of van een geringere uitkering aan werklozen te verwachten. De
gecreaerde productiecapaciteit en de bijbehorende arbeidsplaatsen hebben
echter een blijvend karakter. 19 Hetzelfde geldt   voor de besparingen,   die

geboekt worden op de werkloosheidsuitkeringen en voor de grotere premie-
en belastingopbrengsten, die door het hogere inkomen geinduceerd worden.
Op den duur kan de investeringssubsidie dan ook worden terug verdiend. Een
en ander is cijfermatig toegelicht in tabel 7 voor q=i,T=l e n b-0,9. De
investeringssubsidie wordt gedurende twee jaren gegeven. Ter vergelijking

zijn ook voor een blijvende loonkostensubsidie, maar nu voor b = 0,4, de
resultaten, die immers voor alle jaren hetzelfde zijn, vermeld.

Voor dezelfde vergroting van de werkgelegenheid is in het geval van de
stimulering van de investeringen meer tijd benodigd dan bij de subsidiaring

19. Dit blijvende karakter wordt natuurlijk begrensd door de economische levensduur.
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Tabe/ 7. De loonkosten- versus de investeringssubsidie.

De investeringssubsidie De loonsubsidie

periode
1       2          3          4 elke periode

variabelen gelijk

Subsidiebedrag:20 b 0.90 0.90 0 0          0.40
Werkgelegenheid: 1 0 0.36 0.72 0.72 0.72
Productie: y' 21 0 0.54 1.08 1.08 0.48

Besparingen op uitkeringen: 20

(1- T)·A·q·l=#l 0 0.08 0.16 0.16 0.16
Kosten van het beleid:20
b- ty' -il 0.90 0.55 - 0.70 - 0.70       0

van de lonen, terwijl een ruim twee maal zo groot subsidiebedrag moet
worden uitgetrokken. In het laatste geval treedt het 'inverdien'-effect van de
hogere productie en de besparing op de werkloosheidsuitkeringen onmid-
dellijk op, terwijl bij de investeringspolitiek de kost voor de baat uitgaat.
Omdat het hier nieuwe machines met een hoge productiviteit betreft, valt de
productieverhoging evenwel hoger uit, zodat het totale 'inverdien'-effect ook
groter is. Aangezien de investeringssubsidie in de derde periode kan worden
beaindigd, terwijl de subsidiering van de lonen moet worden voortgezet,
kunnen reeds in de derde en de vierde periode de kosten van het investerings-
subsidiebeleid in de eerste twee perioden nagenoeg worden goedgemaakt.
Vanaf de vierde periode kan zelfs een blijvend voordeel door de overheid
worden geincasseerd. Tenslotte zij opgemerkt, dat door een combinatie van
beide beleidsinstrumenten zowel de onmiddellijke werking van de loonsubsi-
die als het blijvende effect van de investeringssubsidie kan worden gereali-
seerd. Eventueel kan dan ook de loonsubsidie een tijdelijk karakter krijgen en
geleidelijk aan worden beeindigd

20. Uitgedrukt in procenten van het nationaal inkomen.
21. Er zij aan herinnerd, dat in dit stadium van de analyse de productiecapaciteit steeds als

volledig bezet wordt verondersteld. De extra vraag die voor een gestegen productiecapaciteit
noodzakelijk is komt dus ex hypothesi endogeen of exogeen tot stand.



3. DE BETEKENIS VAN DE
EFFECTIEVE VRAAG IN DE
GESLOTEN VOLKSHUISHOUDING

3.1. PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING

In hoofdstuk 2 is steeds van de vooronderstelling uitgegaan, dat de omvang
van de bestedingen, die in de gesloten volkshuishouding overeenkomt met het
nationaal inkomen, juist gelijk is aan de beschikbare productiecapaciteit.
Mutaties in de bezettingsgraad van het productie-apparaat konden daardoor
vooralsnog buiten beschouwing blijven. Het laten vallen van de hypothese
van de gelijkheid van de effectieve vraag en het normale aanbod op de
goederenmarkt heeft echter belangrijke consequenties voor het behoud van
oude en de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Mutaties in de bezettingsgraad veroorzaken immers overbezettingswinsten
of onderbezettingsverliezen, waardoor enerzijds het moment waarop margi-
nale jaargangen verliesgevend worden kan verschuiven, zodat het verlies aan

oude arbeidsplaatsen zich wijzigt en waardoor anderzijds de bruto-accumula-
tie kan worden beinvloed, zodat de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen veran-
dert.

In de eerste plaats besteden we aandacht aan de betekenis van mutaties in
de bezettingsgraad voor het uitstotingsproces van marginale jaargangen.
Meer in het bijzonder gaat het hierbij om de gevolgen van extra loonsverho-
gingen, die naast een kosteneffect nu ook een bestedings- of koopkrachtseffect
hebben. Teneinde dit bestedingseffect van de lonen als zodanig en apart te
analyseren, wordt voorlopig van mogelijke veranderingen in de bestedingen
van de winstgerechtigden geabstraheerd, zodat overigens ook de bruto-accu-
mulatie die door de winstgerechtigden wordt bepaald niet van ritme veran-
dert. De gevolgen van een reble loonsverhoging, die boven de normale produc-
tiviteitsstijging uitgaat, zijn onder de geschetste omstandigheden tweeledig;

enerzijds worden de ondernemers geconfronteerd met een extra stijging van
de (loon-) kosten, hetgeen het uitstotingsproces van marginale jaargangen
versnelt, anderzijds leiden de hogere lonen tot grotere bestedingen van de
loontrekkers, zodat ook de opbrengsten van het bedrijfsleven toenemen,
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voorzover aan de grotere vraag voldaan kan worden door een verbeterde

bezettingsgraad van het productie-apparaat. Indien verondersteld wordt, dat
alle producenten in gelijke mate delen in deze verbetering van de bezettings-
graad, betekent dit dat ook op de marginale jaargangen extra opbrengsten
kunnen worden gerealiseerd, hetgeen op zichzelf genomen het uitstotingspro-
ces van marginale jaargangen weer vertraagt. Aangenomen dat een betere

benutting van de productiecapaciteit zonder extra mankracht verwezenlijkt
kan worden, impliceert een en ander een aanmerkelijk lagere elasticiteit van
het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de reele loonshoogte dan voor het
geval dat het bestedingseffect van de loonsverhoging wordt geneutraliseerd
door een dienovereenkomstige daling van de bestedingen van de winstgerech-
tigden. Immers, de extra loonsverhoging wordt op de marginale jaargangen
gedeeltelijk terug verdiend. Dat slechts van een gedeeltelijk terugverdienen
sprake kan zijn volgt uit het feit dat de extra loonsverhoging eerst nog
gewogen moet worden met de loonquote om de mutatie in de bezettingsgraad
en derhalve de extra opbrengst te verkrijgen; bij een loonquote van twee derde
wordt de bovenbedoelde elasticiteit aldus verkleind tot een derde van de
oorspronkelijke waarde.

Het is echter allerminst zeker, dat een betere bezetting van het productie-
apparaat, welke beschouwd kan worden als een vergroting van de kapitaal-
productiviteit, tot eenzelfde vergroting van de arbeidsproductiviteit van de
diverse jaargangen leidt, zodat ter verwezenlijking van een hogere bezettings-
graad geen extra mankracht behoeft te worden aangetrokken. Voorzover een
hogere bezettingsgraad slechts gerealiseerd kan worden door het aanstellen
van extra arbeidskrachten moet met een tweetal effecten rekening worden
gehouden. Enerzijds worden de ondernemers op de marginale jaargangen
geconfronteerd met een nieuwe kostenfactor, nl. de extra mankracht die zij ter
realisering van een hogere bezettingsgraad moeten aantrekken, zodat het
uitstotingsproces van oude arbeidsplaatsen weer wordt versneld.

In de uiterste situatie, waarin voor iedere procent overbezetting ook een
procent extra mankracht moet worden aangetrokken, hetgeen wil zeggen dat
de arbeidsproductiviteit per jaargang niet verhoogd kan worden, gaan voor
de marginale jaargangen de extra opbrengsten  van de betere bezetting geheel
verloren aan de extra aan te trekken arbeid, zodat de oorspronkelijke elastici-
teit van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de reele loonshoogte weer
wordt hersteld. Daarmede is echter nog niet het verband tussen de werkgele-

genheid en de reale loonshoogte bepaald. Anderzijds moet immers rekening
worden gehouden met het feit, dat op de supramarginale jaargangen de
hogere bezettingsgraad eveneens een vergroting van de vraag naar arbeid
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genereert. In de reeds genoemde uiterste situatie, waarin geen stijging van de
arbeidsproductiviteit van de verschillende jaargangen mogelijk is, is de ver-
groting van de werkgelegenheid door een betere bezetting van het productie-
apparaat zelfs hoger dan de vermindering van de werkgelegenheid door het
extra verlies aan oude arbeidsplaatsen, zodat uiteindelijk een positief verband
tussen de werkgelegenheid en de reEle loonshoogte resulteert. Deze stelling
kan op basis van het door ons steeds gehanteerde cijfervoorbeeld als volgt
worden toegelicht. Onder invloed van een extra loonstijging van 4,5 procent
wordt ook de voorlaatste jaargang buiten gebruik gesteld. Daardoor gaat 1,2
· 4,5 = 5,4 procent van de werkgelegenheid en 0,8 · 4,5 = 3,6 procent van de
productiecapaciteit verloren: Omdat de mogelijkheid van verhoging van de

arbeidsproductiviteit per jaargang is uitgesloten, is met de fabricage op de
supramarginale jaargangen van de producten, die anders op de thans extra
uitgestoten voorlaatste jaargang vervaardigd zouden zijn, een extra vraag
naar arbeid van 3,6 procent gemoeid, zodat per saldo 1,8 procent werkloos-
heid ontstaat. Er is dan echter nog geen rekening gehouden met het
koopkrachtseffect van de hogere lonen, dat bij een loonquote van twee derde

op  i · 4,5 - 3 procent extra vraag en derhalve extra werkgelegenheid  kan
worden becijferd. Aldus komt de werkgelegenheid niet 1,8 procent lager, maar
1,2 procent hoger uit. Tenslotte moet nog het koopkrachtseffect van deze 1,2
procent volumevergroting van de loonsom in de beschouwingen worden
betrokken. Bij een loonquote van twee derde leidt 1,2 procent stijging van de
loonsom  tot i. 1,2 = 0,8 procent stijging  van de vraag en daarmee van  de
werkgelegenheid en de loonsom, enzovoort, zodat uiteindelijk na een multi-
plicatorproces een vergroting van de werkgelegenheid met 3,6 procent resul-
teert. Bij een extra loonstijging van 4,5 procent komt dat dus neer op een
positieve elasticiteit van 0,8 van de werkgelegenheid ten opzichte van de reBle

loonshoogte.
Resumerend kan gesteld worden, dat het verband tussen de werkgelegen-

heid en de reele loonshoogte negatief is, voorzover een hogere bezettingsgraad
zonder extra mankracht gerealiseerd kan worden, maar dat het positief wordt,
wanneer een hogere bezettingsgraad een relatief even grote extra vraag naar
arbeid impliceert.

Voor tussenliggende posities, waarbij in zekere mate per jaargang een
verbetering van de arbeidsproductiviteit bij een betere bezettingsgraad mo-
gelijk is, is derhalve nauwelijks enig verband tussen de werkgelegenheid en de
reEle loonshoogte!

1. De elasticiteiten 9, en Fk bedragen immers resp. 1,2 en 0,8.
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Het is duidelijk dat deze belangrijke conclusies in hoge mate afhankelijk
zijn van de veronderstelling, dat er geen veranderingen in de bestedingen van
de winstgerechtigden optreden. Het is derhalve van het grootste belang te
onderzoeken in hoeverre deze hypothese realistisch is. In de eerste plaats kan
worden opgemerkt, dat voorzover er al wijzigingen in deze bestedingen
optreden, met een zekere vertraging rekening moet worden gehouden, zodat
de bovenstaande analyse van het kosten- en bestedingseffect van de lonen
althans voor de korte termijn van toepassing kan worden geacht. In de tweede
plaats is daar de bekende stelling van Kalecki,2 dat in een gesloten volkshuis-
houding het kosten- en het bestedingseffect van de lonen elkaar precies
compenseren, zodat het verloop van de winsten niet wordt aangetast. Indien
de voor de hand liggende vooronderstelling wordt gemaakt, dat de bestedin-
gen van de winstgerechtigden bepaald worden door het verloop van de
winsten betekent een en ander, dat loonimpulsen de genoemde bestedingen
niet beinvloeden en dat derhalve de conclusies met betrekking tot het verband
tussen de werkgelegenheid en de reile loonshoogte gehandhaafd kunnen
worden.

De stelling van Kalecki met betrekking tot de gelijkheid van het kosten- en
het bestedingseffect van de lonen berust op de aanname dat de verdiende
lonen onmiddellijk en volledig worden besteed. Sociale premies en belastingen
worden derhalve geacht onmiddellijk en volledig door de overheid en de
uitkeringsgerechtigden te worden uitgegeven, terwij 1 tevens wordt aangeno-
men dat een eventueel spaaroverschot van de loontrekkers via het budgette-
kort van de overheid wordt geabsorbeerd en dus toch wordt besteed. Tevens
wordt aangenomen dat het hierbij uitsluitend om consumptieve bestedingen
gaat, omdat de investeringsactiviteit niet geacht wordt op basis van de
ontwikkeling van het looninkomen plaats te vinden. Een verhoging van de
rede loonsom leidt aldus pro tanto tot een vergroting van de consumptie,
welke gerealiseerd wordt door een betere bezetting van het productie-appa-
raat. De hogere lonen kunnen precies betaald worden uit de overbezettings-
winsten, zodat het winstniveau gelijk blijft. Er zij aan herinnerd, dat deze
vaststelling macro-economisch van aard is, daar in de consumptiegoederen-
sectoren in eerste instantie een stijging van de winst en in de investeringsgoe-
derensectoren een daling van de winst optreedt. Indien er sprake is van
rendementsnivellatie tussen de sectoren zal de stijging van de nominale winst
in de consumptiegoederensectoren precies gecompenseerd worden door een

2. M. Kalecki, Selected essays on the dynamics of the capitalist economy. University Press,
Cambridge, 1971.
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prijsstijging van de investeringsgoederen, zodat de winst per sector reBel

gezien constant blijft.
Kennelijk wordt het winstniveau niet door de lonen bepaald. De vraag kan

worden gesteld waardoor het dan wel wordt bepaald. In de staat van middelen
en bestedingen van een gesloten volkshuishouding vindt men aan de debetzij-
de de loonsom en de winsten, terwijl men aan de creditzijde de consumptie en
de investeringen aantreft. Zoals gezegd is de loonsom juist gelijk aan de
consumptie uit het looninkomen, zodat geconcludeerd kan worden dat de
winsten gelijk zijn aan de investeringen en de overige consumptie, die nog
onderscheiden kan worden in de consumptie uit het kapitaalinkomen en in
het autonome budgettekort van de overheid, voorzover dat uitgaat boven
hetgeen reeds tot stand komt ter absorbering van het spaaroverschot van de
loontrekkers. Aangenomen dat de investeringen en de consumptie van de
winstgerechtigden bepaald worden door het verloop van de winsten in het
verleden, determineert uiteindelijk de overheid via het autonome budgette-
kort het niveau van de winsten.

Zo komen we op de betekenis van het budgettekort voor de werkgelegen-
heid. Op korte termijn verstoort het tekort de gelijkheid van de effectieve
vraag en de normale productiecapaciteit; niet alleen vergroot het tekort als
zodanig de effectieve vraag, maar ook de bestedingen uit de winsten kunnen
stijgen, daar de winsten pro tanto door het tekort vergroot worden. Wanneer
de betere bezetting die van een en ander het gevolg is niet geheel uit een
verhoging van de arbeidsproductiviteit per jaargang tot stand kan worden
gebracht stijgt de vraag naar arbeid. Op iets langere termijn speelt de vergro-
ting van de bruto-accumulatie, die het gevolg is van de grotere investeringen
uit de hogere winsten, zodat de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen wordt
versneld. Tegelijkertijd treedt natuurlijk ook een versterkte groei van de
productiecapaciteit op, waardoor op den duur het tekort aan productiecapa-
citeit geringer kan worden, zodat de vergroting van de vraag naar arbeid uit
een oogpunt van een betere bezetting van het productie-apparaat weer af-
neemt. In hoeverre dit tot overproductie en vermindering van de werkgelegen-
heid tenderende capaciteitseffect van de investeringen de lange termijnont-
wikkelingen mede bepaalt is zonder nadere analyse van de loonvorming en de
daarmee samenhangende bestedingen uit het looninkomen niet aan te geven.
Bij de modelsmatige toelichting op het hier gestelde in par. 3.3 wordt op deze
kwestie nog teruggekomen. Vooralsnog beperken we ons tot de bekende
Keynesiaanse conclusie dat vergroting van het budgettekort de werkgelegen-
heid op korte en middellange termijn bevordert.

In het voorgaande is steeds voorondersteld dat de bestedingen van de
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winstgerechtigden, en dan vooral de investeringen, gedetermineerd worden
door het verloop van de winsten. Bij overbezetting van het productie-appa-
raat is in de winsten ook een zeker bedrag aan overbezettingswinsten begre-
pen. Indien men deze overbezettingswinsten in mindering brengt op de win-
sten resteren de zogenaamde calculatiewinsten, d.w.z. de winsten die behaald
zouden zijn, indien van een normale bezetting van het productie-apparaat
sprake zou zijn geweest. Ter onderscheiding wordt de som van overbezet-
tings- en calculatiewinst ook wel feitelijke winst genoemd.

Op basis van deze verdeling van de feitelijke winst in twee componenten,
kunnen een tweetal alternatieve hypothesen met betrekking tot het beste-

dingsgedrag van de winstgerechtigden opgesteld worden. Enerzijds kan ge-
postuleerd worden dat de winstgerechtigden zich bij hun investeringsbeslis-
singen - en eventueel ook bij hun consumptieve uitgaven - laten leiden door
het verloop van de overbezettingswinsten; deze zijn immers een indicatie dat
de vraag naar goederen groter is dan het normale aanbod, zodat uitbreiding
van de productiecapaciteit gewenst is. Men herkent hierin het accelerator-
beginsel. Anderzijds zouden de winstgerechtigden meer naar het verloop van
de calculatiewinsten kunnen kijken. De achterliggende gedachte hierbij is, dat
overbezettingswinsten een tijdelijk, conjunctureel karakter zouden hebben en

derhalve bij de consumptie- en investeringsbeslissingen buiten beschouwing
moeten bhjven.

Onderstaand zal in het kort de betekenis van deze alternatieve bestedings-
hypothesen voor de effecten van de loon- en bestedingsimpulsen worden
besproken.

Aannemende, dat voor het geval dat de investeringen bepaald worden door
het accelerator-beginsel dit met enige vertraging geschiedt, zijn de onmid-
dellijke, korte termijn effecten van een loonimpuls niet anderg dan reeds

besproken is. Afhankelijk van de mogelijkheid de arbeidsproductiviteit per
jaargang te vergroten, muteert de vraag naar arbeid in positieve of nega-
tieve zin ofeventueel geheel niet, terwijl het feitelijk winstniveau gehandhaafd
kan worden doordat de overbezettingswinst het verlies aan calculatiewinst
juist compenseert. Op iets langere termijn worden de investeringen en daar-
mee de bruto-accumulatie nu echter in positieve zin gewijzigd onder invloed
van de hogere bezettingsgraad. Deze acceleratie-gedachte staat overigens niet
geheellosvan winstoverwegingen. Onderinvloed vaneen loonimpuls muteren
de feitelijke macro-economische winsten weliswaar niet, maar in de consump-
tiegoederensectoren stijgt de winst - althans in eerste instantie - echter wel.
En het zijn juist deze sectoren, waardoor in eerste instantie de vraag naar
investeringsgoederen wordt uitgeoefend. Op middellange termijn mag daar-
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om zowel op grond van een grotere vraag naar investeringsgoederen als van
een grotere bruto-accumulatie een verbetering van de werkgelegenheid worden
verwacht, die overigens enigszins afgezwakt kan worden voorzover mede
door mutaties van de reale loonontwikkeling de uitstoot van oude arbeids-
plaatsen zou worden versneld. Of onder de geschetste omstandigheden het tot
overproductie en werkloosheid tenderende capaciteitseffect van de investerin-
gen op den duur deze verbetering van de werkgelegenheid teniet zal doen is
mede afhankelijk van de mate waarin de investeringen reageren op mutaties in
de bezettingsgraad. Is de desbetreffende reactie-coefficient laag, dan kan het in
eerste instantie veroorzaakte tekort aan productiecapaciteit allengs worden
weggewerkt, waardoor in ieder geval de verbetering van de werkgelegenheid
door een grotere bezetting van het productie-apparaat weer verdwijnt. Voor
een hogere waarde van de accelerator-parameter ontstaat - eventueel via
cyclische bewegingen - een steeds grotere discrepantie tussen de effectieve
vraag en de productiecapaciteit, zodat een volkomen labiele ontwikkeling
resulteert.

De eigenschappen van de bestedingsimpuls behoeven na het voorafgaande
weinig toelichting meer. Op korte en middellange termijn is een betere bezet-
tingsgraad en daarmede een grotere werkgelegenheid te verwachten, terwijl
op langere termijn - afhankelijk van de grootte van de acceleratorparameter-
met het verdwijnen van de overbezetting en de daarmee samenhangende
vraag naar arbeid of met een grote labiliteit van het economisch systeem
rekening moet worden gehouden.

Aanzienlijk anders ligt de zaak echter als in de bestedingsbeslissingen van
de winstgerechtigden de calculatiewinsten een centrale rol vervullen. Volgens
deze gedachtengang hebben de ondernemers uitsluitend oog voor het kosten-
aspect van hogere lonen. Of de extra bestedingsmogelijkheden zich in evenre-
dige mate op de door hem vervaardigde producten zullen richten moet iedere
ondernemer maar afwachten, zodat voorzichtigheidshalve deze mogelijke
overbezettingswinsten buiten beschouwing worden gelaten. Onder invloed
van een loonimpuls nemen de calculatiewinsten af en worden de bestedingen
van de winstgerechtigden in neerwaartse richting bijgesteld. Het positieve
bestedings-effect van de hogere lonen wordt hierdoor geneutraliseerd, zodat
per saldo de bezettingsgraad niet muteert en de feitelijke winst daalt. De
verwachting van de ondernemers, dat door de loonsverhoging hun winstposi-
tie zal worden aangetast, wordt aldus door hun eigen bestedingsgedrag
gerealiseerd! Bij gebrek aan een verbetering van de bezettingsgraad zal ook uit
dien hoofde geen extra vraag naar arbeid optreden, zodat het verlies aan oude
arbeidsplaatsen door de loonsverhoging de werkgelegenheid doet dalen. Voor
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het overige zij verwezen naar de beschouwingen over de gevolgen van een
loonimpuls in hoofdstuk 2, aangezien het aldaar gehanteerde model waarin
geen sprake kon zijn van mutaties in de bezettingsgraad, geheel op de onder-
havige casuspositie van toepassing is.

Voor wat betreft de bestedingsimpuls lijkt de calculatiewinsttheorie met
betrekking tot de investeringen echter minder zinvol. De bestedingsimpuls

vergroot als zodanig de bezettingsgraad en doet overbezettingswinsten ont-
staan. Ook al moet een gedeelte hiervan wellicht weer worden uitbetaald aan
de extra aan te trekken arbeidskrachten en eventueel aan hogere lonen op
grond van de verbeterde werkgelegenheidssituatie, toch zullen de feitelijke
winsten stijgen. In tegenstelling tot de situatie bij de loonimpuls, lopen voor
het bedrijfsleven thans de grotere opbrengsten voor op de grotere kosten.
Onder zulke omstandigheden is het onnodig uit oogpunt van behoedzaam-
heid de overbezettingswinst buiten de investeringsbeslissing te laten. Waar de
overbezettingswinst bij de loonimpuls voor iedere afzonderlijke producent
slechts een mogelijkheid is, is zij bij de bestedingsimpuls immers een feit.

3.2. HET KOSTEN- EN BESTEDINGSEFFECT VAN DE LONEN

Het uitstotingsritme van de marginale jaargangen wordt gedetermineerd
door de ontwikkeling van de opbrengsten en de kosten van de productie.
Naast de ontwikkeling van de retle loonkosten per man spelen daarbij een
hogere bezettingsgraad en de daarmee mogelijk samenhangende extra te
bekostigen arbeidskrachten een belangrijke rol. Indien de marginalejaargan-
gen een evenredig deel van de eventueel in de economie aanwezige overbezet-

ting van het productie-apparaat kunnen verwerven, stijgen de opbrengsten
met het percentage van de overbezetting, terwijl de kosten toenemen voorzo-
ver de overbezetting slechts gerealiseerd kan worden met extra arbeidskrach-
ten. Aannemende dat de elasticiteit van deze extra vraag naar arbeid, de
bezettingswerkgelegenheid 4, ten opzichte van de bezettingsgraad sb 3 met ci,
wordt aangeduid, kan geschreven worden:

 b - -  P' Sb (3.1)

3. De onderbezettingsgraad sh is het verschil van de effectieve vraag x en de productiecapaciteit
f'. uitgedrukt in termen van de evenwichtige productiecapaciteit fi, derhalve

Sh -
9' -x-- 92(1 + y') - RE(1 +x) - p, -x, want f; - x-E·
YE             YE
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Voor dy = 0 geldt dat de interne reserve aan arbeidskrachten in het bedrijfsle-
ven zo groot is, dat de overbezetting geheel gerealiseerd kan worden door een
vergroting van de arbeidsproductiviteit per jaargang, zodat geen extra arbeid
behoeft te worden aangetrokken. Voor  . = 1 daarentegen is zulk een vergro-
ting van de arbeidsproductiviteit voor de diverse jaargangen echter onmo-
gelijk, terwijl voor 0 < 62 , < 1 weliswaar extra mankracht bij overbezetting
wordt gevraagd, maar dat ook nog enige productiviteitsverbetering gereali-
seerd kan worden.

Rekening houdend met bovenstaande amenderingen op de afkapconditie
wordt de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen 4 en van de productie-
capaciteit y' beschreven door:4

la  =UUk -  el    {w + 4- (-Sb)}  =U'Uk-  121 ' { ,V +  (1  - 9,)Sb  (3.2)

Y'=  Uk - ek'{11'-1- lb- (-Sb   =   Uk - *'k' H' +' (1 - (Ey)Sb} (3.3)

De totale mutatie in de werkgelegenheid l is gelijk aan de som van de mutaties
in het aantal arbeidsplaatsen  en  in de bezettingswerkgelegenheid:

l Ela+lb (3.4)

Eventueel kan de variabele (, de structurele component en de variabele lb de
conjuncturele component van de vraag naar arbeid worden genoemd. Men
moet daarbij echter wel bedenken dat met name de conjuncturele component,
die immers een rol speelt in de afkapconditie, de structurele component mede
beYnvloedt.

Zoals gezegd kan voor 2, < l bij overbezetting van het productie-apparaat
een vergroting van de arbeidsproductiviteit per jaargang gerealiseerd worden.
We noemen deze de extra endogene conjuncturele arbeidsproductiviteitsstij-
ging  ( - sb - 4) ter onderscheiding van  de in hoofdstuk 2 beschreven extra
endogene structurele arbeidsproductiviteitsstijging (y' - (,), die het gevolg is

van een extra creatie van nieuwe, arbeidsextensieve machines of van een
versnelde uitstoot van oude, arbeidsintensieve jaargangen. Relatieve wijzigin-
gen van de arbeidskosten per eenheid van product vindt men door op de extra
redle loonshoogte deze beide componenten van de extra endogene arbeidspro-
ductiviteit in mindering te brengen.

4. Cf. vgl. (2.12) en (2.13).
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W'  E W- (y'  - la) - ( -s b -  4)

=w- {(y' - sb) - (4 + 4)}

= w - (x - l) (3.5)

Door relatie (3.5) te herschrijven in:

W' = (/ + W) - X (3.6)

ziet men gemakkelijk in, dat door deze variabele w' ook de relatieve mutatie in
de loonquote wordt weergegeven. In de gesloten volkshuishouding zijn de
binnenlandse bestedingen of de effectieve vraag immers gelijk aan het natio-
naal inkomen.

Met behulp van de vergelijkingen (3.1) t/m (3.5) en de definitie van de
onderbezettingsgraad vindt  men: 5

l=- 91       W, + u(1 + 44) - 9, uk (3.7)
0       1 + 'PA- 121 1 + 'Pk- 91

Dit resultaat komt sterk overeen met vergelijking (2.25), zodat voor u = i,
pk = 0.8 en  9, = 1,2 vergelijking (3.7) overgaat in:

4 = -2w' (3.8)

Ook thans is derhalve bij de beschouwde waarden van de elasticiteiten u, gk en

e, de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen uitsluitend afhankelijk van

de loonquote of de arbeidskosten per eenheid product.
Onder de vooronderstelling dat extra stijgingen van de loonsom onmid-

dellijk en volledig worden besteed, veranderen volgens de wet van Kalecki de

feitelijke winsten niet. Wanneer de bestedingsbeslissingen van de winstgerech-
tigden worden genomen op grond van het verloop van de feitelijke winsten,
muteren hun bestedingen ook niet, zodat voor de bestedingsfunctie geschre-
ven kan worden:

x=A· (l+ w) (3.9)

5. Zie bijlage 3.
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terwijl het feit, dat ook het ritme van de bruto-accumulatie ongewijzigd blijft
tot uitdrukking komt in:

Uk -   (3.10)

Voor A=i luidt het model ter bepaling van het verband tussen de werkgele-
genheid en de reele loonshoogte aldus:

y'  =  -0,8{w + (1 - ay)sb3   productie-capaciteitsfunctie

4  - - 1,2{w + (1 - 6,)sb3 : structurele vraagfunctie naar arbeid
tb  -  -  , Sb : conjuncturele vraagfunctie naar arbeid
l -la+4 : definitie van de totale vraag naar arbeid
Sbay-X : definitie van de onderbezettingsgraad
X  = 1(l + w) : bestedingsfunctie
w' E (1 + w)- x delinitie van de loonquote

Na enige substituties vindt  men:6

l=_ (0,6 - 6,) ·W (3.11)(1,5 - i)

Uit vergelijking (3.11) ziet men nu duidelijk dat het verband tussen de
werkgelegenheid en de retle loonshoogte afhankelijk is van de coefficient dy,
dat wil zeggen van de mate waarin bij overbezetting van het productie-
apparaat nog mogelijkheden aanwezig zijn om per jaargang de arbeidspro-
ductiviteit te vergroten. Zijn deze mogelijkheden optimaal aanwezig (Sy = 0),
dan resulteert een negatieve elasticiteit van 0,4 van de werkgelegenheid ten
opzichte van de reiile loonshoogte, hetgeen overigens slechts een derde is van
de oorspronkelijke waarde (el - 1,2). Indien de mogelijkheden tot producti-
viteitsverbetering echter geheel afwezig zijn (i = 1), dan is er een positieve
elasticiteit van 0,8 van de werkgelegenheid ten opzichte van de reele loons-
hoogte. Voor de wellicht niet onrealistische waarde 0,6 voor 6, heeft de reele
loonshoogte geen enkele invloed op de vraag naar arbeid!

Dat de lonen naast een kostenaspect, dat de structurele vraag naar arbeid of
het aantal arbeidsplaatsen beinvloedt, ook een koopkrachtseffect hebben,
waardoor de conjuncturele vraag naar arbeid of de bezettingswerkgelegen-
heid wordt bepaald, kan ook als volgt worden ingezien. Op basis van het

6. Zie bijlage 4.
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bovenstaande model kan een verband worden afgeleid tussen de conjuncture-
le component  van de vraag naar arbeid en de loonquote: 7

lb= lf"apw' (3.12)

Tesamen met het in vergelijking (3.8) geformuleerde verband tussen de struc-
turele component van de vraag naar arbeid en de loonquote, wordt door deze
relatie het kosten- en bestedingseffect van de lonen met betrekking tot de
werkgelegenheid weergegeven. Een verhoging van de loonquote leidt derhal-
ve steeds tot verlies van arbeidsplaatsen, terwijl het van de coafficiant 6,
afhangt in welke mate de extra bezettingswerkgelegenheid, die door de hogere

loonquote wordt veroorzaakt, de werkloosheid die het gevolg is van minder
arbeidsplaatsen compenseert.

Aan het model behoeft thans nog slechts een loonvormingsfunctie te wor-
den toegevoegd om het compleet te maken en de effecten van de loonimpuls te
kunnen berekenen. Aannemende dat de zwakke werking van de arbeidsmarkt
actueel is en dat zowel de structurele als de conjuncturele extra endogene
verbeteringen van de arbeidsproductiviteit in de lonen worden doorgegeven,
luidt de loonvormingsfunctie:

W, = fit + Pl (3.13)

Met behulp van de vergelijkingen (3.4), (3.8), (3.12) en (3.13) leidt men thans
gemakkelijk de eindvergelijking voor de werkgelegenheidsvariabele af:

{1 + 20(1 - fay)}1 - -2(1 - fiy)#t (3.14)

In  tabel  8 zijn  voor # = 0,5  voor een drietal waarden van 6, (0; 0,6 en  1) de
gevolgen geregistreerd van een eenmalige loonimpuls van 1%. Volledigheids-
halve is ook de ontwikkeling van de overbezettingswinsten en de calculatie-
winsten vermeld. De calculatiewinsten y& voldoen aan de volgende
definitievergelijking: 8

1                    A

Y  E -1-2-X Y  - -1-2-T (4 + w) (3.15)

7. Zie bijlage 4.
8. Cf. vergelijking (2.23).
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Met betrekking tot de overbezettingswinsten geldt dat op de extra opbrengst
van de hogere bezetting  ( - sb) nog de kosten  van de extra  aan te trekken
arbeidskrachten (4) in mindering moeten worden gebracht. Uitgedrukt in
termen van het evenwichtig winstniveau, luidt de overbezettingswinst y 
derhalve:

""  =  -s b- Alb  -_  i  - Aiv'R -1-A 1  -A s b (3.16)

De feitelijke winst YR is natuurlijk gelijk aan de som van de calculatie- en de
overbezettingswinst:

YR EfR + Y"R (3.17)

In kwalitatieve zin heeft de loonimpuls op alle modelvariabelen met uitzon-
dering van de werkgelegenheid dezelfde invloed; een verhoging  van de loon-

Tabel 8. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1% voor B = 0,5.

Sy= 0 9,= 0,6 ciy=1

werkgelegenheid 1=  -2 1_ f< A               -1                   0                     42-lay

loonquote                             w' = 0,51 + f,                       0,5              1                   3
arbeidsplaatsen l„ = -2w' -1 -2 -6
bezettingswerkgelegenheid    4 = <w'                                 0                     2                     10
bezettingsgraad Sb =  - -lf w'

9 -1,67 - 3,33 - 10
reble loon w=-11.-(1-6,)st,io 2,5  3  5
bestedingen x= i(1 +w)                         1                 2                   6
productiecapaciteit y'=X + Sb

- 0,67 -1,33          -  4
calculatiewinst y&=37'-2(4 + w) -5 -6 - 10

overbezettingswinst 6=(-3+24)4         5           6           10
feitelijke winst YR =Y1+Y;;                     0               0                 0
arbeidsproductiviteit:
a. structureel p'-10 0,33 0,67             2
b. conjunctureel -sb - ib 1,67 1,33             0
c. totaal x-1                                    2                 2                   2

9.(3.12)    4 =lfs'.w,1> »SD= -lfw'
13.1)   4 = -6,4 J

10. Cf. vergelijking (3.2)



68                     DE BETEKENIS VAN DE EFFECTIEVE VRAAG

quote, extra uitstoot van oude arbeidsplaatsen, een vergroting van de bezet-

tingsgraad en samenhangend daarmede een extra vraag naar arbeid, behalve
indien de interne reserve aan arbeidskrachten in het bedrijfsleven groot is
(Sy = 0). De hogere bezettingsgraad is zowel het gevolg van de extra beste-

dingen als van de extra uitstoot van marginale jaargangen. Het verlies aan cal-
culatiewinsten wordt steeds gecompenseerd door grotere bezettingswinsten,
zodat de feitelijke winst niet wordt aangetast.

De bestedingen van de winstgerechtigden blijven daardoor ongewijzigd,
zodat het ritme van de bruto-accumulatie niet wordt verstoord. De gepresen-
teerde resultaten gelden dan ook niet alleen voor de eerste periode, maar
eveneens voor elk van de volgende perioden. Door de extra uitstoot van
arbeidsintensieve jaargangen kan de arbeidsproductiviteit in structurele zin
stijgen, terwijl in conjunctureel opzicht sprake is van een verbetering van de
arbeidsproductiviteit voorzover f kleiner dan tan is. De belangrijkste conclu-
sie heeft evenwel betrekking op het verband tussen de werkgelegenheid en de
reBle loonshoogte. Voor een kleine waarde van ov is het bedoelde verband
negatief, terwijl voor een grotere waarde van dy van een positief verband
sprake is. Dat de mogelijkheden om een vergroting van de arbeidsproductivi-
teit per jaargang uit de stijging van de bezettingsgraad tot stand te brengen

geringer zijn, naarmate de waarde van Sy groter is, is reeds uitvoerig aan de
orde gesteld.

3.3. HET AUTONOME BUDGETTEKORT VAN DE OVERHEID

Voor zover het budgettekort van de overheid uitgaat boven hetgeen tot stand
komt ter absorbering van een eventueel spaaroverschot van de loontrekkers,
is er sprake van een autonome bestedingsimpuls. Aannemende dat de winst-
verbetering, die hiervan het gevolg is, weer geheel - zij het met enige vertraging
- wordt besteed,  kan de bestedingsfunctie als volgt aangevuld worden: 11

x= A· (l t w) +  (1  -  A) ·Y R_ ,  t   (3.18)

In de gesloten volkshuishouding, waar het niveau van de bestedingen gelijk is

11. De bestedingsimpuls, welke uitgedrukt is in termen van het bestedingsvolume op het even-
wichtig groeipad, voldoet aan de volgende definities:
a. eenmalige bestedingsimpuls van 1% in periode 1: f,=1 voort=1

=Ovoort 0 1
b. voortdurende bestedingsimpuls van 1% vanaf periode 1:   R, -  1 voor alle t 2 1
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aan het nationaal inkomen, geldt echter ook de volgende definitievergelijking:

X E A· (l t w) + (1 -A) ·Y R (3.19)

Uit de relaties (3.18) en (3.19) is nu eenvoudig het verband tussen het verloop
van de feitelijke winsten en de bestedingsimpuls te bepaten.

1

AYR- 1- 1 i (3.20)

Een eenmalige bestedingsimpuls brengt de winsten dus bhjvend opeen hoger
niveau, terwijl een continuering van het budgettekort de winsten voortdurend
doet stijgen.

Met betrekking tot de bruto accumulatie gaan van de bestedingsimpuls een
tweetal effecten uit. Voorzover de autonome bestedingsvergroting door de
overheid uit extra investeringen bestaat, 12 wordt de bruto accumulatie recht-
streeks vergroot, terwijl indirect de investeringsactiviteit toeneemt, omdat de
bestedingsimpuls de winsten doet stijgen. Voor een marginale investerings-
quote a  luidt de investeringsfunctie derhalve:

dR  (1 - A)i=
G             YR_,  +

i (3.21)

Volledigheidshalve wordt ook de consumptiefunctie nog vermeld. De loon-
trekkers worden geacht hun inkomen onmiddellijk en volledig uit te geven
aan consumptieve bestedingen, terwijl voor de winstgerechtigden met een
marginale consumptiequote fR en enige vertraging wordt gerekend. Tenslotte
is ook rekening gehouden met een autonome verhoging van het consumptie-
niveau:

A                      f..(1 -A)
C=-(1+W) + "1-a 1-0 YR-,+ 2 (3.22)

Per definitie is de mutatie in de totale bestedingen gelijk aan het gewogen
gemiddelde van de mutaties in de afzonderlijke bestedingscategorieen, de
consumptie en de investeringen.

X - (1-a) ·c+a·i (3.23)

12.  Bijv. door investeringssubsidies e.d.  Cf.  par.  2.4 en  2.5.
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Indien nu de winstgerechtigden - zij het met enige vertraging - hun gehele
inkomen weer besteden (fR  + dR  = 1), wordt de bestedingsfunctie (3.18) door
substitutie van de relaties (3.21) en (3.22) in vergelijking (3.23) teruggevon-
den. 13

Rekening houdend met de bekende waarden voor de diverse coefficienten -

9,=  1,2, ek  = 0,8, u = i. aR  - 0.45, a = 0,15, A = i e n K = - iuidt het model
ter bestudering van de betekenis van de bestedingsimpuls aldus:

y'    =uk- 0,8{w + (1 - 2„)sbl productie-capaciteitsfunctie
4    - iuk- 1,2{w + (1 - Sy)sbl: structurele vraagfunctie naar

arbeid

 b       =   - 9, Sb : conjuncturele vraagfunctie naar
arbeid

1 -la+lb : definitie van de totale vraag naar
arbeid

Sb   E Y -X : definitie van de onderbezettings-
graad

X  -i(ltw)+tyR-,+R : bestedingsfunctie

X    E i(l + w) +  YR : definitie van het nationaal inkomen

Auk = 0,09YR -1+ 0,091- 1 gecombineerde accumulatie-
investeringsfunctie

w'   E (1 + w)- x : definitie van de loonquote.

Na enige substituties vindt men ter beschrijving van de ontwikkeling van de
effectieve vraag, van de productiecapaciteit en daarmee samenhangend van de
bezettingsgraad de navolgende relaties: 14

Ax -2jw' + 3f (3.24)

Ay' =  -4Aw' + 0,15 E R-2  t 00521 (3.25)

Asb - -1*Aw'-3Rt 0,15I*-2 t ,05i--1 (3.26)

In vergelijking (3.24) wordt duidelijk gemaakt, hoe een eenmalige bestedings-
impuls de effectieve vraag duurzaam op een hoger niveau brengt, terwijl via
vergelijking (3.25) tot uitdrukking wordt gebracht hoe de productiecapaciteit

13. R . (1-a)2+G i
14. Zie bijlage 5.



HET AUTONOME BUDGETTEKORT VAN DE OVERHEID             71

zich aanpast. Enerzijds is er sprake van een direct capaciteitseffect, voorzover
debestedingsimpuls zelfuit extra investeringen bestaat (0,051- 1 ), anderzijds is
er indirect het capaciteitseffect van de investeringen uit de hogere winsten

(0,15 I R- 2)· Dit laatstgenoemde effect treedt blijvend op, omdat zoals ge-

zegd door een eenmalige bestedingsimpuls de winsten duurzaam worden
verhoogd. Allengs wordt aldus het tekort aan productiecapaciteit weggewerkt
en op de lange duur kan zelfs een onderbezetting van het productieapparaat
resulteren.

De betekenis van het verloop van de loonquote is tweeledig. Een verhoging
van de loonquote heeft een koopkrachtseffect, dat de effectieve vraag doet
stijgen, maar er is ook sprake van een kosten-effect, waardoor de uitstoot van
marginale jaargangen wordt versneld en productie-capaciteit verloren gaat.
Onder invloed van beide factoren neemt de bezettingsgraad toe.

Voorzover mutaties in de bezettingsgraad niet geheel uit een verbetering
van de arbeidsproductiviteit per jaargang kunnen worden gerealiseerd
(9, > 01 leidt een hogere bezettingsgraad tot meer (conjuncturele) werkgele-

genheid

Alb =lfayd w' + 3ayR - 0,1562y ER-2 - 0,050-yi- 1 (3.27)

Rekening houdend met het in vergelijking (3.8) geformuleerde verband tussen
de structurele component van de vraag naar arbeid en de loonquote, wordt de
ontwikkeling van de totale werkgelegenheid gegeven door:

Al-Alat Alb

= C -2 +-'fay)3w' + 36,R - 0,156,E R -2 - 0,056,i- 1 (3.28)

Op basis van loonvormingsfunctie (3.13) leidt men de eindvergelijking voor
de werkgelegenheidsvariabele af:

{1 + 2#(1 - fay)}31 -

= -2(1 -fay,AA + 36-pR - 0,156„E -2 - 0,056-72-- 1 (3.29)

In tabel 9 zijn voor B = 0,5 de resultaten weergegeven van een eenmalige -
uitsluitend consumptief gerichte - bestedingsimpuls van 1%. Voor 6, is de
waarde 0,6 gekozen, zodat mutaties in de loonquote de werkgelegenheid niet
beinvloe(len.
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label 9. De gevolgen van een eenmalige bestedingsimpuls van 1% voor # = 0,5 en   = 0,6.

periode - 1 2 3 4 5

bestedingsimpuls R 1 0 0 0 0
IR 11111

werkgelegenheid Al -1,8i-0,09 I R-2 1,8 0         - 0,09     - 0,09     - 0,09
l=l-1 +Al 1,8 1,8 1,71 1,62 1,53

loonquote w' = 0,5l                          0,9       0,9 0,86 0,81 0,77
arbeidsplaatsen 4 - -2w' -1,8    -1,8    -1,71    -1,62   -1,53
bezettings-
werkgelegenheid           4=1-4                         3,6       3,6 3,42 3,24 3,06
bezettingsgraad Sb =  - 3 b -6      -6      -5,7     -5,4     -5,1
bestedingen x =2w'+362*            4,8     4,8 4,71 4,62 4,53
reble loon w=w' +x-1                 3,9       3,9 3,86 3,81 3,77

productiecapaciteit y'=X+S  - 1,2    -1,2    -0,99    -0,78    -0,57
calculatiewinst y  = 3y' - 2(4 + w) - 7,8     - 7,8     - 7,26     - 6,72     - 6,18
overbezettings-
winst y  = - 1,8st, 10,8 10,8 10,26 9,72 9,18

feitelijke winst Y R -  Y R   YR 33333
bruto-

accumulatie Auk  -0,09YR_,00 0,27 0,27 0,27
Uk=Uk- + Auk 00 0,27 0,54 0,81

arbeids-
productiviteit
a. structureel y'-l„                         0,6     0,6 0,72 0,84 0,96
b. conjunctureel -sb-4                                 2,4         2,4 2,28 2,16 2,04

c. totaal X-1 33333

Op korte termijn, d.w.z. in de eerste twee perioden, veroorzaakt de beste-

dingsimpuls een flinke stijging van de effectieve vraag en een verbetering van
de bezettingsgraad. De extra vraag naar arbeid die hiermee samenhangt doet
de loonquote via de werking van het arbeidsmarktmechanisme stijgen, zodat
tot de extra uitstoot van marginalejaargangen wordt besloten. Het verlies aan
arbeidsplaatsen wordt echter ruim gecompenseerd door de extra werkgele-
genheid die het gevolg is van de verbetering van de bezettingsgraad. Met
betrekking tot de arbeidsproductiviteit kan worden opgemerkt dat deze in
structureel opzicht toeneemt door de versnelde uitstoot van marginale jaar-
gangen en in conjuncturele zin door de hogere bezettingsgraad. Tenslotte
moet nog gewezen worden op de niveauverhoging van de feitelijke winsten,
welke uitgedrukt in procenten van het nationaalinkomen, precies gelijk is aan
de bestedingsimpuls.
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Op middellange termijn, d.w.z. voor de periode drie en volgende constate-
ren we een versnelling in het ritme van de bruto-accumulatie onder invloed
van het duurzaam hoger niveau van de winsten. Het tekort aan productieca-
paciteit wordt aldus langzaam maar zeker teniet gedaan, zodat de overbezet-
ting van het productie-apparaat geringer wordt en ook de bezettingswerkgele-
genheid afneemt. De snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaatsvinden is
echter gering, zodat de gunstige invloed van de bestedingsimpuls op de
werkgelegenheid en het nationaal inkomen nog geruime tijd behouden blijft.
Dat overigens van de extra creatie van nieuwe arbeidsplaatsen geen positieve
invloed uitgaat op de werkgelegenheid hangt samen met het reeds vroeger
geconstateerde feit, 15 dat de doorberekening in de lonen van de extra structu-
rele arbeidsproductiviteitsstijging, die het gevolg is van een grotere bruto-
accumulatie, de uitstoot van marginale jaargangen versnelt en aldus de
potentiBle extra vraag naar arbeid op de nieuwe arbeidsplaatsen neutraliseert.
Het in de tabel geregistreerde herstel van het aantal arbeidsplaatsen moet dan
ook uitsluitend worden toegeschreven aan de werking van het arbeidsmarkt-
mechanisme, dat bij een daling van de vraag naar arbeid de loonstijging
vermindert en daardoor de uitstoot van oude arbeidsplaatsen weer vertraagt.

Tabel 10. De gevolgen van een cenmalige bestedingsimpuls voor de confrontatie van middelen en

bestedingen.

uitgangssituatie periode 1 periode 2

reale loonsom l·* 200·1 =200   203,6· 1,039= 211,4 203,6·1,039=211,4
feitelijke
winst               fR 100 103 103

nationaal
inkomen              9 300 314,4 314,4

consumptie uit
looninkomen EL      1 · 200     = 200    1 · 211,4 = 211,4 1·211,4 =211,4
consumptie uit
winstinkomen aR     0,55 · 100 =   55   0,55 · 100 = 55 0,55 · 103 =  56,65

autonome
consumptie i  0   3   0
investeringen i       0,45 · 100 =   45   0,45 · 100 = 45 0,45 · 103 46,35

nationale
bestedingen f 300 314,4 314,4

15. Cf. par. 2.3 en 2.4.
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In tabel 10 zijn de bovenvermelde resultaten nog eens samengevat in een
confrontatie van middelen en bestedingen. Ter vereenvoudiging zijn de cijfers
gepresenteerd met weglating van de groei-indices van het evenwichtig groei-
pad, terwijl tweede-orde effecten zijn verwaarloosd. In de uitgangssituatie
wordt de werkgelegenheid op 200 en het reBle loonniveau op BEn gesteld.

Tabel  ll. De gevolgen van een eenmalige investeringsimpuls van 61% voor B = 0.5 en i = 0,6.

Periode +    1    2    3    4    5

investeringsimpuls R = 0,15i" 1 0 0 0 0
I R 11111
7        6,670000

werkgelegenheid Al-1,8R-0,09IR-2-0,032, 1.8 - 0,2         - 0,09      - 0,09      - 0,09

1=1_,+At t,8 1,6 1,51 1,42 1,33

loonquote w' = 0,5l 0,9 0,8 0,76 0,71 0,67

arbeidsplaatsen 4 -- 24 -- 1,8 - 1,6 -1,51    -1,42    -1,33
bezettings-
werkgelegenheid 4=1-4 3,6 3,2 3,02 2,84 2,66

bezettingsgraad so = -#/b - 6            - 5,33     - 5,03     - 4,73     - 4,43
bestedingen x= lw'+362*                                   4,8         4,6 4,51 4,42 4,33
retle loon w=w'+x-l 3,9 3,8 3,76 3,71 3,67

productiecapaciteit    y' =x+s b -1,2 -0,73  -0,52  -0,31  -0,10
calculatiewinst 71 = 37' - 2(4 + w) -7,8 - 6,6        - 6,06     - 5,52     - 4,98
overbezettingswinst   76 - - 1,8sb 10,8 9,6 9,06 8,52 7,98

feitelijke winst YR -YR t ·4 33333
bruto-

accumulatie Auk - 0,09YR _ :  + 0,092 1
0 0,6 0,27 0,27 0,27

Uk =Uk., + 3Uk 0 0,6 0,87 1,14 1,41

arbeidsproductiviteit
a. structureel Y' -4 0,6 0,87 0,99 1,11 1,23

b. conjunctureel -Sb-4    2,4 2,13 2,01 1,89 1,77
c. totaal X-/ 33333

Tenslotte zijn in tabel 11 volledigheidshalve de resultaten geregistreerd van
een eenmalige bestedingsimpuls, die volledig aan extra investeringen wordt
uitgegeven. Teneinde het bestedingseffect van deze investeringsimpuls gelijk
te doen zijn aan hetgeen in tabel 9 werd verondersteld, is de becijfering voor
een eenmalige investeringsimpuls van 61% uitgevoerd. Bij een investerings-

quote van 0,15 komt dat immers neer op een bestedingsinjectie van 0,15 · 6,67
= 1%. Het capaciteitseffect van de extra investeringen komt tot uitdrukking
in de gecombineerde investerings- en accumulatiefunctie.
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Na hetgeen betoogd is naar aanleiding van de uitsluitend consumptief ge-
richte bestedingsimpuls behoeven de bovenstaande uitkomsten nauwelijks
enige toelichting. Voordeeerste periode, waarin hetcapaciteitseffect vandein-
vesteringen nog geen rol speelt, zijn de resultaten zelfs identiek. Het tijdstip
waarop een begin wordt gemaakt met het wegwerken van de overbezetting
breekt nu echter reeds in de tweede periode aan ten gevolge van de extra in-
vesteringsactiviteit in de eerste periode. Voor het overige zijn de gevolgen van
deeenmalige investeringsimpuls in kwalitatievezin echtergelijk aan die vande
consumptie-impuls.

De  uitkomsten van tabel   11 kunnen evenwel nog anders geinterpreteerd
worden dan als de gevolgen van een overheidsbeleid dat gericht is op het
stimuleren van de investeringen. Omkering van het teken levert de resultaten
van een negatieve investeringsimpuls, die gezien kan worden als een min of
meer autonome vermindering van de investeringsactiviteit van het bedrijfsle-
ven. Dit kan samenhangen met een hoge winstbelasting, een sterke drang naar
overheidsinvloed op de investeringsbeslissingen en met al die factoren, die
gewoonlijk worden samengevat in het begrip 'investeringsklimaat'. Hoe dit
ook zij, een autonome vermindering van de investeringsactiviteit heeft nega-
tieve gevolgen voor de werkgelegenheid en het inkomen. De gunstig uitvallen-
de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen kan eventueel verdwijnen,
wanneer de rol van het arbeidsmarktmechanisme wordt uitgeschakeld. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren door de negatieve investeringsimpuls vergezeld te
doen gaan van een positieve loonimpuls. De loonquote kan dan toenemen,
zodat arbeidsplaatsen verloren gaan; voor de waarde 0,6 van  , heeft een en
ander overigens geen consequenties voor de werkgelegenheid. 16

3.4. DE INVESTERINGSFUNCTIE EN HET ACCELERATOR-PRINCIPE

Thans wordt de betekenis geanalyseerd van loon- en bestedingsimpulsen
indien de investeringen niet door het verloop van de feitelijke winsten, maar
door de mutaties in de bezettingsgraad worden bepaald. Aan het accelerator-
beginsel met betrekking tot de investeringen ligt de hypothese ten grondslag,
dat extra winsten ten gevolge van een hoge bezettingsgraad erop wijzen dat de
productiecapaciteit te kort schiet bij de effectieve vraag. hetgeen voor de
ondernemers aanleiding is hun potentiale aanbod van goederen uit te breiden.
Deze uitbreiding geschiedt via extra investeringen, welke, zoals bekend, een

16. Cf. tabel 8.
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bestedings- en een capaciteitseffect hebben. De introductie van het accelera-
tor-beginsel in het model vereist derhalve een herziening van de bestedings-
functie en de gecombineerde accumulatie-investeringsfunctie. Uitgedrukt in
termen van de evenwichtige productiecapaciteit is het aanbodtekort gelijk aan
- sb. De capaciteitsuitbreiding van de extra investeringsactiviteit i is in termen
van de evenwichtige productiecapaciteit gelijk aan (G f K ji. Aannemende dat
ondernemers een gedeelte C van het aanbodtekort trachten weg te werken met
extra investeringen, luidt de investeringsfunctie, rekening houdend met enige

vertraging:

(K

i  -  -   Q- Sh - ,  +
i (3.30)

Op basis van de definitievergelijking (2.21) voor de accumulatie kan dus
geschreven worden:

G G

Auk=-2-i-1 = -(St,-2 -1- -2- i-1                                       (3.31)

Veronderstellend dat de consumptie van de winstgerechtigden min of meer
autonoom is en dus niet door de ontwikkeling van het winstinkomen of van
bestanddelen daarvan bepaald wordt, en dat de loontrekkers hun gehele
inkomen onmiddellijk consumptief besteden, luidt de bestedingsfunctie:

x =A(l + w)- CKsb-, + f (3.32)

Rekening houdend met de bekende waarden voor de diverse coafficianten
- 9, = 1,2,  ek = 0,8, u -1, A= i. a= 0,15 en K =f- luidt het model ter
bestudering van de betekenis van het accelerator-principe in de investe-
ringsfunctie aldus:

y    = uk - 0,8{w + (1 - Gy)sbl : productiecapaciteitsfunctie

4    = *uk - 1,2{w + (1 - i.)sbi . structurele vraagfunctie naar
arbeid

'b      =  -  ).Sb : conjuncturele vraagfunctie naar
arbeid

i =4+4 : definitie van de totale vraag naar

arbeid
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Sb Ey-X : definitie van de onderbezettings-
graad

X      = 1(l + W)- *Sb _ , +R bestedingsfunctie
Auk- -Csb-2 + 0,09,_, : gecombineerde accumulatie-

investeringsfunctie
W'   E (l + W)- X : definitie van de loonquote

Ter beschrijving van het verloop van de effectieve vraag, van de productieca-
paciteit en daarmee samenhangend van de bezettingsgraad vindt men na
enige bewerkingen de navolgende relaties: 17

Ax=2Aw'-5(Asb-,+33* (3.33)

Ay'- -34Aw'-91<sh-,+ 0,051--1 (3.34)

Sb - (1 + 5<)sb-, -1-  1 Csh_2 = - Aw'-33* + 0,05i- 1 (3.35)

In vergelijking (3.33) wordt tot uitdrukking gebracht dat de totale effectieve
vraag gestimuleerd wordt, voor zover de loonquote toeneemt, de bezettings-
graad stijgt of het autonome budgettekort van de overheid wordt vergroot.
Een hogere loonquote indiceert immers grotere consumptieve bestedingen
van de loontrekkers, terwijl een verbetering van de bezettingsgraad extra
investeringen uitlokt. De vraagstimulerende werking van een vergroting van
het budgettekort is duidelijk. De coafficianten die zich voor elk van de
genoemde variabelen - de loonquote, de bezettingsgraad en de bestedingsim-
puts - bevinden, kan men beschouwen als multiplicatoren met betrekking tot
de effectieve vraag. Het capaciteitseffect van de onderhavige variabelen staat
beschreven in vergelijking (3.34). Het negatieve verband met de loonquote is
toe te schrijven aan het kostenaspect van de lonen, waardoor de uitstoot van
marginale jaargangen wordt bepaald. De groei van de productiecapaciteit
wordt echter in positieve zin beinvloed door een hoge bezettingsgraad, die
immers tot extra investeringen aanleiding geeft en door dat gedeelte van de
bestedingsimpuls,  dat  in de investeringssfeer  ligt: de investeringsimpuls.  In
vergelijking (3.35) zijn het verloop van de effectieve vraag en de productieca-
paciteit tesamen genomen en daarmede wordt de ontwikkeling in de loop van
de tijd van de bezettingsgraad beschreven. Het is duidelijk dat de dynamische
eigenschappen van de bezettingsgraad afhankelijk zijn van de waarde van de

17. Zie bijlage 6.
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accelerator-parameter C. Met betrekking tot het tijdspad van de variabele sb,
zoals dat in de differentievergelijking (3.35) wordt beschreven, kan gesteld
worden dat het: 18

a. asymptotisch stabiel is, indien 0<4 5 0,10
b.  oscillerend stabiel is , indien 0,10 <4< 0,18
c.  een vrije trilling is , indien 4 - 0,18
d. oscillerend labiei is , indien 0,18 <4< 0,38
e.  exploderend is , indien C 2 0,38

Uit het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat slechts voor zeer
geringe waarden van de acceleratorparameter (< 5 0,18) het aanpassingspro-
ces van de productiecapaciteit aan de effectieve vraag niet tot instabiliteit van
het economisch systeem leidt.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid kan de volgende
opstelling worden gemaakt:

4- (1 + 5()4- 1 +11 (4 -2 =lfa-,Aw' + 362,AR -0,05 yi"- 1 (3.36)

4 -(1 + 54)4 -1 +  Al,-2 =-2w' + 2(1 + 5<)w'_ 1 -2· Cw'-2 (3.37)
+

1 - (1 + 5<)1- 1 t  Cl- 2 = "'focyzlw' - 2w' + 2(1 + 5h)w'_ 1 +

- 2 ·111<w'- 2 + 36,3* - 0,05i,i- 1 (3.38)

Op basis van loonvormingsfunctie (3.13) kan thans de eindvergelijking voor
de werkgelegenheidsvariabele worden afgeleid:

{(1 + 2#) - .'fa,#} 1 -{(1 + 54)(1 + 2#) - 1fs-y#}l-it

+ {*((1 + 2#)}l- 2 -lfa-53*1 - 2#1 + 2(1 + 50#,-, +

- le<#1 -2 + 3dyAR - 0,0562,,T_ 1 (3.39)

Vergelijking van de coefficienten in het linkerlid van de diffe-
rentievergelijkingen (3.35) en (3.39) leert dat een positieve waarde van 6-,B
de labiliteit van het economisch systeem vergroot. Vooral de constatering dat
de werking van het arbeidsmarktmechanisme (# > 0) labiliserend werkt, is
van groot belang. Onder zulke omstandigheden kan een systeem van vrije
loononderhandeling niet gehandhaafd worden. Dit geldt overigens ook voor

18. Zie bijlage 7.
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de vrijheid van investeren. In een intern labiel economisch systeem is aan een
centrale regulering op straffe van chaos niet te ontkomen!

Ter illustratie zijn in tabel 12 de resultaten weergegeven van een eenmalige

loonimpuls  van  1%.  Voor  B en  d   zijn  resp. de waarden  0,5  en 0,6 gekozen,
terwijl de waarde 0,09 van 4 nog juist een niet geheel labiele eindvergelijking
oplevert, n.1. een vrije trilling. De periodiciteit daarvan is echter vrij hoog, n.1.
bijna 20jaar 19 zodat slechts de eerste zeven perioden zijn vermeld. De nadruk
van onze analyses ligt immers vooral op de korte en middellange termijn
ontwikkelingen.

Tabel 12. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1% voor B = 0,5, Sp = 0,6 en C = 0,09.

periode +  1    2     3    4 5 67

loonimpuls A 1 1 11111
werkgelegenheid  1-  1,91 -1-1-2

+ 0,9#1 -,- A-, 0 0,9 1,61 2,06 2,20 2,02 1,54

loonquote w' = 0,51 + f, 1 1,45 1,8 i 2,03 2,10 2,01 1,77
arbeidsplaatsen    4 - -2w' -2 -2,9 - 3,61      - 4,06      - 4,20      - 4,02      - 3,54
bezettings-
werkgelegenheid 4=l-l o 2 3,8 5,22 6,12 6,40 6,03 5,08

bezettingsgraad  4 = - 4 - 3,33    - 6,33      - 8,70  - 10,20  - 10,66  - 10,05     - 8,46
bestedingen x -2w'-0,45sb- 1

2 4,4 6,46 7,98 8,79 8,82 8,06

retle loon W=W'+X-l 3 4,95 6,66 7,95 8,69 8,81 8,29

productie-
capaciteit y'= X +Sb - 1,33   - 1,93 -2,24    -2,22    -1,87    - 1,23    -0,40
calculatiewinst    y& - 3y' - 2(l  + w)   - 6 - 9,9 - 12,82  - 14,44  - 14,59  - 13,27  - 10,7
overbezet-

tingswinst Y; = -1,8sb 6 11,4 15,66 18,36 19,19 18,09 15,23

feitelijke winst    YR = Yi + Yi 0 1,5 2,84 3,92 4,60 4,82 4,53

bruto-

accumulatie AUk= -0,09Sb-, 0 0 0,3 0,57 0,78 0,92 0,96
Uk=Uk -1  -1-  & Uk 0 0 0,3 0,87 1,65 2,57 3,53

Uitstoot
van kapitaal 4 =uk-Y' 1,33 1,93 2,54 3,07 3,52 3,80 3,93
arbeids-

productiviteit
a. structureel Y. - 1. 0,67 0,97 1,37 1,84 2,33 2,79 3,14

b. conjunctureel   -sb - 4 1,33 2,53 3,48 4,08 4,26 4,02 3,38

c. totaal X-1 2 3,5 4,85 5,92 6,59 6,81 6,52

19. Zie bijlage 8.
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In de eerste periode zijn de gevolgen van de loonimpuls zoals beschreven in

par. 3.2. De bestedingen van de winstgerechtigden blijven immers nog on-
gewijzigd, zodat uitsluitend met het bestedings- en het kosteneffect van de
lonen rekening behoeft te worden gehouden. Aan de staart van de kapitaal-
goederenvoorraad veroorzaken de hogere lonen extra uitval van de produc-
tiecapaciteit en arbeidsplaatsen. De hogere lonen indiceren evenwel ook een

grotere effectieve vraag. De betere bezettingsgraad die van een en ander het

gevolg  is  doet de vraag naar arbeid stijgen;  voor    = 0,6  is deze extra

conjuncturele werkgelegenheid juist voldoende om het verlies aan extra
uitgestoten arbeidsplaatsen te compenseren. Het feitelijk winstniveau blijft
overeenkomstig de wet van Kalecki constant.

In de tweede periode neemt de effectieve vraag wederom toe; nu vooral

onder invioed van de extra investeringsactiviteiten, die op grond van het in de
eerste periode geconstateerde capaciteitstekort worden ondernomen. Hier-
door neemt de bezettingsgraad wederom toe, hetgeen tot een grotere vraag
naar arbeid leidt. Via de werking van het arbeidsmarktmechanisme worden de
lonen opgedreven, waardoor de uitstoot van productiecapaciteit en arbeids-
plaatsen wordt versneld. Per saldo zien we ten opzichte van de eerste periode
een verdere stijging van de effectieve vraag en een verdere vermindering van de
productiecapaciteit; het tekort aan productiecapaciteit neemt toe. Onder
invloed van de toegenomen investeringen stijgt nu ook de feitelijke winst.

In de derde periode zetten de ontwikkelingen van de tweede periode zich

door. Het capaciteitstekort van de tweede periode induceert wederom een
hogere investeringsactiviteit en daarmee samenhangend een grotere effectieve

vraag. Daarom nemen ook de werkgelegenheid en de lonen opnieuw toe. Het
verlies aan productiecapaciteit, dat ten gevolge van deze extra loonstijging
door uitstoot van marginale jaargangen ontstaat, overtreft zelfs de aanwas
van de productiecapaciteit op grond van de hoge investeringen in de tweede

periode. Een stijgende vraag en een dalend aanbod doen aldus de bezettings-
graad nog meer toenemen.

De vierde periode is in menig opzicht een copie van de twee voorafgaande;
extra investeringen om het tekort aan productiecapaciteit teniet te doen,
hetgeen in eerste instantie dit tekort juist vergroot. Het bestedingseffect van de
investeringen gaat immers vooraf aan het capaciteitseffect. Ook de vierde
periode wordt aldus gekenmerkt door een verdere stijging van de bestedingen,
van de werkgelegenheid en van de lonen. In de ontwikkeling van de productie-
capaciteit treedt echter enige kentering op. Weliswaar bevorderen de nog
steeds stijgende lonen de uitstoot van marginale jaargangen, maar de aanwas
van de productiecapaciteit door de investeringen is inmiddels zo groot gewor-



DE INVESTERINGEN EN DE ACCELERATOR                      81

den, dat het proces van een steeds afnemende productiecapaciteit tot staan
wordt gebracht en zelfs licht wordt omgebogen. De stijging van de effectieve
vraag is echter nog zo groot, dat de bezettingsgraad nog toeneemt.

In de vijjde periode zet de ombuiging in de ontwikkeling van de productie-
capaciteit zich voort. Ten opzichte van de vierde periode overtreft de creatie
van nieuwe productiecapaciteit het verlies van bestaande machines, zodat
ondanks een nog steeds stijgende effectieve vraag de vergroting van de
bezettingsgraad bescheiden blijft. De zeer geringe verbetering van de werkge-
legenheid is mede een aanwijzing dat het met de opgaande conjunctuurfase
bijna gedaan is, en dat de neergang zich weldra zal inzetten.

In de zesde periode heeft het capaciteitseffect van de investeringen tenslotte

het bestedingseffect 'ingehaald'. De gevolgen daarvan blijken uit de vermin-
dering van de werkgelegenheid en de omkering van het proces van een steeds
toenemende bezettingsgraad. Op grond van de bescheiden verbetering van de
bezettingsgraad io de vorige periode nemen de investeringen en daardoor de
effectieve vraag nog wat toe, maar voldoende is dit niet. Onmiskenbaar is de
zesde periode het jaar van de ommekeer.

Dit blijkt eens te meer wanneer men tenslotte de ontwikkelingen in de
zevende periode beziet. De verminderde vraag naar arbeid en de verslechtering
van de bezettingsgraad gaan thans ook gepaard met een druk op de lonen en
op de ontwikkeling van de vraag. Weliswaar is het niveau van de genoemde
variabelen ten opzichte van het als referentiekader dienende exponentiBle
groeipad nog altijd gunstig, maar het proces dat de variabelen beneden dit pad
zal brengen heeft zich in volledige hevigheid ingezet.



4. INFLATIE, AFWENTELING EN HET
BESLAG VAN DE COLLECTIEVE SECTOR

4.1, PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING

Bij de voorafgaande beschouwingen in hoofdstuk 3 is steeds van de veronder-
stelling uitgegaan, dat er geen technische grenzen aan de mate van overbezet-
ting van het productieapparaat en aan de levering uit voorraden zijn gesteld,
althans dat zulke grenzen niet actueel worden. Men moet zich echter afvragen,
welke consequenties het laten vallen van deze hypothese voor het gevoerde
betoog zal hebben. Wanneer de grenzen van de capaciteit zijn of worden
bereikt, komt een (verdere) stimulering van de vraag in beginsel op twee
manieren tot uitdrukking. Enerzijds is een stijging van de prijzen te verwach-
ten, waardoor de rede effectieve vraag wordt teruggedrongen en via een

vertraging in de uitstoot van marginale jaargangen de productiecapaciteit
wordt vergroot. Dit proces kan gemakkelijker, d.w.z. met minder prijsstijging
verlopen, naarmate de lonen - en daarmee de bestedingen van de loontrekkers
- minder en/of minder snel voor prijsstijgingen worden gecompenseerd en
naarmate de bestedingen van de winstgerechtigden meer nominaal gefixeerd
zijn en derhalve minder aan de inflatie worden aangepast. Anderzijds moet
rekening gehouden worden met het feit, dat de prijsstijging wellicht niet
volledig in staat is vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zodat een vraagover-
schot blijft bestaan. Onder zulke omstandigheden bepaalt het aanbod de
effectieve vraag en kunnen de voorgenomen bestedingen niet geheel gereali-
seerd worden; er treden gedwongen besparingen op. Indien de extra stimule-
ring van de vraag bijv. veroorzaakt wordt door een loonimpuls, betekent dit
eventueel dat het looninkomen niet meer volledig kan worden besteed. De
stelling van Kalecki omtrent het onberoerd blijven van de winsten gaat dan
niet langer op; de winsten zullen dalen. Beter nog, de winsten zullen verder
dalen, want de door het initiale vraagoverschot veroorzaakte prijsstijging
heeft de reele bestedingen van de winstgerechtigden en daarmee de reale
winsten reeds aangetast, terwijl een eventuele gedwongen besparing van de

winstgerechtigden dit effect nog eens versterkt.
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Het opvallende verschil in visie, dat in de hoofdstukken 2 en 3 ontwikkeld is
met betrekking tot de betekenis van een onevenwichtige loonontwikkeling
voor de werkgelegenheid en vooral voor de rede winsten, kan derhalve herleid
worden tot een verschil in hypothese ten aanzien van de vraag, hoe een initieel
verschil tussen vraag en aanbod wordt weggewerkt. In hoofdstuk 3 wordt er
nog voldoende 'ruimte' in de economie aanwezig geacht, zodat het aanbod
zich via een betere bezettingsgraad bij de vraag kan aanpassen. Voor het geval
van een positieve loonimpuls kunnen de extra bestedingsmogelijkheden van
de loontrekkers aldus gehonoreerd worden door een grotere productie, zon-
der ten koste te gaan van de bestedingen van de winstgerechtigden en daarmee
van de winsten. In hoofdstuk 2 daarentegen ontbreekt die ruimte, zodat
veeleer de vraag aan het aanbod moet worden aangepast via een proces van
prijsstijging en gedwongen besparingen. Voorzover hierdoor de reale beste-
dingen van de winstgerechtigden, en met name het investeringsvolume, wor-
den aangetast is niet alleen een daling van de re8le winsten, maar ook een
verminderde bruto-accumulatie te verwachten. Voor het geval van een posi-
tieve loonimpuls worden de bestedingen van de winstgerechtigden dus gedeel-
telijk teruggedrongen ten gunste van de bestedingen van de loontrekkers.
Indien een initieel verschil tussen vraag en aanbod niet door een positieve
loonimpuls, maar door een positieve bestedingsimpuls wordt veroorzaakt,
treedt een soortgelijk effect op. Ook in dat geval worden de bestedingen van de
winstgerechtigden via een proces van prijsstijging en gedwongen besparingen
teruggedrongen, indien de ruimte voor een vergroting van de totale effectieve
vraag ontbreekt.

Tot dusver bleven de beschouwingen omtrent de samenstelling van de
bestedingen voornamelijk beperkt tot een onderscheid tussen de bestedingen
van de loontrekkers en van de winstgerechtigden. In moderne, hoog ontwik-
kelde volkshuishoudingen heeft de bestemming van een aanzienlijk gedeelte
van de productie echter een collectief karakter. Het betreft hier niet alleen de
overheidsuitgaven, waarvoor de voornaamde financieringsbron de belastin-
gen zijn, maar ook de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten,
welke uit de sociale premies worden betaald. De belastingen en de premies
worden geheven van de primair verdiende lonen en winsten, zodat uiteindelijk
de productie verdeeld wordt  over drie categorieen. de beschikbare lonen,  de
beschikbare winsten en de collectieve lasten, bestaande uit de belasting- en
premieopbrengsten. Daarmee samenhangend kunnen ook drie bestedingsca-
tegorieen worden onderscheiden: de bestedingen   van de loontrekkers,   de
bestedingen van de winstgerechtigden en de collectieve uitgaven, bestaande
uit de overheidsuitgaven en de sociale uitkeringen. Ten overvloede zij eraan
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herinnerd, dat de sociale uitkeringen geheel en de overheidsuitgaven gedeel-
telijk uit inkomensoverdrachten aan particulieren bestaan, die vrijelijk kun-
nen worden besteed. In de onderstaande tabel, waarin voor een belasting- en
premiedruk van 40 procent op zowel de lonen als de winsten, het bovenstaan-
de nog eens cijfermatig wordt geillustreerd, is onder het begrip collectieve
uitgaven naast de overheidsconsumptie dan ook een aanzienlijk gedeelte
particuliere consumptie begrepen.

Tabel 13.  Het beslag van de collectieve sector.

inkomensvorming inkomensverdeling inkomensbesteding

lonen 200 beschikbare lonen 120 consumptie loontrekkers 120

winsten 100 beschikbare winsten 60 consumptie winstgerechtigden           15
investeringen                         45

collectieve lasten 120 collectieve uitgaven 120

productie 300 productie 300 bestedingen 300

De in de tabel weergegeven situatie kan evenwichtig genoemd worden in die
zin, dat er geen inkomensoverschotten of tekorten voorkomen. Voorts blijken
de belasting- en premieopbrengsten geheel in de consumptieve sfeer terecht te
komen, zodat de investeringsquote die met betrekking tot de primair verdien-
de winsten nog maar 45 procent bedraagt, thans met betrekking tot de
beschikbare winsten de waarde van 75 procent aanneemt.

De in het bovenstaande geintroduceerde begrippen zijn in een aantal
opzichten afwijkend van de gebruikelijke definities van de Nationale Boek-
houding. Zo wordt onder de productie uitsluitend de productie van bedrijven
verstaan, terwijl de collectieve uitgaven en lasten netto zijn genomen: d.w.z.
dat de belastingen en sociale uitkeringen op de bruto collectieve uitgaven en
lasten in mindering zijn gebracht. Aangenomen dat de netto collectieve
uitgaven voor 1 uit materiale overheidsbestedingen, voor 1 uit netto ambtena-

rensalarissen en voor * uit netto sociale uitkeringen bestaan en dat voor deze
twee laatste categorieEn ook een belasting- en premiedruk van 40 procent
geldt, kan de gebruikelijke Nationale Boekhouding gemakkelijk worden

opgesteld.
Uit deze opstellingen blijkt de macro-economische belasting- en premie-

druk, zoalsdiegewoonlijk wordtgepresenteerd, 53,33 procenttebedragen.1 In

1  De bruto collectieve lasten ad 186,67 ten opzichte van het nationale inkomen ad 350.
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SECTOR BEDRIJVEN

lonen bedrijven 200 productie 300

winsten 100

300 300

SECTOR GEZINNEN

belasting en premies: lonen bedrijven 200
- lonen 100 lonen overheid                           50

- winsten 40 winsten 100

- sociale uitkeringen 46,67 sociale uitkeringen 116,67
particuliere consumptie  235
investeringen               45

466,67 466,67

COLLECTIEVE SECTOR

materiele consumptie belastingen en premies:
lonen overheid              50 - lonen 100

sociale uitkeringen 116,67 - winsten                      40
- sociale uitkeringen 46,67

bruto collectieve
uitgaven 186,67 bruto collectieve lasten 186,67

STAAT VAN MIDDELEN EN BESTEDINGEN

productie bedrijven 300 particuliere consumptie 235

productie overheid 50 materiEle overheidsconsumptie         20
niet-materiale overheidsconsumptie    50
investeringen                             45

nationaal inkomen 350 nationale bestedingen 350
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deze studie wordt de collectieve sector vooral geanalyseerd met betrekking tot
de invloed ervan op de productie en de werkgelegenheid van de sector bedrij-
ven, waarop dejaargangentheorie van toepassing is. In dat verband zijn debe-
grippen netto collectieve lasten en baten het meest geschikt om het beslag van
de collectieve sector op de productie van bedrijven te bestuderen. Het spreekt
vanzelf dat de componenten van de netto collectieve uitgaven - de materitle
consumptie, de netto ambtenarensalarissen en de netto sociale uitkeringen -
ieder hun eigen karakter hebben en dat met name de ambtenarensalarissen de
afspiegeling zijn van de productie en de werkgelegenheid bij de overheid, maar
voor het beslag dat de collectieve sector legt op de productieve basis van de
economie - het bedrijfsleven - kan met de geintroduceerde netto begrippen
worden volstaan.

Door deze explicitering van de collectieve sector kunnen bepaalde impul-
sen, die zowel het niveau van de productie als de verdeling ervan over de
genoemde categorieEn beYnvloeden en die onder omstandigheden te beschou-
wen zijn als evenzovele instrumenten van economische politiek, nader worden
geanalyseerd. Te denken valt hierbij aan de loonimpuls, aan veranderingen in
de belasting- en premiedruk en aan wijzigingen in het niveau van de collectie-
ve uitgaven, al dan niet in combinatie met zekere eisen omtrent een eventueel
budgettekort van de collectieve sector. Het is duidelijk dat de effecten van
dergelijke impulsen op korte en middellange termijn in hoge mate mede
bepaald worden door de wijze, waarop eventuele initiBle vraagoverschotten of
tekorten worden weggewerkt. De aanwezige 'ruimte' in de economie in de
uitgangssituatie bepaalt daarbij, in hoeverre vraag en aanbod bij elkaar
gebracht worden door wijzigingen in de bezettingsgraad en in hoeverre door
prijsaanpassingen en eventuele gedwongen besparingen. Voor zover er sprake
is van prijsmutaties is het van groot belang te weten, of en in welke mate de
diverse bestedingscategorieen 'inflatiebestendig' zijn. Ten aanzien van de
loontrekkers wordt gepostuleerd dat zij hun beschikbare looninkomen on-
middellijk en volledig consumptief besteden. Indien er nu sprake is van
indexlonen betekent dit dat wijzigingen in de koopkracht van het geld geen
invloed hebben op de reele bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers. Ten
aanzien van de collectieve uitgaven wordt verondersteld dat zij ex ante min of
meer autonoom door de overheid worden vastgesteld, maar ex post kunnen
de feitelijke collectieve uitgaven daarvan om drie redenen afwijken. De eerste

component van de collectieve uitgaven, de materiele overheidsconsumptie,
wordt geacht waardevast te zijn en dus eventuele prijsfluctuaties te volgen. De
twee overige componenten - de netto ambtenarensalarissen en de netto
sociale uitkeringen - worden daarentegen welvaartsvast verondersteld en
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volgen dus de nominale loonbeweging in het bedrij fsleven. De derde endogene
invloed op het niveau van de collectieve uitgaven is gelegen in mutaties in de

werkgelegenheid; de daarmee samenhangende mutaties in de netto werkloos-

heidsuitkeringen beinvloeden de collectieve uitgaven rechtstreeks. De beste-
dingen van de winstgerechtigden tenslotte, waarvan de voor de bruto-accu-
mulatie noodzakelijke investeringen het leeuwendeel uitmaken, worden
geacht het minst tegen inflatie beschermd te zijn. Deze gedachtengang komt
tot uitdrukking in een investeringstheorie, volgens de welke de nominale

investeringen van vandaag verklaard worden uit de nominale beschikbare
winsten van gisteren ; 2 een stuging van de prijzen tast aldus de voorgenomen

investeringen in reEle zin aan.

Op basis van bovenstaande hypothesen met betrekking tot de bestedingen
kunnen de effecten op korte en middellange termijn van de diverse impulsen
nu geanalyseerd worden. Teneinde de diverse mechanismen zo helder mo-
gelijk te presenteren vindt de analyse telkens voor de twee extreme situaties

plaats; ofwel het is onmogelijk dat de effectieve vraag afwijkt van de beschik-
bare productiecapaciteit, ofwel ieder discrepantie tussen effectieve vraag en

productiecapaciteit is via bezettingsverschillen bij een constant prijsniveau
toegelaten. De eerste variant zou men het zuivere aanbod-model, de tweede

variant het zuivere uraag-model kunnen noemen.
Indien in het aanbodmodel een positieve loonimpuls plaats vindt, moet op

de eerste plaats rekening worden gehouden met een versnelde uitstoot van
marginale jaargangen, waardoor arbeidsplaatsen en productiecapaciteit ver-
loren gaan. Onder omstandigheden kan de loonsom - en bij constante
belasting- en premiedruk dus ook de beschikbare loonsom - zelfs afnemen,3
maar tesamen met de voorgenomen collectieve uitgaven en investeringen
overtreft in eerste instantie de effectieve vraag de afgenomen productiecapaci-
teit. De prijsstijging die van een dergelijk vraagoverschot het gevolg is, kan de

productiecapaciteit via een vertraging van de uitstoot echter niet vergroten,
omdat prijsstijgingen volledig en onmiddellijk in de lonen worden vergoed.
Om dezelfde reden worden ook de reble bestedingsmogelijkheden van de
loontrekkers niet beperkt. Omdat ook de reale collectieve uitgaven zich
handhaven, ja zelfs nog toenemen vanwege de welvaartsvastheid van de
salarissen en de uitkeringen en vanwege de toegenomen werkloosheid, kan de
effectieve vraag alleen maar worden teruggedrongen door een daling van de

2. In het vervolg wordt gemakshalve steeds aangenomen dat de consumptieve uitgaven van de
winstgerechtigden evenredig muteren met de investeringen.

3. nl. als 0> 1.



88                    HET BESLAG VAN DE COLLECTIEVE SECTOR

investeringen. Dat de daling van de reble winsten die hierdoor wordt veroor-
zaakt, geringer is dan de daling van de investeringen, moet worden toege-
schreven aan het ontstaan van een budgettekort in de collectieve sector. Bij
een constante belasting- en premiedruk doet een lagere reBle productie de
reEle collectieve lasten immers dalen, terwijl de reBle collectieve uitgaven
toenemen. Onder invloed van het lagere investeringsvolume schiet de bruto-
accumulatie tekort, zodat de productieve basis van de economie in de volgen-
de periode smaller wordt. Indien de collectieve sector en de loontrekkers hun
bestedingsaanspraken in reale zin blijven handhaven, moet dan - en overigens
ook in de volgende perioden - rekening worden gehouden met een voort-
gaand proces van inflatie, winstdaling en verminderde bruto-accumulatie.

In het vraagmodel leidt een positieve loonimpuls op analoge wijze in eerste
instantie tot het ontstaan van een vraagoverschot. Als reactie daarop stijgt
thans niet het prijsniveau, maar er komt een betere bezettingsgraad tot stand.
Voorzover dit gepaard gaat met een grotere vraag naar arbeid, kan het
werkgelegenheidsverlies ten gevolge van de versnelde uitstoot van marginale
arbeidsplaatsen beperkt worden. De verbetering van de bezettingsgraad ten-
gevolge van de grotere bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers zou
overigens relatief van geringe omvang zijn, indien bij een belasting- en premie-
druk van 40 procent slechts zes tiende gedeelte van de gestegen loonsom tot
hogere consumptie van de loontrekkers zou leiden, terwijl de rest bij constant-
heid van de collectieve uitgaven een budgetoverschot bij de collectieve sector
zou doen ontstaan. De kans op zo'n 'lek' in de kringloop is echter veel
geringer, indien de collectieve uitgaven in aanzienlijke mate welvaartsvast zijn
en de reble loonsverhoging volgen. Onder zulke omstandigheden mag een
grotere stijging van de bezettingsgraad worden verwacht, terwijl ook het
winstdrukkende effect van een budgetoverschot van de collectieve sector kan
worden beperkt of vermeden. Indien de endogene stijging van de collectieve
uigaven zodanig is, dat de primair verdiende extra loonsom door de loontrek-
kers en de overheid tesamen meer dan volledig wordt besteed, worden de
winsten gestimuleerd en kan via de vergroting van de investeringen op
middellange termijn met een verbreding van de productieve basis van de
economie rekening worden gehouden.

Niet alleen ten aanzien van de loonimpuls, maar ook met betrekking tot een
autonome verhoging van de collectieve uitgaven zijn de te verwachten econo-
mische gevolgen sterk afhankelijk van de uitgangspositie. In het aanbodmo-
del doet zo'n verhoging in eerste instantie een vraagoverschot ontstaan, dat de
prijzen opdrijft. Voor het geval dat zowel de loontrekkers als de collectieve
sector hun bestedingen tegen de inflatie beschermd weten, kan de extra claim
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van de collectieve sector slechts gehonoreerd worden door een teruggang van
het investeringsvolume. Aanvankelijk wordt de winstdrukkende invloed hier-
van juist gecompenseerd door het budgettekort bij de collectieve sector, dat
het gevolg is van de stijging van de collectieve uitgaven bij constantheid van de
collectieve lasten. Maar wanneer in de volgende periode, waarin ten gevolge
van de lagere investeringen de productiecapaciteit en dus het bestedingsni-
veau lager uitkomen, de loontrekkers en de collectieve sector hun reele
bestedingen weten te handhaven, dan treedt niet alleen een verdere aantasting
van het investeringsritme, maar ook een daling van de reiile winsten op. Het is
overigens duidelijk dat deze ongunstige ontwikkelingen op middellange
termijn zouden zijn voorkomen, indien de uitbreiding van de collectieve
uitgaven niet ten laste van de investeringen en dus van de bruto-accumulatie,
was gebracht, maar ten laste van de bestedingen van de loontrekkers door een
verhoging van de belasting- en premiedruk op het looninkomen.

De uitbreiding van de collectieve uitgaven leidt in het kader van het
vraagmodel tot geheel andere, ja vrijwel tegengestelde effecten op korte en
middellange termijn. Het initiEle vraagoverschot wordt thans immers geho-
noreerd door een verbeterde bezettingsgraad. De stijging van de productie, die
daarmee samenhangt, doet de collectieve middelen toenemen, zodat reeds

onmiddellijk een gedeelte van de hogere collectieve uitgaven wordt terugver-
diend. Aanvankelijk resteert echter nog een budgettekort van de collectieve
sector, zodat bij constantheid van de investeringen, de winsten kunnen stijgen.
De stimulans die daarvan uitgaat op de investeringsactiviteit doet in de
volgende periode de productie nog eens extra toenemen. Ook de winsten
nemen extra toe, waarbij de betekenis van het hogere investeringsvolume die
van het budgettekort van de collectieve sector gaat overtreffen. Dat tekort is
immers weer kleiner geworden door de extra belasting- en premieopbrengsten
over de toegenomen productie. Dit proces van extra stijgingen van de produc-
tie zet zich voort, zolang het budgettekort van de collectieve sector blijft
bestaan. De hogere winsten, die mede daardoor ontstaan, veroorzaken een
blijvend hoger investeringsritme, waarvan het capaciteitseffect op den duur de
aanvankelijke gerealiseerde hogere bezettingsgraad weer teniet dreigt te doen.
Op middellange termijn is dit tot overproductie en stagnatie leidende
capaciteitseffect van de investeringen waarschijnlijk van geringe betekenis.

Hoewel mutaties in de belasting- en premiedruk in de praktijk veelal een
nauwe samenhang vertonen met veranderingen in het niveau van de collectie-
ve uitgaven, kan een aparte bestudering van de drukmutaties als zodanig het
analytisch inzicht scherpen. Bij de onderstaande beschouwingen wordt der-
halve - tenzij anders vermeld - steeds verondersteld, dat de collectieve uitga-
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ven niet autonoom aan een veranderende belasting- en premiedruk worden
aangepast. Een reductie van de collectieve lastendruk op het winstinkomen,
bijvoorbeeld in de vorm van een lager tarief van de winstbelasting, of door een
premitring van de investeringen, heeft in het aanbodmodel aanvankelijk
slechts een tweetal gevolgen; een budgettekort van de collectieve sector en pro
tanto een stijging van het beschikbare winstinkomen. Op grond hiervan
nemen de voorgenomen investeringen voor de volgende periode toe, maar
indien noch de loontrekkers noch de collectieve sector bereid zijn hun reele

bestedingen wat af te remmen, kunnen deze extra investeringen niet gereali-
seerd worden en wordt de stijging van de beschikbare winsten geheel teniet

gedaan door de inflatie. In het kader van het aanbodmodel is een politiek ter
stimulering van de investeringen door middel van een verlaging van de
collectieve lastendruk op de winsten derhalve tot mislukken gedoemd, indien
niet tegelijkertijd ruimte voor de extra investeringen wordt gecreterd door een
matiging van de collectieve uitgaven en/of door een vermindering van de
bestedingen van de loontrekkers. In termen van het vraagmodel daarentegen
kunnen de extra voorgenomen investeringen in de tweede periode wel degelijk
gerealiseerd worden door een uitbreiding van de productie en een betere

bezettingsgraad. De stijging van de productie vergroot de belasting- en pre-
mieopbrengsten, zodat het aanvankelijke budgettekort slinkt. Vooral onder
invloed van de toegenomen investeringen nemen de winsten opnieuw toe.
Voor het overige zijn de effecten analoog aan die van een uitbreiding van de
collectieve uitgaven; een hoger niveau  van de productie, een allengs slinkend
tekort van de collectieve sector, een hoger winst- en investeringsniveau en
daardoor op den duur een tendens tot stagnatie en overproductie.

Tenslotte besteden we aandacht aan de economische gevolgen van wijzigin-
gen in de collectieve lastendruk op het looninkomen. Daarbij is de reactie van
de loontrekkers op mutaties in hun reael beschikbaar inkomen cruciaal.
Vooral in het aanbodmodel is het van belang te weten of de loontrekkers een
verhoging van de collectieve lastendruk accepteren of dat zij via hogere
looneisen zo'n aantasting van hun beschikbaar inkomen geheel of gedeeltelijk
trachten af te wentelen. Indien de drukverzwaring wordt geaccepteerd, nemen

de bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers af, zodat aanvankelijk een
aanbodoverschot ontstaat. De prijsdrukkende invloed daarvan verruimt de
investeringsmogelijkheden, aangezien immers de lonen en de collectieve uit-
gaven de prijsdaling volgen, zodat hun reble beslag op de productiecapaciteit
niet stijgt. Integendeel, indien de verzwaring van de lastendruk ook geldt voor
de ambtenaren en de ontvangers van sociale uitkeringen neemt het reele

beslag van de collectieve sector zelfs af. De extra investeringsactiviteit ver-
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breedt in de volgende periode de productieve basis van de economie, zodat bij
een blijvend geringer beslag van de bestedingen van de loontrekkers en de
collectieve sector, de investeringen en de winsten extra kunnen blij ven groeien.
Na verloop van tijd kan de aldus gecreeerde extra groei desgewenst mede over
de loontrekkers en de collectieve sector worden verdeeld.

Indien de aantasting van het beschikbaar looninkomen door verzwaring
van de belasting- en premiedruk in overwegende mate door de loontrekkers
echter wordt beantwoord met compenserende looneisen, dan is de kans op de
voor de investeringen zo gunstige matiging van de geldontwaarding aanmer-
kelijk geringer. Door de hogere bruto lonen wordt de uitstoot van marginale
jaargangen immers versneld, zodat vanwege het verlies aan productiecapaci-
teit eerder het ontstaan van een initieel vraagoverschot dan van een initieel
vraagtekort moet worden verwacht. Dit geldt temeer daar voor de collectieve
sector thans geen vermindering van de netto salarissen en overdrachten
optreedt; vooral vanwege de door de versnelde uitstoot veroorzaakte werk-
loosheid nemen de reale collectieve uitgaven zelfs toe. De prijsopdrijvende
werking van het vraagoverschot brengt de investeringsactiviteit in het nauw.
Voor het overige kan verwezen worden naar de beschouwingen over de
effecten van een positieve loonimpuls in het aanbodmodel. Indien bij de
loonvorming niet zozeer op de reEle, maar meer op de reBel beschikbare
loonvoet wordt gelet is het derhalve ter stimulering van de investeringen en ter
vertraging van de uitstoot van productiecapaciteit en arbeidsplaatsen aanbe-

velenswaardig de belasting- en premiedruk op het looninkomen te verlagen in
plaats van te verhogen.

Ook in het kader van het vraagmodel heeft een vermindering van de
collectieve lastendruk op het looninkomen een stimulerende uitwerking op de
economische ontwikkeling. Indien de drukmutatie de bruto loonvorming niet
beinvloedt, neemt het beschikbaar looninkomen toe. De extra bestedingen die
daaruit voortvloeien worden mogelijk gemaakt door een hogere productie en
een betere bezettingsgraad. De stijging van de productie vergroot de belas-
ting- en premieopbrengsten, waardoor het initieel ontstane budgettekort
afneemt. Het ex post resterende budgettekort vergroot de winsten, zodat in de
volgende periode het wederzijds stimulerende proces van investeringen- en
winstgroei een aanvang kan nemen. Voor het overige kan verwezen worden
naar de beschouwingen over de middellange termijn effecten van hogere
collectieve uitgaven of van een lagere lastendruk op de winstinkomens, beide

natuurlijk in het kader van het vraagmodel.
Indien een verlichting van de collectieve lastendruk echter wel doorwerkt in

de bruto-lonen, omdat de loontrekkers bij geringere lasten ook geringere
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looneisen stellen, dan neemt het beschikbaar looninkomen aanmerkelijk
minder of wellicht geheel niet toe. Ook van de collectieve uitgaven is onder die
omstandigheden eerder een daling dan een stijging te verwachten, zodat het
resultaat van de onderhavige impuls een verslechtering van de bezettings-
graad  zal  zijn; de effectieve vraag komt immers onder druk, terwijl tegelij-
kertijd onder invloed van de lagere bruto lonen de uitstoot van productieca-
paciteit en arbeidsplaatsen wordt vertraagd. Of onder zulke omstandigheden
de hogere winsten, die het gevolg zijn van het budgettekort van de collectieve
sector, in de volgende periode tot extra investeringsactiviteiten zullen leiden is
overigens aan twijfel onderhevig. In het kader van het vraagmodel blijft de
stimulerende werking van een drukverlichting ten aanzien van de lonen, die
weinig invloed heeft op de beschikbare lonen, derhalve onzeker. Een vraagsti-
mulerende uitgavenimpuls zou hier uitkomst kunnen bieden.

4.2. DE MARKTRUIMENDE FUNCTIE VAN DE INFLATIE EN DE

BEZETTINGSGRAAD

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is uiteengezet wordt de
betekenis van een onevenwichtige loonvorming voor de economische ontwik-
keling in hoge mate bepaald door de wijze, waarop een initieel verschil tussen

vraag en aanbod wordt weggewerkt. Dit probleem kan door de volgende
betrekking tussen het prijsniveau p en de onderbezettingsgraad sb geformali-
seerd worden:

Ip + (1-Z)sb - 0, 05/51 (4.1)

Indienx = 0, daniser sprake van het aanbodmodel van hoofdstuk 2; wijzigin-
gen in de bezettingsgraad treden niet op en vraag en aanbod worden door
prijsaanpassingen bij elkaar gebracht. 4 Indien Z = 1, dan is er sprake van het
vraagmodel van hoofdstuk 3: het prijsniveau muteert niet en vraag en aanbod
worden door wijzigingen in de bezettingsgraad bij elkaar gebracht. Indien
0<Z<1, dan wordt een initieel vraagoverschot zowel door prijsstijging als
een betere bezettingsgraad teniet gedaan. 5

4. Ter vereenvoudiging wordt van gedwongen besparingen verder geabstraheerd.
5. Voor zover 0< / <1 kan als alternatief voor vergelijking (4.1) de volgende relatie worden

gepostuleerd:  ZAP  +  (1  - z)sb  -  0.  Volgens  deze laatste specificatie blijven er prijsmutaties
optreden, zolang de bezettingsgraad van de uitgangssituatie niet is hersteld, terwijl bij vergelij-
king (4.1) de prijzen niet meer muteren, indien de bezettingsgraad ongewijzigd blijft. Dit
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Voorzover er sprake is van prijsmutaties (r #  1) is het van belang te weten

in hoeverre dat tot aanpassingen van de bestedingen van de loontrekkers en
van de winstgerechtigden aanleiding geeft. Ten aanzien van de loontrekkers
geldt, dat zij hun nominale looninkomen onmiddellijk en volledig besteden:6

XL+P-1+Pt (4.2)

De loonvormingsfunctie is van de gebruikelijke gedaante, met dien verstande
dat nog rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de loonindexatie
niet volledig plaats vindt 7

w'-Blt(EL- 1)P+A (4.3)

Ten aanzien van de winstgerechtigden geldt dat het nominale winstinkomen
van gisteren bepalend is voor hun nominale bestedingen vandaag, met dien
verstande dat ook hier met een zekere indexatie rekening kan worden gehou-
den.8 De parameter ER geeft daarbij aan in welke mate de voorgenomen

bestedingen aan de stijgende prijzen worden aangepast.

XR     -   R     - 1   ER&P (4.4)

Aangenomen dat mutaties in de bestedingen van de winstgerechtigden in
evenredige mate tot uitdrukking komen in de consumptie en in de investerin-

gen, kan bovendien geschreven worden:

i=XR (4.5)

Het complete model ter bestudering van de betekenis van de loonimpuls en
van de bestedingsimpuls luidt aldus:

y'   = Uk - 9'1,{W + (1 - Sy)Sb  I productie-capaciteitsfunctie
4    - uuk - 9,{W + (1 - Sy)Sb3 : structurele vraagfunctie naar

arbeid

onderscheid met betrekking tot de prijsvorming komt overeen met het onderscheid tussen de

sterke en de zwakke werking van de arbeidsmarkt met betrekking tot de loonvorming. Zie

par. 2.3.
6. De variabelen p, en xL symboliseren resp. de nominale loonvoet per man en het bestedingsvo-

lume van de loontrekkers
7.  De parameter EL symboliseert de mate van prijscompensatie. O S E L C  1.
8. De variabele xR symboliseert het bestedingsvolume van de winstgerechtigden.
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4     = - (-,Sb : conjuncturele vraagfunctie naar
arbeid

l -4+4 : definitie van de totale vraag naar
arbeid

Sb    E Y -X : definitie van de onderbezettings-
graad

XL -1+A-P : bestedingsfunctie van de loon-
trekkers

XR  - YR_, + (ER - 1)AP : bestedingsfunctie van de winst-
gerechtigden

x     E AXL + (1 - A)XR + R : definitie van de totale bestedingen

X    E A(l + W)+(1- >. Y R definitie van de reele productie
G

Auk E   I i-1
: definitie van de bruto-accumulatie

i =X : investeringsfunctieR

w    E A- P definitie van de redle loonvoet
w' .(ltw)-x : definitie van de loonquote
w'    =Bl + (EL- 1)p + #-1 : loonvormingsfunctie
ZP   + (1-Z)Sb -0 : functie van de 'marktruiming'.

Rekening houdend met de bekende waarden voor de diverse coefficienten -
9,= 1,2, Fk = 0,8, u=i, 0 = 0,15, K=f e n A=i- vindt men na enige sub-
stituties voor de extreme situaties X =O e n z=l d e navolgende eindverge-

lijkingen: 9

als z -0,

[(1 - EL) + 0,3(1 + 2#)(1 - ER)]Ap - 0,015(1 +2#)(1 -ER)P- 1 -

=Api + 0,3(1 + 2#){3 -0,1532 -2  (4.6)

Sb = 0 (4.7)

als  z  =l:

[0,3(1 + 2#) - Ba,]Ash = -AP-1 - 0,3(1 + 2B){3R - 0,15ER-23 (4.8)

P=0 (4.9)

9. Zie bijlage 9.
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Ten aanzien van de vergelijkingen (4.8) en (4.9) en de bijbehorende modelre-
sultaten is een nadere toelichting overbodig; de eigenschappen van het zuivere
vraagmodel zijn immers in par. 3.2 en 3.3 van hoofdstuk 3 uitvoerig beschre-
ven. De eigenschappen van het zuivere aanbodmodel, waartoe de vergelijkin-
gen (4.6) en (4.7) behoren, zijn echter in hoofdstuk 2 - althans voor wat betreft
de loonimpuls - slechts met betrekking tot de redle ontwikkelingen aan de
orde gesteld. De bijbehorende nominale aangelegenheden worden eerst thans

geanalyseerd.
Met behulp van vergelijking (4.6) kan gemakkelijk worden ingezien, dat de

inflatie, die door een eenmalige positieve loonimpuls wordt opgeroepen
krachtiger zal zijn naarmate de parameters EL en ER groter zijn. Onder die
omstandigheden verzetten de loontrekkers en de winstgerechtigden zich im-
mers sterker tegen de aanslag die door de prijsstijging op hun bestedingsmo-

gelijkheden wordt gedaan. Onder extreme omstandigheden, wanneer beide
sociale groeperingen hun posities geheel wensen te handhaven UL = 1 dn
ER = 1). resulteert zelfs een oneindig grote inflatie. De parameter B heeft een

matigende invloed op de inflatie. Loonstijging veroorzaakt immers versnelde
uitstoot van arbeidsplaatsen en daarmee werkloosheid, welke een grotere
loondrukkende invloed heeft naarmate B groter is.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen van een eenmalige loonimpuls nog
eens cijfermatig geillustreerd. Voor de waarden EL= 1, ER -0 en B = 0,5
resulteren voor de reele variabelen dezelfde resultaten als in tabel 3, van
hoofdstuk 2.10

Na al hetgeen vooraf is gegaan behoeft deze tabel weinig toelichting. Duide-
lijk blijkt hoe de investeringen en daarmee de winsten stelselmatig worden te-
ruggedrongen door de inflatie. Dat de afnemende bruto-accumulatie geen extra
verlies aan werkgelegenheid tot gevolg heeft hangt samen met het reeds eerder
gesignaleerde verschijnsel, 11  dat de productiviteitsdaling die optreedt bij een
verminderde bruto-accumulatie in de lonen wordt doorberekend zodat de
uitstoot van arbeidsplaatsen wordt vertraagd. Daar deze effecten op de
werkgelegenheid elkaar juist compenseren, blijft het initiBle werkloosheids-
percentage ongewijzigd. Interessant is nog, dat bij de veronderstelde afwente-

lingsstructuur, vanaf de eerste periode ondanks de voortgaande infiatie de
loonsom, de winsten en de productiewaarde in nominale zin niet verder van
hun - als referentiekader dienende - trendmatige ontwikkeling afwijken. De
aantasting van de reble groei wordt door de inflatie juist gecompenseerd.

10. Cf. blz. 45.
11. Cf. blz. 45.
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Tabel 14. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1%.

periode -+   1    2    3    4    5

loonimpuls          p,                                 1        1        1        1        1
prijsstijging Ap = 0,05p -1+  A#t 1,67 0,08 0,09 0,09 0,09
prijsniveau p =P-1 + jp 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02
werkgelegenheid      l= -f t -1 -1 -1 -1 -1
loonquote w' = 0,51 + f, 0,5     0,5     0,5     0,5     0,5

productiecapa-
citeit Ay'= -1Aw'+0,05i-112  -0,67  -0,08  -0,09 -0,09  -0,09

y' = y'- 1 + Ay' -0,67   -0,75   -0,84   -0,93   - 1,02
12

-0,67 -0,75 -0,84 -0,93 -1,02totale bestedingen  x = 2w' - p
bezettingsgraad S b=Y -X 00000
reEle loonvoet w=w' +x-l 0,83 0,75 0,66 0,57 0,48
nominale loonvoet Pt =w+p                           2,5       2,5       2,5       2,5       2,5
bestedingen loon-
trekkers XL=l+w -0,17 -0,25 -0,34 -0,43 -0,52
investeringen i=Y R_ , -A P - 1.67    - 1,75    - 1,84    - 1,93    - 2,02
re8le winsten YR =X- 2w' 1 2 - 1,67   -1,75   - 1,84   -1,93   - 2,02
nominale winsten YR + P 00000
nominale loonsom 1 +Pt                           1,5      1,5      1,5      1,5      1,5

productiewaarde x+p 11 111

Tabel   15. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls voor de confrontatie van middelen en
bestedingen.

uitgangssituatie periode 1

loonsom                                                 l· A           200 x  1 = 200 198 x 1,025 = 203
winsten fR  #       100 x 1=100 98,33 x 1,0167  = 100

productiewaarde 9 P 300 x t= 300 298 x 1,0167 = 303

consumptie loontrekkers EL  #        200 x 1=200 199,67 x 1,0167 = 203
consumptie winstgerechtigden ER'   55xt= 55 54,08 x 1,0167 = 55
investeringen                                    i· #            45 x 1-45 44,25 x 1,0167 = 45

totale bestedingen i.  300 x 1= 300 298 x 1,0167 = 303

12. Zie bijlage 9.
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Tenslotte zijn in tabel 15 de bovenvermelde resultaten nog eens samengevat
in een confrontatie van middelen en bestedingen. Zoals gebruikelijk zijn de
cijfers gepresenteerd met weglating van de groei-indices van het trendmatige
groeipad, terwijl tweede-orde effecten zon verwaarloosd. In de uitgangssitua-
tie wordt de werkgelegenheid op 200 en zowel het nominale loonniveau als het
prijspeil op 66n gesteld.

Volledigheidshalve worden in de onderstaande tabel ook de gevolgen van
een voortdurende bestedingsimpuls in het aanbodmodel cijfermatig toege-
licht. Ook thans geldt EL = 1 en ER - 0.

label 16. De gevolgen van een voortdurende bestedingsimpuls van 1%

periode +   1  2    3    4

bestedingsimpuls  *       1 1 1 1
I R 1 2 3 4

prijsstijging AP=0,05P-1+3*-0,15ER-2 3 3,15 3,16 3,17

prijsniveau P=P-1+ AP 3 6,15 9,31 12,48
werkgelegenheid l=l = 13 0 0 0 0.

loonquote w' = pl 13 0 0 0 0
productiecapaciteit Ay' = -taw' + 0,05i_114 0 -0,15 -0,16 -0,17

y'  =  ¥'- 1  + 3y, 0  -0,15 -0,31 -0,48
totale bestedingen x - 2w'-p+3IR14 0 -0,15 -0,31 -0,48
bezettingsgraad                 sb = Y' - x 0 0 0 0
reble loonvoet w=w'+x-l 0 -0,15 -0,31 -0,48
nominale loonvoet Pt-W p 3 6 9    12
bestedingen loontrekkers  xL =l+w 0 -0,15 -0,31 -0,48
investeringen i =Y R- , -A P -3 -3,15 -3,31 -3,48
reble winsten Y R=X- 2,v' 14 0 -0,15 -0,31 -0,48
nominale winsten YR+P 3 6 9    12
nominale loonsom 1+Pl 3 6 9    12

productiewaarde X+P 3 6 9    12

Uit de tabel blijkt duidelijk, hoe de investeringen stelselmatig worden terugge-
drongen door de inflatie, die wordt veroorzaakt door het steeds weer optre-
dende initiale vraagoverschot. In eerste instantie is het initiEle vraagoverschot
een rechtstreeks gevolg van de autonome bestedingsimpuls, terwijl in tweede
instantie - wanneer de groei van de productiecapaciteit wordt aangetast - het

13.  I    = 4=  -2w' 1
2-/=w'-0

W' = Bl
14. Zie bijlage 9.
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initiBle vraagoverschot mede te wijten is aan een te gering aanbod. Dat de
resulterende inflatie zo sterk is hangt samen met het feit dat de voortdurende
bestedingsimpuls de winstdrukkende invloed van de verminderde investe-
ringsactiviteit bijna geheel compenseert, zodat telkens een forse prijsstijging
nodig is om de slechts in geringe mate verminderde voorgenomen investerin-
gen in redle zin aan te tasten. Voor het overige spreken de resultaten voor zich.
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk, waarin de bestedingsimpuls, die
te interpreteren is als het autonome budgettekort van de overheid, als endoge-
ne variabele in de analyse wordt betrokken, worden de eigenschappen van het
aanbodmodel nog uitvoerig aan de orde gesteld.

4.3. DE INTRODUCTIE VAN DE COLLECTIEVE SECTOR

Door wijzigingen van de belasting- en premiedruk komen de relatieve muta-
ties van de primair verdiende inkomens niet meer overeen met de relatieve
mutaties van de beschikbare inkomens. Indien fL0 en 40 resp. de belasting- en
premiedruk in de uitgangssituatie op het looninkomen en de winsten symboli-
seren en indien TL en TR de afwijking van de feitelijke druk ten opzichte van
resp. f4 en f . in perun-punten voorstellen, dan bestaan de navolgende
relaties tussen de beschikbare lonen en winsten - y  en y  - en de primair
verdiende lonen en winsten - YL en YR·

TLy:E Y L-1- - (4.10)
TLo

Y  E YR
- (4.11)

TR

1 - fRO

De belasting- en premieopbrengsten over de lonen en de winsten - tL en tR -
wijken volgens onderstaande formules van hun trendmatige ontwikkeling af:

tLEYL+ .TL (4.12)
TLo

T

tR E YR + 78 (4.13)
Ro



DE INTRODUCTIE VAN DE COLLECTIEVE SECTOR                99

Voor de totale collectieve lasten  t  kan dan geschreven worden:

t E AtL + (1 - A)tR (4.14)

Overeenkomstig hetgeen in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk werd
opgemerkt, kunnen de navolgende bestedingsfuncties worden geformuleerd
voor de loontrekkers en de winstgerechtigden:

XL     -  BL    (4.15)

XR  p - ( R   p - 1 (4.16)

In vergelijking (4.15) wordt tot uitdrukking gebracht dat de loontrekkers hun
nominaal beschikbaar inkomen volledig en onmiddellijk besteden. Uit ver-
gelijking (4.16) blijkt dat de bestedingen van de winstgerechtigden verklaard
worden uit de beschikbare nominale winsten van de vorige periode, terwijl er
geen sprake is van een aanpassing aan eventueel stijgende prijzen. Aange-
nomen dat ook thans mutaties in de bestedingen van de winstgerechtigden in
evenredige mate tot uitdrukking komen in de consumptie en in de inves-
teringen, geldt bovendien:

i=XR (4.17)

Met betrekking tot de re8le collectieve uitgaven xG worden naast de autonome
impuls xG nog een tweetal endogene factoren onderscheiden. De eerste com-
ponent duidt daarbij op de welvaartsvastheid van een gedeelte 0 van de
collectieve uitgaven, terwijl door de tweede component de netto mutatie in de
werkloosheidsuitkeringen bij een uitkeringsperunage van q wordt weergege-
ven. 15 Steeds is verondersteld, dat zowel voor ambtenaren als uitkeringsge-
rechtigden dezelfde gemiddelde belasting- en premiedruk geldt als voor de
loontrekkers in het bedrijfsleven.

TL   1- f.
XG-odw- 1 -      -  Lo qAl + RG (4.18)\     1 - fw'        0

Dat de loontrekkers zich hebben gevrijwaard tegen koopkrachtsdaling blijkt
uit de loonvormingsfunctie, die overigens van de gebruikelijke gedaante is,

15. Een stijging van de werkgelegenheid in bedrijven (l) wordt verondersteld pro tanto tot een
vermindering van het aantal uitkering-ontvangende werklozen te leiden en omgekeerd.
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met dien verstande dat thans ook rekening wordt gehouden met de mogelijk-
heid, dat een verzwaring van de collectieve lastendruk op de lonen geheel of
gedeeltelijk door hogere looneisen wordt afgewenteld 1 6

W' =  111 + g, I + Pl (4.19)
TL

1- f.
LO

De tarieven van de belasting- en premiedruk worden door de overheid
autonoom vastgesteld, derhalve:

TL = fL (4.20)

IR = TR (4.21)

De totale effectieve vraag wordt op de volgende wijze uit de diverse beste-

dingscategorieEn samengesteld:

X E (1 - T-Lo)AXL + (1 - T-Ro)(1 - A)XR + {fLO.A + f-Ro(1 - A)}xG     (4.22)

Rekening houdend met de volgende waarden voor de diverse codfficunten
-  9,= 1,2,   pk -0,8,  u =1  0-0,15,  K =f,  A=i,  fL° = fRo -0.4,17  #-0,18
dy = 0,6, 0 - 4 1 7 e n q=i - luidt het model ter bestudering van de betekenis
van het beslag  van de collectieve sector aldus:

y'    =uk -0,8(w + 0,4sb) : productie-capaciteitsfunctie
4    = iuk - 1,2(w + 0,4sb)       :  structurele vraagfunctie naar arbeid

4   = -0,6sb : conjuncturele vraagfunctie naar ar-
beid

1 EL+4 : definitie van de werkgelegenheid in
bedrijven

Sb    E Y' - X : definitie van de onderbezettingsgraad

16. De parameter E, symboliseert de mate van afwenteling van de collectieve lastendruk
058.51.

17. Deze waarden komen overeen met het cijfervoorbeeld op blz. 84 en 85.
18.  Door deze voorwaarde worden de effecten van de diverse impulsen voor de extreme situaties

Z=O e n/ =1 beter vergelijkbaar. De mogelijke werkgelegenheids-effecten van optredende
bezettingsverschillen hebben dan immers geen invloed op de ontwikkeling van de loonquote
en vanwege 4 =  - 2w' ook  niet op het aantal arbeidsplaatsen. Een minieme of zelfs geheel
ontbrekende betekenis van de werking van het arbeidsmarktmechanisme behoeft overigens
niet steeds onrealistisch te worden geacht.
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y    -1+W- ff-L : definitie van het beschikbaar loonin-
komen

 R   - YR - ffR : definitie van de beschikbare reBle win-
sten

t      =X t ffL + %fR : opbrengstfunctie van de collectieve
lasten

XL -   : bestedingsfunctie van de loontrekkers

XR -y -1- AP : bestedingsfunctie van de winstgerech-
tigden

XG   = f(W- ff-L- l) + XG : bestedingsfunctie van de collectieve
sector

X     E 0,4XL + 0,2XR + 0,4xG : definitie van de effectieve vraag
X       Ely L +  YR : definitie van de productie
Auk - 0,09i- 1 : definitie van de bruto-accumulatie
i =X : investeringsfunctieR

w' Eltw-x : definitie van de loonquote
w'      =  #l -1-  t:* f-L -1- fl : loonvormingsfunctie
IP   + (1 -Z)Sb -0 : functie van de 'marktruiming'

Na enige substituties 1 9 vindt  men  voor de beide extreme situaties Z  = O en
z =  l  de volgende relaties:

Voor Z = O:

X - -RX -1  =  -   -1 +  Pl _ ,

- 0,1 G - 1

-918, fL + lIEr fL_,    lf-L-, (4.23)

Voor  Z  =1:

x-  1,3x -1 + 0,27x -2 = 2,3#l -2,9#1_, + 0,54 11.2

+ 0,63RG

-0,53fR _1 -0,05fR -1

+ *ETT-L -  E,fL_, + 0,96'fL-2 - 161Af-L   (4.24)

19. Zie bijlage 10.
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In beide gevallen is er sprake van een niet-stabiele eindvergelijking, d.w.z. dat
de afwijkingen van het als referentiekader dienende trendmatige groeipad de
neiging hebben steeds groter te worden als ze eenmaal onder invloed van
zekere impulsen zijn ontstaan.

Deze paragraaf wordt nu besloten met een analyse van de gevolgen van een
onevenwichtige loonontwikkeling in het kader van het model, waarin de
collectieve sector expliciet wordt behandeld. Daartoe zijn in onderstaande
tabel voor beide extreme situaties z=O e n z=l d e gevolgen van een eenmali-

Tabel  17. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1%.

aanbod-model vraag-model
%=0 7=1

periode =     1    2    1    2    3

loonimpuls P,    1 1 111
productie x zie verg. (4.23) -1,33   -1,94

zie verg. (4.24)                                       2,3 2,39 2,43
loonquote w' =p,                                          1             1            1            1            1
arbeidsplaatsen      l« =  - 2w' -2 -2  -2  -2  -2
productie-
capaciteit Ay' = -34Aw' +0,05i-120 -1,33 -0,61 -1,33 0 0,01

f  -  y'_ 1  + Ay' -1,33  -1,94 -1,33 -1,33 -1,32
onderbezettings-
graad s h=y' -r                                   0            0        -3,63   -3,72   -3,75

bezettings-
werkgelegenheid     4 =  -0,6sb                                          0                0 2,18 2,23 2,25
werkgelegenheid   l = l„ + 4 -2 -2 0,18 0,23 0,25
re8le loonvoet W=W'-l+X 1,67 1,06 3,12 3,16 3,18
collectieve uit-
gaven XG -  (W - 1) 3,06 2,55 2,45 2,44 2,44
collectieve lasten t=x -1,33    -1,94 2,3 2,39 2,43
budgettekort        KG - t 21

4,39 4,49 0,15 0,05 0,01

bestedingen
loontrekkers XL=lt w - 0,33     - 0,94        3,3 3,39 3,43
investeringen i = 5x - 2xL - 2xG

22 - 12,11  - 12,92      0 0,3 0,39
prijsstijging    -Y R_ , -i23 12,11 9,59 0 0 0
reEle winsten YR =X- 2w' - 3,33     - 3,94       0,3 0,39 0,43

20. Zie bijlage 10.
21.  Budgettekort van de collectieve sector, in procenten van de trendmatige collectieve uitgaven.
22. Afgeleid uit x = 0,4xL + 0,2xR + 0,4KG en i = xR dus i = 5x - 2xL - 2xg
23.  Afgeleid uit i = xR - 34 - ,  -  Ap en y   = YR  -  fR·
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ge positieve loonimpuls van 1 procent gepresenteerd. Met betrekking tot het
aanbodmodel (Z = 0) is volstaan met de uitkomsten voor de perioden 1 en 2,
terwijl ten aanzien van het vraagmodel (r = 1), dat gekenmerkt wordt door
een eindvergelijking van hogere orde, de resultaten voor de eerste drie perio-
den zijn vermeld.

Duidelijk blijkt uit de tabel, hoe in de eerste periode de onder invloed van de
loonimpuls toenemende loonquote (1) zowel in het aanbod- als in het vraag-
model via een versnelde uitstoot van marginale jaargangen tot het verlies van

arbeidsplaatsen  ( - 2) en productiecapaciteit  C - 1,33) aanleiding geeft.  Het
initiale vraagoverschot dat daardoor in beide gevallen ontstaat, wordt nog
versterkt   door een endogene stijging   van de collectieve uitgaven,   in   het
aanbodmodel leidt dit tot een stijging van de prijzen (12,11) waardoor de
investeringen worden aangetast  ( - 12,11), terwijl  in het vraagmodel  een

verbetering  van de bezettingsgraad resulteert  ( - 3,63)  en het reale investe-

ringsniveau kan worden gehandhaafd. De extra werkgelegenheid (2,18), die
het gevolg is van de verbeterde bezettingsgraad is juist voldoende om het
verlies aan versneld uitgestoten arbeidsplaatsen te compenseren. Dit hangt
samen met de welvaartsvastheid van een aanzienlijk gedeelte van de collectie-
ve uitgaven, waardoor de belasting- en premieopbrengsten over de hogere
primair verdiende lonen geen bestedingslek ten gevolge hebben. Per saldo

stijgen de collectieve uitgaven (2,45) zelfs nog iets meer dan de collectieve
lasten (2,3), zodat het resulterehde budgettekort (0,15) tesamen met het
ongewijzigde investeringsniveau de winsten doet stijgen (0,3). In het aanbod-
model moet eerder met een winstdaling worden gerekend ( - 3,33); het onder
invloed van stijgende collectieve uitgaven (3,06) en dalende collectieve lasten

C - 1,33) resulterende budgettekort (4,39) is immers onvoldoende groot om de
winstdrukkende invloed van de lagere investeringen te compenseren. Deze

lagere investeringen zijn er verantwoordelijk voor dat in de tweede periode
opnieuw een aantasting   van de productiecapaciteit plaats vindt   ( - 0,61).
Hoewel de lonen (1,06) zich aanpassen aan de met een geringere bruto-
accumulatie samenhangende kleinere groei van de arbeidsproductiviteit
overtreffen ook in de tweede periode de voorgenomen bestedingen van de
loontrekkers en de collectieve sector tesamen de beschikbare productiecapa-
citeit. Naast de relatief hoge reBle loonvoet zijn ook de aanzienlijke werkloos-
heidsuitkeringen verantwoordelijk voor het hoge niveau van de collectieve

uitgaven (2,55). Onder zulke omstandigheden kunnen vraag en aanbod
slechts bij elkaar gebracht worden door een verdere stijging van de prijzen
(9,59), waardoor de op grond van de lage winsten uit de eerste periode toch al
geringere investeringen nog eens extra worden aangetast ( - 12,92). Dit in de



104 HET BESLAG VAN DE COLLECTIEVE SECTOR

eerste twee perioden op gang gebrachte proces van inflatie, winsterosie en
aantasting van d,e bruto-accumulatie zet zich voort zolang de loontrekkers en
de collectieve sector via hun reele bestedingen een te groot beslag blijven
leggen op de beschikbare productiecapaciteit.

In het vraagmodel zijn de perspectieven op middellange termijn daarente-
gen gunstiger. De oorzaak hiervan moet gezocht worden bij het in de eerste

periode ontstane budgettekort van de collectieve sector. De lichte winststij-
ging die daarvan het gevolg is, stimuleert immers voor de tweede periode de
investeringsactiviteit (0,3) waardoor niet alleen de productie  op een hoger
niveau ten opzichte van de trend wordt gebracht (2,39), maar waardoor ook
de winsten (0,39) en de vooruitzichten voor de bruto-accumulatie beter
worden. Er zij overigens met enige nadruk aan herinnerd dat de lichte stijging
van de winsten in de eerste periode, waardoor de verdere opleving in de
volgende perioden wordt geinduceerd, te danken is aan het feit dat de endoge-
ne stijging van de collectieve uitgaven in de eerste periode de extra belasting-
en premieopbrengsten juist overtreft. Indien de collectieve uitgaven minder
welvaartsvast waren geweest dan in het gepresenteerde cijfervoorbeeld is
aangenomen, zou in eerste instantie ook een budgetoverschot hebben kunnen
ontstaan met alle stagnerende gevolgen vandien. In het kader van het vraag-
model dient een positieve loonimpuls ter stimulering van de bedrijvigheid dan
ook steeds vergezeld te gaan van de zorg dat de hogere primair verdiende
lonen onmiddellijk en (meer dan) volledig tot extra bestedingen leiden.

4.4. DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN HET BESLAG VAN DE
COLLECTIEVE SECTOR

In deze paragraafworden de economische gevolgen geanalyseerd van autono-
me wijzigingen in de relatieve positie van de collectieve sector. Zulke mutaties
kunnen optreden aan de inkomstenkant, door veranderingen van de belas-
ting- en premiedruk op de primair verdiende loon- en/of winstinkomens, of
aan de uitgavenkant door veranderingen in het groeitempo van de collectieve
uitgaven. Veelal zal in de praktijk een combinatie van deze beleidsinstrumen-
ten worden gehanteerd, maar uit analytisch oogpunt is het aantrekkelijk de
effecten van de onderhavige impulsen op zich zelf te beschouwen. In tabel 18
zijn voor de extreme situaties Z=O e n x-1 d e gevolgen van een definitieve
autonome verhoging van het niveau van de collectieve uitgaven met 1 procent
gepresenteerd.

De aard van de loonvormingsfunctie is een zodanige, dat de onderhavige
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label 18. De gevolgen van een definitieve collectieve uitgavenimpuls van 1%

aanbodmodel vraagmodel
Z=0 Z=l

periode =    1     2     1    2    3

uitgavenimpuls RG 11111
productie x zie verg. (4.23) 0     -0,1

zie verg. (4.24) 0,6 0,78 0,85
loonquote W' =0                                   0           0            0          0          0

arbeidsplaatsen     4= - 2w'                                 0             0             0           0           0
productie-
capaciteit Ay'=-1Aw' + 0,05£_124        0            -0,1              0 0 0,03

Y'  = Y'_ 1 + 37' 0 -0,1 0 0 0,03
onderbezettings-
graad S h=y' -x                                         0                0             -0,6      -0,78    -0,82

bezettings-
werkgelegenheid    4 - -0,6sb 00 0,36 0,47 0,49

werkgelegenheid   t = 4 + 4 00 0,36 0,47 0,49

reEle loonvoet w=w' -l+x 0 -0,1 0,24 0,31 0,36
collectieve uit-
gaven XG= 2(w-t) + RG                   1             0,92 0,9 0,87 0,89

collectieve lasten    t=x                                                      0            - 0,1 0,6 0,78 0,85
budgettekort        xG - t24                             1           1,02 0,3 0,09 0,04
bestedingen
loontrekkers XL=l+w 0 -0,1 0,6 0,78 0,85
investeringen i = 5x - 2xL - 2xG 24                  - 2 -2,13     0 0,6 0,78
prijsstijging Ap = YR-, - i24 2 2,13 0 0 0
reEle winsten YR=X- 2w'                                0          -0,1 0,6 0,78 0,85

uitgavenimpuls de ontwikkeling van de loonquote en daarmee van het aantal
arbeidsplaatsen ongewijzigd laat. In de eerste periode treden daarom ook
geen mutaties in de beschikbare productiecapaciteit op. Dit geldt voor beide
varianten, maar in het aanbodmodel roept het initiBle vraagoverschot een
zodanige prijsstijging op (2), dat de uitbreiding van de collectieve uitgaven
geheel tot stand gebracht wordt door een inkrimping van de investeringen
(-2), terwijl in het vraagmodel de investeringen onaangetast blijven, omdat
het verschil tussen de effectieve vraag en de productiecapaciteit overbrugd
kan  worden  door een betere bezettingsgraad   ( - 0,6). De stijging  van  de
effectieve vraag is in dit geval niet alleen toe te schrijven aan de grote

24. Zie noten bij tabel 17.
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collectieve uitgaven (0,9), maar ook aan de toenemende bestedingsmogelijk-
heden van de loontrekkers (0,6). Voorzover de verbetering van de bezettings-
graad immers niet geheel gerealiseerd kan worden door een verhoogde arbeids-
productiviteit per jaargang, neemt de volume-component van de loonsom  -
de werkgelegenheid - toe (0,36), terwijl bovendien de genoemde verhoging
van de arbeidsproductiviteit in de prijs-component - de reBle loonvoet -
wordt doorgegeven (0,24). Dat de stijging van de collectieve uitgaven (0,9)
uiteindelijk iets minder groot is dan de autonome impuls bedraagt moet
worden toegeschreven aan het feit dat de bezuinigingen op de werkloosheids-
uitkeringen de zwaardere lasten van de welvaartsvastheid enigszins over-
treffen. De stijging van de productie, die van een en ander het gevolg is, doet
reeds in de eerste periode de opbrengst van belastingen en sociale premies
stijgen (0,6), zodat ex post een aanzienlijk geringer budgettekort van de
collectieve sector resulteert (0,3) dan men wellicht ex ante zou vermoeden. Dit
resterende budgettekort is er overigens verantwoordelijk voor, dat ondanks
de constante investeringsactiviteit de reele winsten worden vergroot (0,6).
Ook in het aanbodmodel treden er tekorten bij de collectieve sector op, maar
deze zijn ex ante en ex post van dezelfde omvang (1). Toch stijgen in dit geval
de reele winsten niet vanwege de teruggedrongen vraag naar investeringsgoe-
deren.

Niet alleen voor de eerste periode, maar ook voor de middellange termijn is
het perspectief van de collectieve uitgavenimpuls geheel verschillend. In het
aanbodmodel is door de terugval van de investeringen een proces van vermin-
derde bruto-accumulatie, winstdaling en inflatie in gang gezet, terwijl in het
vraagmodel juist een economische opleving verwacht mag worden. Deze
constateringen behoeven thans weinig toelichting meer. Volstaan kan worden
met de opmerkingen, dat in het vraagmodel door de 'inverdien-effecten' van
de hogere productie het de economie stimulerende budgettekort van de
collectieve sector zeer gering wordt, en dat de verhoging van het winst- en
investeringsniveau via het capaciteitseffect van de investeringen op langere
termijn de aanvankelijk gerealiseerde verbetering van de bezettingsgraad
weer ongedaan kan maken. De daarmee samenhangende afbrokkeling van de
werkgelegenheidsverbetering vermindert overigens de bezuiniging op de werk-
loosheidsuitkeringen en is er ondanks de 'inverdien-effecten' van de hogere
productie verantwoordelijk voor dat het budgettekort ook op lange termijn
niet geheel verdwijnt.

Een ander instrument van economische politiek, dat onder omstandighe-
den wellicht kan worden aangewend om de economie te stimuleren, is een
verlaging van de collectieve lastendruk op de winstinkomens. In tabel 19 zijn
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Tabel  19. De gevolgen van een definitieve drukverlaging op de winsten van 0,9 procent-punt.

aanbodmodel vraagmodel
Z=0 7=1

periode -*    1     2     1    2    3

mutatie in de
druk                                                                                        -0,9        -0,9         -0,9      -0.9      -0,9
productie x zie verg. (4.23) 00

zie verg. (4.24)                                    0 0,45 0,63
loonquote W' = 0 00 0 0 0
arbeidsplaatsen     4 =  - 2w' 00 0 0 0
productie-
capaciteit Ay'=-1Aw' + 0,05i - 1 2 5          0 0 00 0,08

1 - 4-1 + Ay' 00 0        0        0,08
onderbezettings-
graad Sb=y'-X 0                0                 0          - 0,45   - 0,55

bezettings-
werkgelegenheid    4=  - 0,6sb 0         0          0 0,27 0,33
werkgelegenheid l=4+t b 0         0          0 0,27 0,33
reEle loonvoet w=w' -1+x 00 0 0,18 0,3
collectieve uit-
gaven XG = t(W - 1) 00 0            - 0,08    - 0,03

collectieve lasten  t=x t  TR -0,75 -0,75 -0,75 -0,33 -0,12
budgettekort         xG - t25 0,75 0,75 0,75 0,22 0,09
bestedingen
loontrekkers XL=l+w 00 0 0,45 0,63

investeringen i =  5x - 2xL- 2xG 2
5 00 0 1,5 1,95

prijsstijging           Ap = 34,- i 25                     0            1,5          0          0          0
reele winsten YR=X- 2w' 0         0          0 0,45 0,63
beschikbare

winsten Y R= YR- IR 1,5      1,5 1,5 1,95 2,13

voor de extreme situaties X =O e n z=l d e gevolgen van een definitieve
verlaging van de druk op de winsten met 0,9 procentpunt gepresenteerd.

Deeconomischegevolgenvandeonderhavigeimpulszijnmetbetrekkingtot
de eerste periode voor beide modelvarianten identiek; een budgettekort van
de collectieve sector (0,75) en pro tanto een verhoging van de beschikbare
winsten (1,5). Op grond hiervan nemen de voorgenomen investeringen voor
de tweede periode toe. In het aanbodmodel kunnen deze plannen echter niet
gerealiseerd worden, indien noch de loontrekkers noch de collectieve sector

25. Zie noten bij tabel 17.
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bereid zijn enige bestedingsruimte voor de investeringen te bieden. Via een
proces van prijsstijging (1,5) worden de reele investeringsuitgaven weer op
hun trendmatige niveau teruggedrongen. In het vraagmodel gelden deze

beperkingen echter niet. Daar kunnen de hogere investeringsplannen wel
gerealiseerd worden door een uitbreiding van de productie (0,45) via een
verbetering van de bezettingsgraad ( - 0,45). Evenals bij de collectieve uitga-
venimpuls wordt de groei van de productie mede veroorzaakt door de toene-
mende bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers (0,45). Ook voor het
overige komen de effecten van de drukverlichting met betrekking tot de
winsten sterk overeen met die van de collectieve uitgavenimpuls; stimulering
van de productie, een allengs afnemend tekort van de collectieve sector en een

verhoging van het winst- en investeringsniveau, waardoor op langere termijn
een tendens tot overproductie wordt ingezet.

In het kader van het vraagmodel is het nog interessant de effecten van de
collectieve uitgavenimpuls en van de drukmutatie ten aanzien van de winsten
in samenhang te bestuderen. Daartoe zijn in tabel 20 de resultaten vermeld
van een collectieve uitgavenimpuls van 1 procent, welke wordt gefinancierd
met een drukverzwaring op de winsten van 0,36 procentpunt.26 Deze combi-
natie is zo gekozen dat het budgettekort van de collectieve sector ongewijzigd
blijft.27 Aangezien - naar zal blijken - de beschikbare winsten en dus de
investeringen en de bruto-accumulatie door deze combinatie van impulsen
niet worden beinvloed, gelden de gepresenteerde uitkomsten voor alle perio-
den.

Het is duidelijk dat door deze gecombineerde toepassing van twee instru-
menten van economischepolitiekdekorte termijn resultaten van decollectieve
uitgavenimpuls kunnen worden gerealiseerd, zonder dat een budgettekort
van de collectieve sector ontstaat en zonder dat het op den duur tot werkloos-

Tabel 20. De winstbelasting ter financiering van de collectieve uitgaven.

productie 0,6 bezettings- budgettekort           0
loonquote 0 werkgelegenheid 0,36   bestedingen loon-
arbeidsplaatsen 0 werkgelegenheid 0,36 trekkers    0,6
productiecapaciteit 0      reale loonvoet 0,24 investeringen   0
onderbezettingsgraad    - 0,6 collectieve uitgaven 0,9 reble winsten           0,6

collectieve lasten 0,9 beschikbare winsten 0

26. Deze resultaten verkrijgt men door de cijfers van tabel 19 met 0,4 te vermenigvuldigen en ze
daarna af te trekken van die van tabel 18.

27. Cf. het zogenaamde Haavelmo-effect.
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heid en overproductie leidende capaciteitseffect van een te hoog investerings-
niveau wordt uitgelokt. De stimulans die van een hoger collectieve uitgaven-
niveau uitgaat op de winsten wordt immers precies gecompenseerd door een
drukverzwaring, zodat de beschikbare winsten niet muteren. Er zij overigens
op gewezen dat de hogere collectieve lasten niet alleen door de winstgerechtig-
den, maar ook door de loontrekkers uit het gestegen looninkomen worden
opgebracht.28

De laatste impuls die nog de revue moet passeren is de mutatie van de
belasting- en premiedruk op het looninkomen. Zoals gezegd is de reactie van
de loontrekkers op de wijzigingen, die daarvan het gevolg zijn ten aanzien van
de beschikbare lonen, van groot belang. Zowel voor het aanbod- als voor het
vraagmodel zullen twee uiterste posities worden geanalyseerd; ofwel de loon-
trekkers accepteren een mutatie in de collectieve lastendruk (Er = 0), ofwel zij
doen dat niet door hun bruto-looneisen zodanig aan te passen dat de beschik-
bare reBle loonvoet per man niet door de drukmutatie wordt beinvloed
(4 - 1). In tabel 21 zijn met betrekking tot het aanbodmodel voor de ex-
treme situaties E, = 0 en 8, = l de gevolgen van een definitieve verhoging van

de druk op de lonen met 0,9 procent-punt gepresenteerd.
Zoals uit de tabel blijkt is de veronderstelling,  of en in welke mate lasten-

verzwaringen door de loontrekkers worden afgewenteld, van cruciale beteke-
nis voor de te verwachten effecten van de onderhavige impuls. Indien er geen
afwenteling plaatsvindt, blijft de productiecapaciteit in de eerste periode
onaangetast, terwijl door de hogere belasting- en premiedruk de reele beste-

dingsmogelijkheden van de loontrekkers afnemen ( - 1,5). Ook het beslag van
de collectieve sector neemt af, omdat ook de ambtenarensalarissen en de
sociale uitkeringen door de zwaardere lastendruk worden getroffen. De'ruim-
te' die aldus ontstaat wordt opgevuld met extra investeringsactiviteiten (5,5),
omdat de nominale voor investeringen beschikbare fondsen onder invloed
van de optredende relatieve prijsdaling ( - 5,5) reBel meer koopkracht blijken
te bezitten.29 Of deze grotere investeringsmogelijkheden ook werkelijk zullen

28. 1 = irL + itR
=  YL -1-   ·YR "    fR)
= i ' 0,6 + 1(0,6 + 0,9)
= 0,4 + 0,5.

29. Er zij overigens aan herinnerd dat een Aergelijke relatieve prijsdaling niet perse als een
absolute daling van het prijsniveau gelnterpreteerd behoeft te worden. Indien immers het
trendmatige, als referentiekader dienende groeipad gekenmerkt zou zijn door een gestage
inflatie, kan de onderhavige modeluitkomst ook beschouwd worden als een vermindering van
de inflatie. De modelvariabele Ap duidt dan meer op de onverwachte component van de
feitelijke prijsmutaties. Zie ook par. 2.2.
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Tabel  21. De gevolgen van een definitieve drukverhoging op de lonen van 0,9 procent-punt in
het aanbodmodel.

geen volledige

afwenteling afwenteling
4= 0 4=1

periode =   1     2      1     2

mutatie in de druk       it 0,9      0,9         0,9        0,9

productie x  zie  verg. (4.23) 0            0,28        - 2 - 2,63
loonquote w' =  Er T-L 00 1,5       1,5

arbeidsplaatsen 4 - - 2w' 00 -3 -3
productiecapaciteit Ay. = -14Aw' + 0,05i -1 0 0,28        - 2 - 0,63

y' = y'_ i + Ay' 0 0,28        - 2 - 2,63
onderbezettingsgraad   s  = y' - x 0 0 0 0
werkgelegenheid           t = 1„ 00 -3 -3
reEle loonvoet w=w' -1+x                     0           0,28 2,5 1,87
beschikbaar reEel loon  w  =w-  fL 1,5 -1,22 1 0,37
bestedingen loon-
trekkers XL= l+Wb -1,5 -1,22 -2 - 2,63
collectieve uitgaven      x6 - 2(w -  f  - 1) -1,25 -1,02 3,33 2,81
collectieve lasten t=X+ L   1,5 1,78 -0,5 -1,13
budgettekort XG-t - 2,75     - 2,8 3,83 3,94
investeringen i =5x -2xt. - 2x              5,5 5,88 - 12,67    - 13,51
prijsstijging AP=YR.,-i - 5,5 - 5,88 12,67 8,51
reEle winsten VR= X - lw' 0            0,28        - 5 - 5,63

worden benut is overigens zeer de vraag. De daling van de effectieve vraag van
de zijde van de loontrekkers en de collectieve sector doet immers een tendens
tot onderbezetting ontstaan, welke ongunstig lijkt voor het investeringskli-
maat. Wanneer de investeringen op grond hiervan zouden worden beperkt,
dan zou de genoemde tendens worden versterkt, maar indien de investeerders
de beperking van de bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers en de
collectieve sector juist zien als een aanmoediging om extra te investeren, dan
doen zij door hun eigen bestedingsgedrag de tendens tot overproductie weer
teniet. In dit laatste geval resulteert derhalve voor de tweede periode een extra
groei van de productiecapaciteit (0,28). Hoewel de lonen - en daarmee het
loongevoelige gedeelte van de collectieve uitgaven - de extra groei van de
arbeidsproductiviteit volgen, die door een hogere bruto-accumulatie wordt
gegenereerd (0,28), blijken ook in deze periode de reale bestedingen van de
loontrekkers en de collectieve sector ruimte te laten voor een extra uitbreiding
van de investeringen (5,88). Aldus is een proces van extra groei in gang gezet,
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waarvan de vruchten na enige perioden eventueel over de loontrekkers en de
collectieve sector verdeeld kunnen worden. Deze verbreding van de produc-
tieve basis van de economie zou overigens niet tot stand komen, indien de
hogere collectieve lasten onmiddellijk zouden zijn aangewend voor een auto-
nome uitbreiding van de collectieve uitgaven. 30 Onder zulke omstandigheden
zou de ruimte, die door de geringere bestedingen van de loontrekkers wordt
gecreBerd, niet door de investeringen, maar door de collectieve uitgaven zijn
opgevuld.

Bepaald anders is het beeld, indien de loontrekkers een aantasting van hun
retel beschikbaar inkomen niet accepteren. In dat geval leidt een verhoging
van de belasting- en premiedruk tot een hogere loonquote (1,5), zodat het
uitstotingsproces van marginale jaargangen wordt versneld en arbeidsplaat-
sen  ( - 3) en productiecapaciteit  ( - 2) verloren  gaan. De stijging  van  de
gemiddelde arbeidsproductiviteit die hiervan het gevolg is, wordt weliswaar in
de lonen doorberekend, zodat het redle loon per man zelfs nog sterker
toeneemt dan nodig is om de drukverzwaring te compenseren (2,5), maar door
de afname van de werkgelegenheid ( - 3), daalt uiteindelijk toch de beschikba-
re reele loonsom en daarmee de bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers
( - 2). Het verlies aan productiecapaciteit is evenwel te groot om een initieel
vraagoverschot te kunnen ontlopen. Dit geldt temeer omdat de collectieve
uitgaven vrij sterk toenemen (3,33), zowel vanwege de hogere werkloosheids-
uitkeringen als vanwege de koppeling aan het gestegen niveau van het
beschikbare redle loon. Via prijsstijging wordt het initiale vraagoverschot
weggewerkt ten koste van de investeringen ( - 12,67). Opmerkelijk is boven-
dien, dat de teruggang van de productie zo groot is ( - 2), dat ondanks een
verzwaring van de belasting- en premiedruk een vermindering van de collec-
tieve lasten optreedt  ( - 0,5), zodat  bij de reeds genoemde stijging  van  de
collectieve uitgaven een fors budgettekort (3,83) resulteert, dat de daling van
de winsten ten gevolge van de geringere investeringsactiviteit beperkt ( - 5).
Voor het overige zijn de modelresultaten in kwalitatieve zin in overeenstem-
ming met de gevolgen van een positieve loonimpuls. 31

Ter illustratie zijn de modelresultaten voor de eerste periode in het geval
van volledige afwenteling nog eens samengevat in termen van de gebruikelijke
Nationale Boekhouding. De uitgangspositie treft men aan op biz. 85. Ge-
makshalve wordt van de optredende inflatie geabstraheerd zodat de gepresen-
teerde cijfers geen nominaal, doch een reeel karakter hebben.

30. Bijv. door een definitieve collectieve uitgavenimpuls van 2,75%. Zie tabel 18.
31. Zie tabel 17.
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SECTOR BEDRIJVEN

lonen bedrijven l+ w=  - 0,5 199 productie x = -2 294

winsten YR=-5            95

294 294

SECTOR GEZINNEN

belasting en lonen bedrijven l+ w=  - 0,5      199
premies lonen overheid w = 2,5 51,25
- lonen fL - 0,40932 102,35 winsten Y R=  -5             95
- winsten fR = 0,40 38 sociale uit- w = 2,5 119,58

- sociale uit- keringen
keringen 4 = 0,40932 48,88 extra werkloos-

- werkloosheids- heidsuitkeringen   ql = 2,533           5
uitkeringen fL  = 0,40932               2

particuliere
consumptie 234,70
investeringen i =  - 12,67 39,30
besparingen 4,60

469,83 469,83

COLLECTIEVE SECTOR

materiBle con- belasting en
sumptie 20 premies 191,23
lonen overheid w = 2,5 51,25 budgettekort XG -t= 3,8334 4,60
sociale uitkeringen  w = 2,5 119,58

extra werkloosheids-
uitkeringen ql= 2,5        5

195,83 195,83

32. Het tweede-orde effect is verwaarloosd.
33. 2,5% van de oorspronkeluke loonsom van bedrijven ad 200.
34. 3,83% van de oorspronkelijke netto collectieve uitgaven ad 120.
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STAAT VAN MIDDELEN EN BESTEDINGEN

productie bedrijven 294 particuliere consumptie 234,70

productie overheid 51,25 materiBle overheidsconsumptie     20
niet-materidle overheids-
consumptie 51,25
investeringen 39,30

nationaal inkomen 345,25 nationale bestedingen 345,25

Tabel 22. De gevolgen van een definitieve drukverlaging op de lonen van 0,9 procent-punt in het
vraagmodel.

geen volledige

afwenteling afwenteling
6.-0 4= 1

periode +   1    2 3 1 2 3

mutatie in de druk f  -0,9      -0,9 -0,9 - 0,9 - 0,9       - 0,9

productie x zie verg. (4.24) 1,65 2,15 2,34 -1,8 -1,44   -1,3
loonquote W' = 1£,                                           0                0 0 -1,5 -1,5 -1,5
arbeidsplaatsen 4 --2w'                                   0             0 0 333
productiecapaciteit        Ay' =  -138' + 0,05i-1          0                0               0,08           2                0                0,06

y'=y'_ 1 + AY'                    0          0          0,08       2          2          2,06
onderbezettings-
graad S b=Y -X -1,65 -2,15 -2,26  3,8 3,44 3,36

bezettings-
werkgelegenheid 4 - -0,6sb 0,99 1,29 1,36     - 2,28    -2,07   -2,02
werkgelegenheid 1-4+4 0,99 1,29 1,36 0,72 0,93 0,98
retle loonvoet W=W'-1+X 0,66 0,86 0,98     -4,02   - 3,87   -3,78
beschikbaar reeel
loon W' =W- ffL 2,16 2,36 2,48       - 2,52    - 2,37    - 2,28
bestedingen loon-
trekkers XL =l+Wb 3,15 3,65 3,84 -1,8 -1,44   -1,3
collectieve uitgaven     xG = f (w -  fL - 1) 0,98 0,89 0,93     - 2,7 - 2,75    - 2,72
collectieve lasten t=X+ ffL 0,15 0,65 0,84    - 3,3 - 2,94    - 2,8
budgettekort XG-t 0,83 0,24 0,09 0,6 0,19 0,08

investeringen i = 5x - 2xL - 2xG             0 1.65 2,15 0 1,2 1,56
prijsstijging AP=PR_,-i 000 0 0 0
retle winsten YR=X- 2w' 1,65 2,15 2,34 1,2 1,56 1,7
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Tenslotte worden nog enige opmerkingen gemaakt over de effecten van een
drukmutatie op het looninkomen in het kader van het vraagmodel. Daartoe
zijn in tabel 22 voor de extreme situatie 4 - Oen 4 - l de gevolgen van een
definitieve verlaging van de druk op de lonen met 0,9 procent-punt gepresen-
teerd.

Een verlichting vande lastendruk opdelonen, welkeopzichzelfniettotlage-
rebruto-looneisen aanleidinggeeft, vergrootdebeschikbare loonsom (3,15)en
doet tesamen met een geringe endogene stijging van de collectieve uitgaven
(0,98) de productie toenemen (1,65). Deze grotere productie wordt geheel
door een betere bezettingsgraad mogelijk gemaakt C - 1,65). Door de stijging
van de productie wordt de lastenverlichting zelfs meer dan volledig door de
overheid 'terugverdiend', maar per saldo resteert nog een zeker budgettekort
(0,83), waardoor de winstontwikkeling wordt gestimuleerd (1,65). Voor het
overige komen de effecten van deze impuls sterk overeen met die van een
drukverlichting ten aanzien van de winsten of van een autonome uitbreiding
van de collectieve uitgaven; de productie wordt gestimuleerd, het 'inverdien-
effect' dringt het budgettekort terug, de investeringen en de winsten worden
verhoogd en op langere termijn wordt de verbetering van de bezettingsgraad
teniet gedaan.

Indien de verlichting van de lastendruk op de lonen in zijn geheel leidt tot
lagere bruto-loonaanspraken stijgt de beschikbare loonsom in eerste instantie
echter niet en indien ook de bestedingen van de winstgerechtigden en van de
collectieve sector aanvankelijk niet muteren, blijft de effectieve vraag con-
stant. Door het lagere bruto loonniveau wordt evenwel het uitstotingsproces
van marginale jaargangen vertraagd, zodat de productiecapaciteit toeneemt
(2). Onder zulke omstandigheden is een afnemende bezettingsgraad niet te
vermijden. De omvang van de verslechtering van de bezetting (3,8) overtreft
zelfs nog aanzienlijk de toename van de productiecapaciteit, omdat de met de
onderbezetting en de vertraagde uitstoot samenhangende daling van de ge-
middelde arbeidsproductiviteit in de lonen wordt verwerkt en aldus de beste-

dingen van de loontrekkers en de loongevoelige collectieve uitgaven aantast.
Daardoor daalt de productie zelfs zo sterk  ( - 1,8), dat de afname  van  de
collectieve lasten C - 3,3) de afname van de collectieve uitgaven ( - 2,7) over-
treft, hetgeen via het resulterende budgettekort (0,6) de winsten vergroot (1,2).
In de tabel is van de veronderstelling uitgegaan, dat de lagere bezettingsgraad
het verband tussen de investeringen van morgen en de winsten van vandaag
niet beinvloedt, zodat de verhoogde winsten van de eerste periode op middel-
lange termijn een proces van versterkte economische groei veroorzaken,
waarvan de eigenschappen in kwalitatieve zin overeenkomen met die van de
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niet afgewentelde drukverandering ten aanzien van het looninkomen. De
uitgangspositie van de eerste periode is daarbij echter geheel verschillend; of
zonder een compenserende autonome uitgavenimpuls in het geval van de
volledige afwenteling de in de tabel voor de tweede en derde periode gepresen-
teerde economische opleving ook werkelijk tot stand zal komen blijft te
betwijfelen.



5. DE OPEN VOLKSHUISHOUDING, DE
BETALINGSBALANS EN DE
WISSELKOERS

5.1. PROBLEEMSTELLING EN SAMENVATTING

In de voorafgaande hoofdstukken is steeds de gesloten volkshuishouding
onderwerp van bespreking geweest. In het kader van het aanbodmodel kon
een initieel vraagoverschot daardoor uitsluitend worden weggewerkt door
een redressering van de binnenlandse bestedingen, terwijl in het kader van het
vraagmodel mutaties in de bezettingsgraad slechts aan binnenlandse oorza-
ken konden worden toegeschreven. Indien echter de handel met het buiten-
land mede in de beschouwingen wordt betrokken, komt ook de mogelijke
divergentie in de volume-ontwikkeling van de in- en uitvoer in aanmerking als
oorzaak van mutaties in de effectieve vraag. In het aanbodmodel kan aldus
een initieel vraagoverschot wellicht - gedeeltelijk - op het buitenland worden
afgewenteld door een daling van de uitvoer en/ofeen stijging van de invoer. In
het vraagmodel kan een verbetering van de bezettingsgraad zowel door een
stimulans van de binnenlandse bestedingen als door een toename van de
uitvoer en/of daling van de invoer worden gerealiseerd.  Bij de analyse van de
open volkshuishouding moet met betrekking tot de in- en uitvoer niet alleen
met uiteenlopende volume-ontwikkelingen rekening worden gehouden, maar
ook een mogelijk verschil in pr(is-ontwikkeling is van belang. Voor het geval
dat in een zekere periode de stijging van de uitvoerprijzen die van de in-
voerprijzen overtreft, - waarbij beide prijsmutaties zijn uitgedrukt in termen
van de binnenlandse valuta -, wordt door de betreffende volkshuishouding
immers een ruilvoetwinst behaald. Men kan ook zeggen, dat de opbrengstprijs
van de productie sterker is toegenomen dan de prijs van de nationale bestedin-
gen. Aannemende, dat de marginale jaargangen in evenredige mate in zo'n
ruilvoetwinst delen, betekent een en ander een vertraging in het uitstotings-
proces van oude arbeidsplaatsen. Voor een juist inzicht in de werking van een
open volkshuishouding is het derhalve noodzakelijk enige beschouwingen te
wijden aan mogelijke prijsverschillen op de binnenlandse en de buitenlandse
markten en aan de factoren die de volumina van de in- en uitvoer bepalen.
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Voor wat betreft de prijsvorming zij herinnerd aan de analyses van hoofd-
stuk 4. Mutaties in de prijzen zijn daar in verband gebracht met de mate,
waarin nog'ruimte' in de bezetting van het productie-apparaat aanwezig kan
worden geacht. Is die ruimte niet toereikend om een initieel vraagoverschot
door een betere bezettingsgraad te beantwoorden, dan worden door een
proces van relatieve prijsstijging de voorgenomen bestedingen - en met name
de investeringen - teruggedrongen. In de open volkshuishouding kan de
teruggang van de voorgenomen binnenlandse bestedingen beperkt blijven,
indien het initiale vraagoverschot gedeeltelijk gehonoreerd zou worden door
een stijging van de invoer en/of een daling van de uitvoer.

Ten aanzien van de invoer wordt de prijsverhouding ten opzichte van het
buitenland van dominante betekenis geacht. Een relatieve prijsstijging van de
invoer ten opzichte van de prijs van de binnenlandse productie leidt tot een
substitutie-effect, dat de invoer vermindert. Omgekeerd wordt de invoer
gestimuleerd, indien het buitenland naar verhouding goedkoper wordt. Er zij
met enige nadruk op gewezen, dat een dergelijke divergentie in prijsontwikke-
ling mede kan worden veroorzaakt door mutaties in de wisselkoers. Eventueel
kan met betrekking tot de invoerfunctie nog een tweede component worden
onderscheiden, indien en voorzover het aandeel van de invoer in de bestedin-
gen trendmatig zou stijgen. Ook met betrekking tot de uitvoer is de prijsver-
houding ten opzichte van het buitenland van belang. Een relatieve prijsstij-
ging van de uitvoer ten opzichte van de wereldmarktprijzen tast de concurren-
tiepositie van de volkshuishouding aan en veroorzaakt een vermindering van
de afzet aan het buitenland. Bij een relatieve daling van de uitvoerprijs is
daarentegen een vergroting van de buitenlandse vraag te verwachten. Dat is
ook het geval, indien zich een - voor de onderhavige volkshuishouding
autonome -, versterkte groei van het wereldhandelsvolume voordoet. Een
internationale laagconjunctuur vermindert echter de uitvoermogelijkheden.

Ter vereenvoudiging wordt in deze studie verondersteld, dat de prijzen van
de invoer en van de concurrentie op de wereldmarkt zich parallel ontwikkelen
en dat er ook geen divergentie optreedt tussen de prijzen van de uitvoer en van
het binnenlandse product.

Er resteert aldus een tweetal prijsvariabelen; het binnenlandse en het
buitenlandse prijsniveau. Dit laatste is voor de open volkshuishouding een
gegeven, terwijl ten aanzien van het binnenlandse prijsniveau de bekende

hypothesen gelden; in het aanbodmodel worden door prijsmutaties de
effectieve vraag en de beschikbare productiecapaciteit bij elkaar gebracht,
terwijl in het vraagmodel bij constante prijzen de bezettingsgraad vraag en
aanbod aan elkaar gelijk maakt.
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De genoemde prijsvariabelen zijn uitgedrukt in termen van de eigen valuta
van het binnenland en van het buitenland. De prijsverhouding ten opzichte
van het buitenland, welke van zo'n grote betekenis is voor de concurrentiepo-
sitie op de binnenlandse en de buitenlandse markten, wordt echter mede
bepaald door de wisselkoers. Zoals bekend kunnen de economische betrek-
kingen met het buitenland zich voltrekken onder twee uiterste regiems met
betrekking tot de wisselkoers; enerzijds het systeem van vaste wisselkoersen,
anderzijds het systeem van flexibele wisselkoersen. In de eerste variant, waarin
sprake is van volstrekt vaste wisselkoersen, worden overschotten en/of tekor-
ten op de lopende rekening en op de kapitaalrekening van de betalingsbalans
juist gecompenseerd door mutaties op de goud- en deviezenrekening door
interventie van de centrale bank(en). Voor onze analyse betekent een dergelijk
systeem van vaste wisselkoersen dat relatieve prijsmutaties ten opzichte van
het buitenland, die de in- en uitvoer beinvloeden, onafhankelijk zijn van de
wisselkoers en dat bij evenwicht op de kapitaalrekening onevenwichtigheid
op de lopende rekening mogelijk is. In de tweede variant, het systeem van
volstrekt flexibele wisselkoersen, is er geen sprake van interventies van de
centrale bank(en) op de valutamarkten, zodat een wisselkoers tot stand komt
welke het totaal van de lopende rekening en de kapitaalrekening in evenwicht
brengt. Relatieve prijsmutaties ten opzichte van het buitenland zijn nu wel
afhankelijk van de wisselkoers en bij evenwicht op de kapitaalrekening is
onevenwichtigheid op de lopende rekening uitgesloten. In deze studie wordt
overigens geen nadere analyse gemaakt van de factoren welke het saldo op de
kapitaalrekening bepalen. Voorzover een dergelijk saldo van betekenis is voor
de lopende rekening - en daarmede voor de productie en de werkgelegenheid
- wordt het saldo op de kapitaalrekening als exogeen behandeld. Dit is
natuurlijk alleen relevant  voor het systeem van fiexibele wisselkoersen. 1

Na deze inleidende opmerkingen zal het duidelijk zijn, dat ten aanzien van
de open volkshuishouding een viertal basismodellen kan worden onderschei-
den. Het in hoofdstuk 4 benadrukte verschil in betekenis van de diverse
impulsen in het vraag- en in het aanbodmodel, moet thans immers nog
worden aangevuld met de invloed, die van het wisselkoerssysteem uitgaat.
Voor het overige blijven de in hoofdstuk 4 gekozen uitgangspunten van
kracht. Dat wil zeggen, dat ten aanzien van de loontrekkers wordt gepostu-

1. Het evenwichtige karakter van het saldo op de kapitaairekening impliceert. dat bij de diverse
impulsen steeds sprake is van een volstrekt elastische geldvoorziening. Door het veronderstel-
de volledig accomoderende monetaire beleid bluven interestmutaties achterwege en worden
ook geen internationale kapitaalbewegingen getnduceerd. Voorzover er wel onevenwichtig-
heid op de kapitaalrekening resulteert, kan dit geinterpreteerd worden als het gevolg van een
zeker monetair beleid.
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leerd, dat zij hun - geheel geindexeerde - looninkomen onmiddellijk en
volledig consumptief besteden, en dat ten aanzien van de winstgerechtigden

geldt, dat hun nominale bestedingen van vandaag verklaard worden uit de
nominale winsten van gisteren. In het kader van het aanbodmodel tast aldus

een stijging van de prijs van de nationale bestedingen de voorgenomen
investeringen in reele  zin  aan. 2.3

Thans zijn wij in staat te analyseren, in hoeverre de voor de gesloten
volkshuishouding getrokken conclusies met betrekking tot de betekenis van

de loonimpuls in het aanbod- en in het vraagmodel, ook op de open volkshuis-
houding van toepassing zijn. In het kader van het aanbodmodel leidt een reele
loonstijging, die de productiviteitsstijging overtreft, tot een versnelling in het

uitstotingsproces van marginale jaargangen en tot een initieel vraagover-
schot, dat het binnenlandse prijsniveau naar boven stuwt. De aantasting van
de voorgenomen investeringen die daarvan het gevolg is, kan beperkt blijven,
indien de invoer zou stijgen en/of de uitvoer zou dalen. Onder het systeem van
uaste wisselkoersen treedt een dergelijke vermindering van het in constante

prijzen gemeten uitvoersaldo ook werkelijk op onder invloed van de verslech-
terde concurrentiepositie op de binnenlandse en de buitenlandse markten.
Naarmate de som van de in- en uitvoerelasticiteiten groter is, d.w.z. naarmate
de invloed van een gestegen prijsverhouding ten opzichte van het buitenland
op de daling van de uitvoer en op de stijging van de invoer aanzienlijker is, des
te beperkter is de stijging van het binnenlandse prijsniveau en de teruggang
van de investeringen.4 Een mitigerende invloed op het terugdringen van de

investeringen wordt ook uitgeoefend door de ruilvoetwinst, die het gevolg is
van het gestegen prijsniveau van de binnenlandse productie. Onder zulke

omstandigheden stijgen immers de reele arbeidskosten minder dan de reele

lonen, waardoor het uitstotingsproces van marginale jaargangen weer enigs-
zins wordt vertraagd, zodat bij een wat minder aangetaste productiecapaciteit
het gebrek aan ruimte voor de investeringen geringer is. Voor voldoende grote
waarden van de in- en uitvoerelasticiteiten is de ruilvoetwinst onvoldoende

2. Gemakshalve wordt steeds aangenomen, dat de consumptieve uitgaven van de winstgerechtig-
den evenredig muteren met de investeringen.

3. Omdat de nationale bestedingen gedeeltelijk uit geimporteerde en gedeeltelijk uit in het eigen
land vervaardigde producten bestaan, is de prijs van de nationale bestedingen een gewogen
gemiddelde van het binnenlandse en het buitenlandse prijsniveau.

4.  Indien de som van in- en uitvoerelasticiteiten oneindig groot is, d.w.z. indien op de binnenland-
se en buitenlandse markten de condities van de volledige mededinging gelden, zodat het
binnenlandse prijsniveau niet van het exogene buitenlandse prijsniveau kan afwijken, wordt de
investeringsactiviteit in eerste instantie zelfs geheel niet aangetast. Onder zulke omstandighe-
den geldt ten aanzien van de internationale handel de zogenaamde'home pressure ofdemand'-
hypothese, ook bekend als het 'Zijlstra-effect'
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om het in constante prijzen gemeten uitvoertekort te compenseren, zodat de
lopende rekening van de betalingsbalans een tekort vertoont. Dit tekort is er
samen met de geringere investeringen verantwoordelijk voor dat de reele
winsten dalen.

Deze conclusie wordt bevestigd door een nadere beschouwing van de staat
van middelen en bestedingen van een open volkshuishouding. Aan de de-
betzijde daarvan treft men de loonsom, de winsten en de invoer aan, terwijl
aan de creditzijde de consumptie, de investeringen en de uitvoer voorkomen.
Onder de veronderstelling van een onmiddellijke en volledige consumptieve
besteding van het looninkomen, kan derhalve gesteld worden dat de winsten
gelijk zijn aan de som van de overige consumptie, de investeringen en het
saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. Zoals bekend kan de
overige consumptie daarbij onderscheiden worden in de consumptie uit het
winstinkomen en in het autonome budgettekort van de overheid, voorzover
dat uitgaat boven hetgeen reeds tot stand komt ter absorbering van het
spaaroverschot van de loontrekkers. In de onderhavige analyse van de gevol-
gen van een loonimpuls muteren de overige consumptie en de investeringen
niet in nominale zin, maar er ontstaat wel een tekort op de lopende rekening,
zodat de nominale winsten dalen, hetgeen bij een stijging van het prijsniveau
van de nationale bestedingen a fortiori een aantasting van de reale winsten
betekent.

Tot dusver hadden de opmerkingen over de gevolgen van een loonimpuls in
het aanbodmodel met vaste wisselkoersen slechts betrekking op de korte
termijn. Voor wat de ontwikkelingen op middellange termijn betreft, is in de
eerste plaats de aantasting van de investeringsactiviteit in de eerste periode
van belang. Door deze verminderde bruto-accumulatie blijft de productieca-
paciteit in de tweede periode nog verder achter bij de trendmatige ontwikke-
ling. In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met de invloed van
de gedaalde winsten van de eerste periode op de voorgenomen investeringen
in de tweede periode. De aantasting van de voorgenomen investeringen zal
veelat zelfs zo groot zijn, dat ondanks de vermelde stagnatie in de ontwikke-
ling van de productiecapaciteit een initieel aanbodoverschot kan ontstaan dat
het prijsniveau onder druk zet. De verbetering van de concurrentiepositie, die
daarvan het gevolg is, maakt het mogelijk dat aanbodoverschot op het
buitenland af te wentelen, zodat de betalingsbalans verbetert, terwijl de aan-
tasting van het investeringsritme in de tweede periode iets minder ongunstig
uitvalt dan zich aanvankelijk liet aanzien. Niettemin moet ook voor de tweede
periode rekening worden gehouden met te lage investeringen en een tekort op
debetalingsbalans, zodat de reele winsten zich niet kunnen herstellen, integen-
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deel. Het in de eerste periode ingezette proces van winstdaling en verminderde
bruto-accumulatie, dat zo kenmerkend is voor het aanbodmodel van de
gesloten volkshuishouding, blijkt aldus ook het middellange termijn perspec-
tief van het aanbodmodel van de open volkshuishouding met vaste wissel-
koersen te zijn, waarbij het prijsniveau van de binnenlandse productie lang-
zaam maar zeker naar dat van het buitenland tendeert.

Bij een systeem van.#exibele wisselkoersen is echter - bij een evenwichtige
kapitaalrekening - een tekort op de lopende rekening niet mogelijk. De
toename van de invoer en de afremming van de uitvoer, die veroorzaakt
worden door de loonimpuls in het aanbodmodel, drijven via de vrije werking
van de valutamarkten de wisselkoers van de binnenlandse ten opzichte van de
buitenlandse valuta omhoog, zodat via een proces van depreciatie de invoer
weer wordt afgeremd en de uitvoer wordt gestimuleerd. Per saldo zal de
depreciatie juist gelijk zijn aan de binnenlandse prijsstijging, zodat de concur-
rentiepositie en overigens ook de ruilvoet ongewijzigd blijven. Onder zulke
omstandigheden kan het initiele vraagoverschot, dat door de loonimpuls
wordt veroorzaakt, derhalve niet op het buitenland worden afgewenteld,
zodat de extra ruimte voor de bestedingen van de loontrekkers geheel ge-
creBerd moet worden door een teruggang van de investeringen. Met betrek-
king tot de loonimpuls is het aanbodmodel van de open volkshuishouding
met flexibele wisselkoersen dus identiek met het aanbodmodel van de gesloten
volkshuishouding.

Tenslotte moeten ten aanzien van de loonimpuls ook de te verwachten
effecten in het Draagmodel worden bestudeerd. Ook in het onderhavige geval
leidt een reEle loonstijging, die boven de productiviteitsstijging uitgaat, tot een
versnelling in het uitstotingsproces van marginale jaargangen en tot een
initieel vraagoverschot, maar thans is voldoende ruimte aanwezig om via een

verbetering van de bezettingsgraad de productie te verhogen. Indien de extra
koopkracht van de loontrekkers zich volledig richt op de binnenlandse

productie, zijn de gevolgen van de loonimpuls identiek met die in het vraag-
model van de gesloten volkshuishouding; een hogere productie, een betere

bezettingsgraad en een onaangetast winstniveau, zodat het investeringsritme
op middellange termijn trendmatig gehandhaafd kan blijven. De invloed van
de reele loonshoogte op de werkgelegenheid is afhankelijk van de mate waarin
de betere bezettingsgraad een extra vraag naar arbeid impliceert, waardoor
het verlies aan versneld uitgestoten arbeidsplaatsen kan worden gecompen-
seerd.5

5. Indien de extra koopkracht van de loontrekkers zich niet uitsluitend op de binnenlandse
productie zou richten, maar gedeeltelijk zou worden besteed aan extra invoer, dan wordt de
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Niet alleen met betrekking tot de loonimpuls, maar ook ten aanzien van de
bestedingsimpuls moeten de consequenties van het in beschouwing nemen
van de relaties met het buitenland worden bestudeerd. De opmerkingen
dienaangaande kunnen overigens - na al hetgeen reeds gezegd is - tamelijk
beperkt blijven. Voor wat het zuivere vraagmodel betreft, mogen zowel bij
vaste als bij flexibele wisselkoersen dezelfde resultaten als in de gesloten
volkshuishouding worden verwacht; de bestedingsimpuls kan immers volle-
dig door een verbetering van de bezettingsgraad worden gehonoreerd.6

In het kader van het aanbodmodel verstoort een autonoom budgettekort
van de overheid in eerste instantie de gelijkheid van de effectieve vraag en de
productiecapaciteit; zo'n initieel vraagoverschot stuwt de prijzen op en dringt
de investeringen en - via een verslechterde concurrentiepositie - ook het in
constante prijzen gemeten uitvoersaldo terug.

Deze tendens tot een tekort op de lopende rekening wordt overigens bij een
systeem van flexibele wisselkoersen niet gerealiseerd. De depreciatie, die
optreedt en die uiteindelijk gelijk is aan de stijging van het binnenlandse
prijsniveau, draagt er zorg voor dat per saldo de positie ten opzichte van het

analyse in termen van het zuivere vraagmodel verlaten en wordt een element uit het aanbod-
model in de beschouwingen betrokken. Onder de geschetste omstandigheden blijkt de extra
vraag immers niet geheel gehonoreerd te kunnen worden door een verbetering van de bezet-
tingsgraad. Onder het systeem van vaste wisselkoersen betekent dit een tekort op de lopende

rekening en een daling van de winsten: de extra koopkracht van de loontrekkers lekt gedeel-
telijk weg naar het buitenland. Op middellange termijn mogen soortgelijke ontwikkelingen als
in het aanbodmodel worden verwacht. Onder het systeem van fiexibele wisselkoersen is het
perspectief minder somber. Onder invloed van de eventuele extra invoer, die samenhangt met
de toegenomen koopkracht van de loontrekkers, ontstaat een tendens tot een tekort op de
lopende rekening waardoor de binnenlandse valuta tot depreciatie neigt. De verbetering van de
concurrentiepositie, die hiervan het gevolg is, remt de invoer af en stimuleert de uitvoer. Dit
proces, dat op zichzelf een apprecierende invloed heeft op de binnenlandse valuta. zet zich
voort totdat het evenwicht op de lopende rekening is hersteld. Uiteindelijk blijkt bij een
ongewijzigde wisselkoers de extra vraag naar importgoederen door de loontrekkers gehono-
reerd te kunnen worden door een daling van andere invoer en door een stijging van de uitvoer.
Voor het binnenlandse bedrijfsleven betekent dit, dat de extra kosten van de hogere lonen pro
tanto door de extra opbrengsten van de hogere afzet worden goedgemaakt, zodat de voor de
gesloten volkshuishouding geldende eigenschappen van het vraagmodel ook van toepassing
zijn op de open volkshuishouding met flexibele wisselkoersen.

6. Indien de koopkrachtinjectie zich gedeeltelijk op het buitenland zou richten, kan de extra
invoer bij .Ilexibele wisselkoersen mogelijk worden gemaakt door een vergroting van de
uitvoer, waardoor per saldo toch de resultaten overeenstemmen met die van de gesloten
economic. Bij vaste wisselkoersen zou een gedeelte van de koopkrachtinjectie echter weglekken
naar het buitenland, zodat de effectiviteit van de bestedingsimpuls met betrekking tot het
stimuleren van de bedrijvigheid en daarmee samenhangend van de werkgelegenheid geringer
zou zijn dan in de gesloten economie. Daar komt nog bij dat een en ander gepaard gaat met
betalingsbalansproblemen, zodat het instrument van de bestedingspolitiek slechts toepasbaar
zou zijn bij een voldoende grote voorraad monetaire reserves.
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buitenland ongewijzigd blijft, zodat de bestedingsimpuls geheel ten koste van
de investeringen gaat. De resultaten van het aanbodmodel van de open
volkshuishouding met flexibele wisselkoersen zijn met betrekking tot de
bestedingsimpuls dan ook geheel identiek met die van het aanbodmodel van
de gesloten volkshuishouding.

Bij het systeem van de vaste wisselkoersen wordt het tekort op de lopende
rekening wel gerealiseerd; de bestedingsimpuls wordt onder die omstandighe-
den niet alleen mogelijk gemaakt door een daling van de investeringen, maar
ook door een daling van het in constante prijzen gemeten uitvoersaldo. De
totale productie blijft aldus ongewijzigd, maar door de verbetering van de
ruilvoet, die het gevolg is van de stijging van het binnenlandse prijsniveau,
neemt de reale waarde van de productie toe, zodat ook de retle winsten
kunnen stijgen. Deze enigszins paradoxale korte termijn gevolgen van de
bestedingsimpuls - enerzijds een aantasting van de investeringen, maar an-
derzijds een vergroting van de reBle winsten - bepalen het perspectief op
middellange termijn. In de tweede periode blijft de productiecapaciteit onder
invloed van de te lage investeringen uit de eerste periode achter bij de
trendmatige ontwikkeling, maar de voorgenomen investeringen zijn in de
tweede periode juist extra hoog. Een verdere stijging van het binnenlandse
prijsniveau is dan onvermijdelijk; daardoor worden de voorgenomen investe-
ringen weer wat teruggedrongen en verslechtert de betalingsbalanspositie
opnieuw. De extra ruilvoetwinst weegt echter ruim op tegen de enigszins
achterblijvende groei van de productie, zodat ook thans de reble productie-
waarde en de reble winsten extra blijven groeien. In de volgende periode zet dit
proces van versterkte groei van de winsten en de investeringen zich voort,
zodat de aanvankelijke stagnatie van de bruto-accumulatie weldra teniet
wordt gedaan en de productieve basis van de economie kan worden verbreed.
Omdat een en ander gepaard gaat met een voortdurende binnenlandse inflatie
verslechtert de betalingsbalanspositie voortdurend, hetgeen op den duur tot
een onaanvaardbare vermindering van de monetaire reserves kan leiden.

Met betrekking tot de analyse van de open volkshuishouding kan naast de
vraagimpuls van binnenlandse oorsprong nog de bestedingsinjectie van bui-
tenlandse origine worden onderscheiden. Bij een systeem van vaste wissel-
koersen leidt een dergelijke autonome exportimpuls tot soortgelijke gevolgen
als de binnenlandse bestedingsimpuls.

Voor wat het uraagmodel betreft zijn de resultaten vrijwel identiek; het is
voor de ontwikkeling van de productie, de werkgelegenheid en de winsten
immers onverschillig of de vraaginjectie door de binnenlandse overheid of
door het buitenland geschiedt, zolang de extra vraag zich maar geheel richt op
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het binnenlandse bedrijfsleven. Alleen de samenstelling van de effectieve vraag
is afwijkend, waardoor in het onderhavige geval een overschot op de lopende
rekening ontstaat.

En ook voor wat het aanbodmodel betreft lijken de gevolgen van een
autonome exportimpuls sterk op die van een binnenlandse bestedingsimpuls.
Ook thans stijgt het binnenlandse prusniveau vanwege het initidle vraagover-
schot, zodat de investeringen worden teruggedrongen en het onder invloed
van de exportimpuls verbeterde saldo op de lopende rekening in constante
prijzen wordt verminderd. Bij constantheid van de productie treedt echter een
verbetering van de ruilvoet op, waardoor de reale productiewaarde en de reale
winsten kunnen stijgen. Ondanks de aantasting op korte termijn van het
investeringsritme, kan op middellange termijn een ontwikkeling van versterk-
te bruto-accumulatie worden verwacht. De voortdurende inflatie die daarbij
optreedt maakt de concurrentiepositie steeds zwakker, zodat op den duur,
ondanks de autonome exportimpuls en ondanks de voortdurende verbetering
van de ruilvoet, het overschot op de lopende rekening verdwijnt.

De stimulerende invloed, die bij een systeem van vaste wisselkoersen uit-
gaat van de vraagimpuls van buitenlandse oorsprong - in het vraagmodel via
een verbetering van de bezettingsgraad en in het aanbodmodel via een verbe-
tering van de ruilvoet - kan onder een systeem van-#exibele wisselkoersen niet
zonder meer tot stand komen. In het onderhavige geval kunnen de binnen-
landse valuta's, die nodig zijn voor de financiering van de autonome export-
impuls, slechts door de buitenlandse importeurs worden verworven, indien
tegelijkertijd een evengrote importimpuls plaats vindt of indien door een
monetair beleid, dat gericht is op bevordering van de kapitaalexport en op
vermindering van de kapitaalimport, een tekort op de kapitaalrekening tot
stand wordt gebracht. In het eerste geval neemt het aandeel van de in- en
uitvoer in de productie en de bestedingen toe, zonder dat de productie of de
werkgelegenheid verder worden beinvloed, terwijl in het tweede geval de open
volkshuishouding kan profiteren van de internationale hoogconjunctuur. De
depreci8rende invloed van het tekort op de kapitaalrekening compenseert
immers de apprecierende invloed van het overschot op de lopende rekening.
Op die manier wordt de wisselkoers gestabiliseerd en gelden de eigenschappen
van de autonome exportimpuls in het vraag- en aanbodmodel bij vaste
wisselkoersen.

Uit het bovenstaande blijkt dat onder het regiem van flexibele wisselkoer-
sen het saldo op de kapitaalrekening van de betalingsbalans mede van invloed
is op de afloop van het economisch proces. Het is derhalve van belang de
gevolgen van een - autonoom - positief saldo op de kapitaalrekening te
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analyseren. Een dergelijk saldo leidt tot appreciatie van de binnenlandse
valuta, hetgeen de concurrentiepositie van de open volkshuishouding aantast.

In het vraagmodel leiden de daling van de uitvoer en de stijging van de

invoer, die daarvan het gevolg zijn, tot een vermindering van de productie, de
bezettingsgraad en de winsten. Op middellange termijn wordt aldus een
proces van verminderde bruto-accumulatie in gang gezet, dat de productieve
basis van de economie versmalt. In termen van het vraagmodel kan men ter
stimulering van de productie en de werkgelegenheid dus beter een tekort op de
kapitaalrekening trachten te bewerkstelligen, teneinde een overschot op de
lopende rekening mogelijk te maken.

In termen van het aanbodmodel is een dergelijke positie van netto-kapi-
taalexport echter minder aantrekkelijk. De depreciatie van de binnenlandse
valuta bevordert weliswaar de concurrentiepositie, maar het resulterende
positieve uitvoersaldo in constante prijzen kan slechts worden gerealiseerd
door een teruggang van de investeringen. Omdat de depreciatie tevens een

verslechtering van de ruilvoet impliceert dalen de reale productiewaarde en de
reEle winsten ondanks een gelijkblijvende productie. Het is duidelijk dat
daardoor op middellange termijn een verdere aantasting van het investerings-
ritme en van de groei van de productie en de winsten zal plaatsvinden. Het
resultaat is ook een sterke inflatie.

Door te bevorderen dat een tekort op de kapitaalrekening ontstaat, kan bij
een systeem van flexibele wisselkoersen via een depreciatie van de binnenland-
se valuta een verbetering van de concurrentiepositie worden verkregen. Bij
een systeern van vaste wisselkoersen heeft het saldo op de kapitaalrekening

echter geen invloed op de concurrentiepositie. De verbetering van die positie
is onder zulke omstandigheden afhankelijk van andere factoren, zoals een
autonome verhoging van het buitenlandse prijsniveau of- hetgeen op hetzelf-
de neerkomt - een welbewuste verandering van de pariteit, c.q. een devaluatie
van de binnenlandse valuta.

Voor wat het vraagmodel aangaat mogen precies dezelfde gevolgen ver-
wacht worden als van de netto-kapitaalexportimpuls bij flexibele wisselkoer-
sen. Bij constantheid van het binnenlandse prijsniveau maakt het immers niet
uit, of de verbetering van de concurrentiepositie wordt verkregen bij een
constant buitenlands prijsniveau en een gestegen wisselkoers of bij een geste-
gen buitenlands prijspeil en een constante wisselkoers. 7

Voor wat het aanbodmodel bij vaste wisselkoersen betreft zijn de gevolgen
van een autonome verhoging van het buitenlandse prijspeil echter verschil-

7.  Met betrekking tot de wisselkoers wordt de zogenaamde continentale definitie gehanteerd. De
binnenlandse valuta wordt dus uitgedrukt in termen van de buitenlandse valuta.
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lend van die van een autonome netto-kapitaalexportimpuls bij flexibele wis-
selkoersen. In het laatste geval treedt immers een constant blijvende verbete-
ring van de concurrentiepositie op, terwul in het eerste geval onder invloed
van binnenlandse prijsmutaties een voortdurende verandering van de concur-
rentiepositie optreedt. Op korte termijn wordt de invloed op de concurrentie-
positie van het hogere buitenlandse prijsniveau beperkt door de onder invloed
van een initieel vraagoverschot stijgende binnenlandse prijzen, die overigens
ook de investeringen terugdringen. Per saldo kan weliswaar een overschot op
de lopende rekening worden gerealiseerd, maar door het ontstane ruilvoetver-
lies dalen de reele productiewaarde en de reele winsten. De daling van de
voorgenomen investeringen is echter te gering om een initieel vraagoverschot
in de tweede periode te vermijden. Aldus wordt opnieuw een opwaartse druk
op het binnenlandse prijsniveau uitgeoefend, waardoor de verbetering van de
concurrentiepositie nog verder wordt beperkt. Het op deze wijze op gang
gebrachte proces van inflatie doet op den duur de verbeterde concurrentiepo-
sitie zelfs geheel teniet. Het binnenlandse prijsniveau past zich langzaam maar
zeker aan het buitenlandse prijsniveau aan.

Wellicht ten overvloede zij nog opgemerkt, dat een verhoging van het
buitenlandse prijsniveau bij flexibele wisselkoersen zonder betekenis is voor
de afloop van het economisch proces. De tendens tot een overschot op de
lopende rekening, die door de autonome buitenlandse prijsimpuls ontstaat,
wordt immers onmiddellijk teniet gedaan door een appreciatie van de binnen-
landse valuta. Uiteindelijk zal de mate van appreciatie precies gelijk zijn aan
de verhoging van het buitenlandse prijsniveau. Van enige mutatie in de
concurrentiepositie of in de ruilvoet kan dan geen sprake zijn. Op analoge
wijze geldt, dat een verlaging van het nominale loon- en prijsniveau in het
binnenland zonder redle betekenis is, indien althans de voorgenomen investe-
ringen aan dit gereduceerde nominale niveau worden aangepast; slechts de
infiatie kan erdoor worden bestreden. De appreciatie van de binnenlandse
valuta is er immers verantwoordelijk voor dat de positie ten opzichte van het
buitenland ongewijzigd blijft.

Tenslotte moet worden vastgesteld, dat het aan enige twijfel onderhevig is,
of de buitenlandse volume- en prijsontwikkelingen op middellange termijn als
volledig exogeen kunnen worden behandeld. Een open volkshuishouding, die
een niet al te bescheiden positie inneemt binnen de internationale economi-
sche gemeenschap, kan immers via de internationale contacten geconfron-
teerd worden met de consequenties van verstoringen in de eigen economische
ontwikkeling. Onder het regiem van vaste wisselkoersen treden zulke interna-
tionale circulaire effecten op door de endogene werking van het internationale
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systeem.8 Onder het regiem van flexibele wisselkoersen is het zeer waar-
schijnlijk, dat een nationaal beleid, dat mede gebaseerd is op een depreciatie
van de eigen valuta, beantwoord wordt door het buitenland met een beleid,
dat zich daartegen verzet. Onder zulke omstandigheden moet een heilloze
depreciatiewedloop tussen de landen worden gevreesd.

5.2. DE FORMULERING VAN HET MODEL VAN DE OPEN
VOLKSHUISHOUDING

In de open volkshuishouding is een mogelijk verschil tussen de productieca-
paciteit en de productie niet alleen toe te schrijven aan het niveau van de
nationate bestedingen. Een dergelijk bezettingsverschil kan mede veroorzaakt
zijn door het saldo van de in- en uitvoer. Dit inzicht geeft aanleiding de
volgende begrippen te definiBren 9.10

Sba  y'  -  yp' de onderbezettingsgraad, als het verschil tussen   (5.1)
de productiecapaciteit en de productie.

su E y p-x, het uitvoersaldo, als het verschil tussen de pro-   (5.2)
ductie en de nationale bestedingen.

Say'-X , het binnenlands aanbodoverschot, als het ver-  (5.3)
schil tussen de productiecapaciteit en de natio-
nale bestedingen.

Uit het bovenstaande blijkt, dat een mogelijk binnenlands aanbodoverschot
niet ten volle tot onderbezetting of gedwongen voorraadvorming behoeft te
leiden, indien een positief uitvoersaldo kan worden gerealiseerd; er geldt
immers.

S -Sb + Su (5.4)

8. Peters, Makro-ekonomische marktmechanismen, dissertatie Katholieke Hogeschool Tilburg,
1972, biz. XIII.

9.  De saldo-begrippen sh, s. en s zijn alle uitgedrukt in termen van de evenwichtige productieca-
paciteit. In de uitgangssituatie wordt bovendien een evenwichtige betalingsbalans veronder-
steld, dus 92 = fpE = xE· Zie ook biz. 62.

10.  De productie en de bestedingen hebben uitsluitend betrekking op goederen, voortgebracht in
de sector bedrijven. Van de productie en de niet-materidle consumptie van de overheid wordt
geabstraheerd.
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Het uitvoersaldo, dat ook het saldo op de lopende rekening van de betalings-
balans in constante prijzen kan worden genoemd, komt tot stand door een
verschil in de volume-ontwikkeling van de invoer en de uitvoer. Indien de
afwijkingen van de volumina van de uitvoer en de invoer ten opzichte van hun
normale trendmatige groei resp. b en m worden genoemd, en het aandeel van
de in- en uitvoer in de productie in de evenwichtssituatie is Fo, dan kan
geschreven worden:

s" Ego(b-m) (5.5)

Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans in topende prijzen

(Su) vindt men door ook rekening te houden met een mogelijk verschil in de
prijs-ontwikkeling van de invoer en de uitvoer. Indien de afwijkingen van de
prijzen van de uitvoer en de invoer - beide gemeten in termen van de
binnenlandse valuta - ten opzichte van hun normale trendmatige ontwikke-
ling resp. Pb en P- worden genoemd, dan geldt:

S„ E /to(b + Pb) - /10(m + pm)
E Su + PO<Pb -  m  (5.6)

Mutaties in het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans kunnen
derhalve worden onderscheiden in een volumecomponent, het uitvoersaldo,
en in een prijscomponent, de ruilvoetmutatie.

Uit de bekende opstelling van de Nationale Boekhouding kan worden
afgeleid, dat de toegevoegde waarde in de open volkshuishouding gelijk is aan
de som van de waarde van de nationale bestedingen en van het saldo op de
lopende rekening van de betalingsbalans. In termen van de door ons gehan-
teerde begrippen als afwijkingen van de trendmatige ontwikkeling kan der-
halve worden geschreven:

Y - yp+ py- x + px + Su (5.7)

De mutatie in de reBle productiewaarde y wordt verkregen door de mutatie in
de nominale toegevoegde waarde Yte corrigeren voor de prijs van de nationa-
le bestedingen, derhalve:

YEY- px Eyp+ FO(Pb - Pm) (5.8)

De symbolen p, en Px duiden resp. op de opbrengstprijs van de productie en de
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prijs van de nationale bestedingen. Uit de vergelijkingen (5.2), (5.6) en (5.7)
kan worden afgeleid:

Py -- PIt go Pb - P=  (5.9)

De opbrengstprijs van de productie wijkt dus af van de prijs van de nationale
bestedingen, indien er sprake is van een mutatie in de ruilvoet.

Zoals bekend, wordt het uitstotingsritme van de marginale jaargangen
bepaald door de ontwikkeling van de opbrengsten en de kosten van de
productie. Verondersteld wordt, dat de marginale jaargangen niet alleen op
evenredige wijze met mutaties in de bezettingsgraad worden geconfronteerd,
maar dat zij ook in evenredige mate deelhebben aan mutaties in de ruilvoet.
De mutatie in de bezettingsgraad en de meer dan normale stijging van de
opbrengstprijs van de productie bepalen dan de extra opbrengsten, terwijl de
extra kosten afhankelijk zijn van de mutatie in de bezettingswerkgelegenheid
en de meer dan normale stijging van de nominale loonvoet per man.

Indien ook in de open volkshuishouding de elasticiteit van de bezettings-
werkgelegenheid of de bemanning van de aanwezige arbeidsplaatsen ten
opzichte van de bezettingsgraad  met S, wordt aangeduid:

 b -  - Eysb (5.10)

en indien de mutatie in de redle loonvoet w wordt gedefinieerd als het verschil
in de mutaties van de nominale loonvoet p, en van de prijs van de nationale
bestedingen px

W 214 - P  (5.11)

kan de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en van de productiecapa-
citeit beschreven worden door: 11

4 - Uuk - 9,{(4 + Pi) - (-sb + py)}

- Duk - 91{(p, - py) + (1 - 6,)Sb}

- Uuk - (91{W + (1 - 6,)sb - Bo(Pb - Pm)3 (5.12)

11. Cf. verg. (3.2) en (3.3).
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y, = uk - gk{(4 + Pt) - (-Sb + Py)3

- Uk - Ok{(PI - Py) + (1 - 2,)Sb 

= uk - Ok{W + (1 - 6,)Sb - FO Pb -Pm)  (5.13)

Een verbetering van de ruilvoet, die tot uitdrukking komt in een grotere
prijsstijging van de uitvoer dan van de invoer of in een grotere stijging van de
reBle lonen w dan van de reale arbeidskosten Pt - Py, vertraagt ceteris paribus

het uitstotingsproces van marginale jaargangen, terwijl een ruilvoetverlies dit
proces versnelt.

Mutaties in de ruilvoet zijn overigens ook van betekenis voor de ontwikke-
ling van de arbeidskosten per eenheid van product of de loonquote. Wijzigin-
gen in de loonquote zijn in een open volkshuishouding niet uitsluitend het
gevolg van een divergentie in de ontwikkeling van de retle loonsom en van de
productie; 12 ruitvoetmutaties veroorzaken immers een discrepantie tussen de
ontwikkeling  van het productievolume  en de reale productiewaarde.13  De
relatieve mutatie in de loonquote wordt dan ook als volgt gedefinieerd:

w'=(1+w)-y (5.14)

Met behulp van de vergelijkingen (5.1), (5.8), (5.10), (5.12), (5.13) en (5.14) en
het inzicht dat de totale mutatie in de werkgelegenheid I gelijk is aan de som
van de mutaties in het aantal arbeidsplaatsen   en in de bemanning daarvan 4
vindt  men: 14

U(1 + PA) - 911=- W' + Uk                      (5.15)0      1 + ek- 9'1 1 + Qk- 0

Dit resultaat komt overeen met vergelijking (3.7), zodat voor u =  , Wk - 0.8
en el = 1,2 vergelijking (5.15 ) overgaat in:

4 = -2,v' (5.16)

Ook in het kader van de open volkshuishouding is derhalve bij de beschouwde
waarden van de elasticiteiten u, ek en 91 de ontwikkeling van het aantal
arbeidsplaatsen uitsluitend afhankelijk van de loonquote.

12. Cf. (3.6).
13. Cf. (5.8).
14. Zie bijlage  1 1.
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Onder de veronderstelling dat extra stijgingen van de loonsom onmid-
dellijk en volledig tot extra consumptieve bestedingen leiden en ervan uit-
gaande, dat de nominale winsten van gisteren bepalend zijn voor de nominale
bestedingen van de winstgerechtigden vandaag, luidt de nationale bestedings-
functie:

x = 1(1 + w) + (1  - A)(YR _ , - APA + R (5.17)

Aangenomen dat mutaties in de bestedingen van de winstgerechtigden in
evenredige mate tot uitdrukking komen in de consumptie en in de investerin-
gen, kan de invloed op het ritme van de bruto-accumulatie als volgt geformu-
leerd worden:

G

Auk = -2 (yR-1 - Apg-,) (5.18)

Uit hetgeen in par. 5.1 gezegd is over de factoren, die van invloed worden
geacht op het verloop van de volumina van de uitvoer en de invoer, kunnen de
navolgende relaties worden gespecificeerd:

b -  -'lb(Pb - P   + 5 (5.19)

m - '1=(Pd- Pm) +  Fl (5.20)

Het eerste element van de uitvoerfunctie legt via de exportelasticiteit Vb een
verband tussen de uitvoer en de concurrentiepositie, waarvan de mutatie
bepaald wordt door het verloop van de prijzen van de eigen uitvoer - Pb - en
van de concurrerende uitvoer - p; -. De tweede component heeft betrekking
op de autonome extra uitvoer, die het gevolg is van een extra stuging van het
wereldhandelsvolume, waarvan de onderhavige volkshuishouding een deel
weet te verwerven. Wat de invoerfunctie aangaat legt de eerste term via de
importelasticiteit 'lm een verband tussen de invoer en de relatieve hoogte van
het binnenlandse prijsniveau - Pd - ten opzichte van dat van de invoer -pm -.
Tenslotte wordt ook nog met een autonome invoerstijging rekening gehou-
den.

Voor zover er in het bovenstaande sprake is van verschillen in prijsniveaux
zijn deze gemeten in termen van de binnenlandse valuta. Indien de variabele Pk
de relatieve mutatie van de wisselkoers symboliseert, kunnen de relatieve
prijsmutaties van de invoer en van de concurrerende uitvoer, gemeten in de
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binnenlandse valuta - resp. p™ en PI - via onderstaande relaties in verband
worden gebracht met de onderhavige prijsmutaties, gemeten in de buitenland-
se valuta - resp. A" en #A. 15

Pm E Pm + PA (5.21)

P i a #i +P k (5.22)

Zoals reeds aangekondigd in par. 5.1 wordt ter vereenvoudiging veronder-
steld dat de prijzen van de invoer en van de concurrerende uitvoerzich parallel
ontwikkelen en dat er ook geen divergentie optreedt tussen de prijzen van de
uitvoer en  van de binnenlandse afzet. Daarom kan geschreven worden:

P - Pd - Pb (5.23)

P.=Pm -Pi -Pw + PA (5.24)

waarbij p het binnenlandse prijsniveau symboliseert en waarbij P- en il. het
buitenlandse prijsniveau voorstellen, resp. gemeten in de binnenlandse en in
de buitenlandse valuta.

Uit het feit, dat de in het binnenland voortgebrachte producten voor een
fractie (1  - go) op de binnenlandse markt worden afgezet en voor een fractie

Bo  worden getxporteerd, kan worden afgeleid:

py = (1 - BO)Pd   BOPD - P (5.25)

Ten aanzien van het prijsniveau van de nationale bestedingen geldt:

px-(1 - 510)Pd +Fopm=(1 -Bo)p +110(#. + Pk) (5.26)

Ook voor het model van de open volkshuishouding moet een loonvormings-
functie worden gespecificeerd. Aannemende dat de zwakke werking van de
arbeidsmarkt actueel is, dat de nominale lonen onmiddellijk en volledig
gecompenseerd worden voor de koopkrachtsdaling van het geld, en dat extra
endogene productiviteitsverbeteringen inclusief ruilvoetmutaties in de lonen
worden doorgegeven, luidt de loonvormingsfunctie:

pt- Bl + px + Cy-4+h (5.27)

15. De variabelen 0,„ en /11 zijn voor de open volkshuishouding exogenen.
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Gemakkelijk is in te zien, dat vergelijking (5.27) kan worden herschreven als:

w'=111 +Pi (5.28)

Aan het model behoeven thans nog slechts twed relaties te worden toegevoegd
om het te completeren, nl. een relatie waaruit blijkt met welk systeem van
wisselkoersen we te doen hebben en een relatie die aangeeft ofhet aanbod- dan
wel het vraagmodel aan de orde is. Met betrekking tot het onderscheid tussen
vraag- en aanbodmodel geldt de bekende functie  van de 'marktruiming': 16

IP+(1-%)4=0 , 05%51 (5.29)

Voor X=O i s het aanbodmodel actueel, terwijl voor Z=l het vraagmodel
wordt gedefinieerd.

Met betrekking tot het wisselkoerssysteem kan - indien de variabele   het
exogene overschot op de kapitaalrekening van de betalingsbalans symboli-
seert  - de navolgende relatie worden geschreven:

1,(SI + S:) +  (1  - 9)(+ pk)  = 0     ,     0  719 5 1 (5.30)

Indien  9 - 0,  dan  is er sprake  van een systeem van vaste wisselkoersen;
wijzigingen in de wisselkoers treden niet op en zowel de lopende rekening
afzonderlijk als de lopende rekening en de kapitaalrekening tesamen kunnen
een saldo vertonen. Indien 9 - 1, dan is er sprake van een systeem van
flexibele wisselkoersen; de wisselkoers brengt de vraag en het aanbod  van
valuta's bij elkaar en de som van de lopende rekening en de kapitaalrekening
vertoont geen satdo. Indien 0 <  9 <  1, dan is er sprake van een mengvorm; de
wisselkoers is weliswaar niet vast, maar door interventies van de centrale
bank(en) wordt de koersvorming toch niet geheel vrij gelaten.

Het complete model van de open volkshuishouding kan nu worden samen-
gevat. Het bestaat uit acht reactievergelijkingen, elf definitievergelijkingen en
twee 'variantbepalende' vergelijkingen. 17

16.   Cf.  verg.  (4.1).
17. Boven exogene variabelen staat een streep.
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De reactievergelijkingen: Functie  uan  de:

G
Auk = -2 (yR -2 - Apx-,) : bruto-accumulatie

y'-Uk- ek{W + (1 - 6,)Sb - /to(P - #w - pk)} : productie-capaciteit
4 - uuk - 9,{w + (1 - 6,)sb - BO(P - #w - pk)} : arbeidsplaatsen

4=- aysb : bezettingswerkgelegenheid
x= 1(1 +W) + (1- A)(YR _1- Ap*jt f : nationale bestedingen
m = 21=(P- /3.-PA) + In : invoer

b =-'lb(P- Pw -Pk) + 6 : uitvoer
pi- Bl + px+Cy- 1, + Pl : nominale loonvoet

De dejinitieuergelijkingen: Defnitie van delhet:

1-4+4 : totale vraag naar arbeid

ypIX+S. : productie(volume)
y E ypt polp - Pl- pt,1 : reBle productiewaarde
Say'-X : binnenlands aanbod-

overschot
Sbay -YP : onderbezettingsgraad
SU E *0(b-m) : exportsaldo(volume)
SU EE Su + /10(P -  w - PA  : saldo lopende rekening
w'-I+w-y : loonquote

,·=i-1-i,- 111(1 + w) redle winstsom

W E pt- p. : reEle loonvoet
px - (1 - Po)P + Bo(#w + PA) : prijs van de nationale

bestedingen

De'variantbepalende' vergelijkingen:

Ip + (1 -Z)sb = 0 : I = O, aanbodmodel
Z = l, vraagmodel

V/(SM + SL) + (1 - V/)pk = 0 : 9 = 0, vaste wisselkoersen
9 - 1, flexibele wissel-

koersen

De bestudering van de eigenschappen van het bovenstaande model wordt in
aanzienlijke mate vereenvoudigd door aan de parameters zekere quantitatie-
ve waarden toe te kennen. Voor de nog te presenteren cijfervoorbeelden
gelden de volgende gegevens:
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i'   = 0,618 K =  U =23
p   = 0,518 A =  9, =1,2

'lb   = 1,519 Bo - 0,5 9'k = 0,8
4.  = 0,519 a  -0,15

Na enige substituties kunnen de navolgende eindvergelijkingen voor de vier
modelvarianten worden afgeleid. 20

Het  aanbodmodel bij vaste wisselkoersen  (sb - 0, Pk - 0)

5p - 7,05p-it 1,9p -2 =13032#1 + 3#*-2,95#w_, -0,2#w -2 +

+ 6{3* + 0,5(35- Am)} - 0,3{*-2 + 0,5(5-2 - 'il-2)3
(5.31)

Het aanbodmodel bij flexibele wisselkoersen (sb - 0, Su -  -S' 

p -  1,05p -1  = fA#1 +  3* - 0,15Xf -2 -0,025(6-1- Iit- 1) +

- 35', - 0.055',_, + 0,15525 -2 (5.32)

Het vraagmodel bij vaste wisselkoersen  (p = 0, PA = 0)

Asb- -lfzlpt- 3#w- 0,05#w-, + 0,1562#w-2 +

- 6{R + 0,5(6- mt)} + 0,3{E*-2 + 0,5X(5-2 - 'ft-2)     (5.33)

Het uraagmodel bij flexibele wisselkoersen  (p -0, Su=  -S' 

Asb= -123#1 -6R + 0,3#Z -2 + 0,05(5_1-,Ft-1)+

-65  + 0,15  _ ,  -0,3 E S  -2 (5.34)

18. Door S, = 0,6 en # = 0,5 te kiezen wordt een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid met de
resultaten met betrekking tot de gesloten volkshuishouding in de hoofdstukken 3 en 4
verkregen.

19. De som van de import- en exportelasticiteiten is groter dan 66n en voldoet daarmee aan de
zogenaamde Marshall-Lerner condities. Onder zulke omstandigheden weegt het ruilvoetver-
lies, dat gepaard gaat met een verbetering van de concurrentiepositie, niet op tegen de
vergroting van het exportsaldo qua volume, immers

Su = -Bo(V, + 4-- 1)(p - #„- Pk) + ito(6 -  )

20. Zie bijlage 12.
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5.3. DE LOONPOLITIEK EN HET BESTEDINGSBELEID

Met behulp van het in de vorige paragraaf ontwikkelde model van de open
volkshuishouding kunnen voor elk van de vier modelvarianten de gevolgen
van een eenmalige loonimpuls worden bestudeerd. Voor wat het
aanbodmodel metjlexibele wisselkoersen aangaat kan verwezen worden naar
de resultaten  van het aanbodmodel van de gesloten volkshuishouding. 21  De

enige aanvulling die daarop moet worden gegeven is, dat de mate van depre-
ciatie precies overeenstemt met de mutatie van het prijspeil van de productie
en van de nationale bestedingen Wk =P= Px) Zowel bij vaste als bij.#exibele
wisselkoersen zijn de gevolgen van de loonimpuls in het vraagmodel identiek
met  die  in de gesloten volkshuishouding.22 Slechts ten aanzien  van  het
aanbodmodel bij vaste wisselkoersen is een nadere cijfermatige illustratie niet
overbodig. De resultaten van een eenmalige loonimpuls van 66n procent treft
men aan in tabel 23.

Uit de tabel kan gemakkelijk worden afgelezen dat de aantasting van de
investeringsactiviteit ( - 0,33) door de stijging van het prijspeil van de natio-
nale bestedingen (0,33), die weer het gevolg is van het initiBle vraagoverschot,
beperkt blijft door de stijging van de invoer en de daling van de uitvoer, zodat
het in constante prijzen gemeten uitvoersaldo een tekort vertoont  ( - 0,67).
Ondanks een zekere ruilvoetwinst is een tekort op de lopende rekening dan
ook  niet te vermijden   ( - 0,33). Daardoor  en  ook  door de verminderde
investeringen dalen de reele winsten ( - 1,33). Het beeld van de eerste periode
wordt gecompleteerd door een gestegen loonquote (0,5) en een versnelde
uitstoot van marginale jaargangen, waardoor zowel de werkgelegenheid (- 1)
als de productiecapaciteit  ( - 0,67) beneden het trendmatige groeipad  gera-
ken. De verminderde investeringsactiviteit van de eerste periode tast de
productiecapaciteit  in de tweede periode nog verder  aan   ( - 0,68),  maar
onvoldoende om te voorkomen dat in de tweede periode een initieel aanbod-
overschot ontstaat. Onder invloed van de lage winsten uit de eerste periode
nemen immers de voorgenomen investeringen voor de tweede periode af.23

De prijsdaling die van een en ander het gevolg is doet de aantasting van de
investeringsactiviteit geringer uitvallen dan aanvankelijk was voorgenomen

21. Zie tabel 14 en cf. verg. (5.32) en (4.6).
22. Zie tabel 8 en cf. verg. (5.33), (5.34) en (4.8)
23. Rekening houdend met de reele loonsom en het uitvoersaldo van de eerste periode (resp. 0,17

en   - 0,67)  en de voorgenomen investeringen  voor de tweede periode  ( - 1,33)  is de effec-
tieve vraag initieel immers gelijk aan 1(0,17) + 4(-1,33) - 0,67 =  - 1,06.
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Tabel 23. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls van 1% in het aanbodmodel met vaste wisselkoersen.                                                               0
Z

periode -+    1      2      3      4      5     0
/0

- r
-

loonimpuls                                   A                                             1           1           1           1           1         --1
mbinnenlands prijspeil, opbrengstprijs                                                                                                                                  M

van de productie p zie verg. (5.31) 0,67 0,27 0,13 0,08 0,07  lopende rekening Su= -0,5p -0,33 -0,14 - 0,06         - 0,04 -0,03          uitvoersaldo(volume) S,1 --P - 0,67 - 0,27 -0,13 - 0,08 -0,07         m
loonquote w'=0,5#,24                                 0.5        0.5        0,5        0,5        0.5      i=
arbeidsplaatsen, werkgelegenheid 1=4= -2w' -1 -1 -1 -1 -1    m
nationale bestedingen Ax = 2Aw' + 2S, + Su_, -0,53p24           0 -0,41 - 0,20 -0,12 - 0,10         ;4

x=x-1  +A x                                                               0 -0,41 -0,61 -0,73 -0,83          
productie yp=X+4

- 0,67 - 0,68 - 0,74 -0,81 -0,90         7
productiecapaciteit Ay'=-iJAw' + 0,05i- 1

- 0,67 -0,01 - 0,06 - 0,07 -0,09         8
Y'  =  Y'- 1  + AY' - 0,67 - 0,68 - 0,74 -0,81 -0,90          

onderbezettingsgraad S h=y' -y p                                                0              0               0              0               0            r
redle productiewaarde y - yp + 0,5p - 0,33          - 0,55          - 0,67           - 0,77          - 0,86          E
reele winsten YR=y- 2w' - 1,33 -1,55 - 1,67 - 1,77 -1,86
prijspeil nationale bestedingen px- 0,5p 0,33 0,14 0,06 0,04 0,03
investeringen i-YR-,-Apx -0,33 -1,14 - 1,47 -1,65 -1,76
reEle loonvoet w=w'+9-1 1,17 0,95 0,83 0,73 0,64
nominale loonvoet A =w+p.                                                 1,5 1,09 0,89 0,77 0,67
reEle arbeidskosten Pl- P 0,83 0,82 0,76 0,69 0,60

24. Zie bijlage  12.

-

ti
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(-1,14 i.p.v.  -1,33) en  ook de concurrentiepositie kan enigszins worden
verbeterd, zodat het tekort  op de betalingsbalans geringer wordt  ( - 0,14).
Niettemin moet ook voor de tweede periode met een verdere aantasting van
de winsten rekening worden gehouden  (- 1,55);  het  in de eerste periode
ingezette proces van winstdaling en verminderde bruto-accumulatie wordt
doorgetrokken, ook in de daarop volgende perioden.

In tabel 24 zijn de bovenvermelde resultaten nog eens samengevat in een
confrontatie van middelen en bestedingen. In de kolom 'uitgangssituatie'
staan de gegevens vermeld, die zouden resulteren indien er geen loonimpuls
werd gegeven. De binnenlandse en buitenlandse prijsniveaux zijn in de uit-
gangssituatie op 6*n gesteld en worden gemeten in termen van de binnenland-
se valuta.

Tabel 24. De gevolgen van een eenmalige loonimpuls voor de confrontatie van middelen en
bestedingen.

uitgangs-
periode 1situatie

loonsom                                         l·A           200 ·1 = 200 (1 + pt = 0,5) 201

winsten fR 'A       100 ·1= 100 CYR + p.= -11               99

productiewaarde fp ' # 300·1=300 ly,+ P = 0) 300

invoer m.  . 150 ·1=150 (m + p*= 0,33)25 150,5

totaal middelen 450 450,5

consumptie loontrekkers c-L'#.      200.1- 200 (CL t P. 0,5) 201

consumptie winstgerech-
tigden c-R'P-g        5 5·1= 55 (CR + P.- 0)                   55
investeringen i. P. 4 5·1= 45 (i+p.=0)     45

nationale bestedingen x · #,          300 · 1 = 300 (X  + P. 0,33) 301

uitvoer    6· # 150 ·1 = 150 (b +p= -0,33)25 149,5

totaal bestedingen 450 450,5

Ook met betrekking tot de bestedingsimpuls kunnen met behulp van het in de
vorige paragraaf ontwikkelde model van de open volkshuishouding de gevol-
gen voor elk van de vier modelvarianten worden geanalyseerd. Maar ook
thans kan de nadere cijfermatige toelichting beperkt blijven tot het
aanbodmodel bij vaste wisselkoersen. Het aanbodmodel met -#exibele wissel-
koersen bleek immers overeen te komen met het aanbodmodel van de gesloten
25. m -4, P = 0,5p = 0,33

b =  - 4  P =  -1,5p=  -1
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Tabel 25. De gevolgen van een voortdurende bestedingsimpuls van 1% in het aanbodmodel met
vaste wisselkoersen.

periode =    1   2    3    4    5

bestedingsimpuls AR                   1  0   0   0   0
f 11 111

binnenlands
prijspeil,
opbrengstprijs
v. d. productie p zie verg. (5.31) 1,2 1,69 1,87 1,93 1,96

lopende rekening   S, - -0,5p - 0,6   - 0,85   - 0,94   - 0,97   - 0,98
uitvoersaldo-
(volume) SU=-P - 1,2   - 1,69   - 1,87   - 1,93   - 1,96
loonquote W' = 0 0 0 0 0 0
arbeidsplaatsen,
werkgelegenheid    1-1 0- - 2w'                                                   0         0           0           0           0
nationale beste-

dingen Ax -2Aw'+2Sw +Su_, -0,5Ap + 3.£26 1,2 0,46 0,20 0,10 0,07
x=x-1  + Ax                                                                   1,2 1,66 1,86 1.96 2,03

productie Y,=X+S. 0        - 0,03    - 0,01 0,03 0,07

productiecapa-
Citeit Ay'=-13w' + 0,05i_, 0       - 0,03 0,02 0,04 0,04

4 - 4_1 + All' 0        -0,03 -0,01 0,03 0,07

onderbezettings-
graad Sh = y'-y, 0 0 0 0 0
reele productie-
waarde y  =  yp+ 0,5p 0,6 0,82 0,92 0,99 1,04
reEle winsten YE-Y-24 0,6 0,82 0,92 0,99 1,04
prijspeil natio-
nale bestedingen   Px - 0,5p 0,6 0,85 0,94 0,97 0,98

investeringen i =PR-,-Apx - 0,6 0,35 0,73 0,89 0,98
reele loonvoet w=w' +y-1                                            0,6 0,82 0,92 0,99 1,04
nominale loon-
voet PI=W+P. 1,2 1,67 1,86 1.96 2,02
reele arbeids-
kosten P/- P 0       - 0,02   - 0,01 0,03 0,06

26. Zie bijlage  12.
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volkshuishouding,27 met dien verstande dai de mate van depreciatie precies
overeenstemt met de mutatie van het prijsniveau van de productie en van de
nationale  bestedingen  Ok -P- PX), terwijl ook ten aanzien van het

uraagmodel - zowel bij vaste als bij ,#exibele koersen - de resultaten van de
gesloten volkshuishouding van toepassing zijn.28 De resultaten van een
voortdurende bestedingsimpuls van 66n procent in het aanbodmodel bij vaste
wisselkoersen treft men aan in tabel 25.

Uit de tabel kan gemakkelijk worden afgelezen dat de aantasting van de
investeringsactiviteit ( - 0,6)door de stijging van het prijspeil van de nationale
bestedingen (0,6), die weer het gevolg is van het initiBle vraagoverschot,
beperkt blijft door de stijging van de invoer en de daling van de uitvoer, zodat
het in constante prijzen gemeten uitvoersaldo een tekort vertoont  ( - 1,2).
Ondanks de ruilvoetwinst is een tekort op de lopende rekening dan ook niet te
vermijden  ( - 0,6). De bestedingsimpuls wordt aldus mogelijk gemaakt door
een daling van de investeringen en een (volume-) tekort op de betalingsbalans.
Ondanks het aldus ongewijzigde productievolume neemt de reale productie-
waarde toe (0,6); er wordt immers een ruilvoetverbetering gerealiseerd. Bij een
ongewijzigde categoriale inkomensverdeling kunnen de winsten derhalve ook
toenemen (0,6). De verminderde investeringsactiviteit van de eerste periode
tast de ontwikkeling van de productiecapaciteit in de tweede periode aan
( - 0,03), maar de gestegen winsten van de eerste periode doen de voorgenomen
investeringen toenemen en stimuleren derhalve de potentiele vraag. Een
verdere stijging van het binnenlandse prijspeil (1,69) is dan nodig om zo'n
initieel vraagoverschot weg te werken. De feitelijke investeringen blijven
daardoor wat achter bij de voornemens (0,35 i.p.v. 0,6) en de betalingsbalans
verslechtert verder  ( - 0,85). De extra ruilvoetwinst overtreft echter de  ver-
traagde groei van de productie ( - 0,03), waardoor per saldo de reele produc-
tiewaarde (0,82) en de reale winsten (0,82) kunnen blijven toenemen. Dit
proces van versterkte groei van winsten en investeringen zet zich in de
volgende perioden voort, zodat vanaf de vierde periode op een meer dan
trendmatig niveau van de productiecapaciteit gerekend kan worden. De
voortdurende binnenlandse inflatie is er echter verantwoordelijk voor, dat er
een, steeds groter wordend, tekort op de lopende rekening blijft bestaan.

Het is duidelijk, dat een voortdurend en zelfs oplopend tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans op den duur niet vol te houden is,
zodateen uoortdurende bestedingsimpuls in het aanbodmodel met vaste

wisselkoersen geen erg realistische casuspositie is. Daarom zijn voor een
27. Zie tabel 16 en cf. verg. (5.32) en (46)
28. Zie tabel 9 en cf. verg. (5.33), (5.34) en (4.8).
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aantal variabelen in onderstaande tabel de gevolgen weergegeven van een
eenmalige bestedingsimpuls. De resultaten van tabel 26 leidt men overigens
heel eenvoudig af uit tabel 25 door telkens het eerste verschil tussen twee
opeenvolgende uitkomsten te bepalen.

label 26. De gevolgen van een eenmalige bestedingsimpuls van 1 % in het aanbodmodel met vaste
wisselkoersen.

periode =    1    2    3    4    5

bestedingsimpuls R 1 0 0 00
binnenlands prijspeil,
opbrengstprijs  v. d. productie                   p                         1,2 0,49 0,18 0,06 0,03

lopende rekening                                            S,              - 0,6     - 0,25   '- 0,09     -0,03     -0,01

uitvoersaldo(volume)                                   s,               - 1,2     - 0,49     - 0,18     - 0,06     - 0,03
nationale bestedingen                                        x                         1,2 0,46 0,20 0,10 0,07

productie, productiecapaciteit Yp, Y 0        - 0,03 0,02 0,04 0,04
reele productiewaarde, reble
winsten AYR       0,6 0,22 0,10 0,07 0,05

prijspeil nationale bestedingen        px           0,6 0,25 0,09 0,03 0,01

investeringen                                               i               - 0,6 0,95 0,38 0,16 0,09

De resultaten voor de eerste periode zijn natuurlijk geheel identiek met die
van de voortdurende bestedingsimpuls. Het grote verschil komt tot uitdruk-
king in de tweede periode, waarin thans niet een initieel vraagoverschot maar
een initieel aanbodoverschot ontstaat. De nu niet meer aanwezige bestedings-
impuls is daar verantwoordelijk voor. Aldus moet de markt geruimd worden
door een daling van het binnenlandse prijsniveau, waardoor niet alleen de
investeringsactiviteit zich flink kan herstellen (0,95), maar ook de concurren-
tiepositie. Weliswaar resulteert in de tweede periode nog een tekort op de
lopende rekening ( - 0,25), maar het proces dat dit tekort op den duur zal doen
verdwijnen is reeds ingezet. In iedere periode ontstaat immers initieel een
aanbodoverschot, zodat de relatieve prijsdaling doorzet. Langzaam maar
zeker tendeert het binnenlandse prijsniveau naar dat van het buitenland.

Zoals in par. 5.1 is uiteengezet leidt een bestedingsinjectie van buitenlandse
oorsprong tot soortgelijke gevolgen als een binnenlandse bestedingsimpuls,
althans onder het regiem van uaste wisselkoersen. Alleen de samenstelling van
de effectieve vraag en daarmede de ontwikkeling van de betalingsbalans zijn
verschillend. In tabel 27 zijn deze afwijkende resultaten zowel voor het
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aanbod- als voor het vraagmodel vermeld. De niet gepresenteerde variabelen
ontwikkelen zich dus zoals bij een binnenlandse bestedingsimpuls 29

Tabel 27. Enkele gevolgen van een exportimpuls van 2% bij een systeem van vaste wisselkoersen.

periode =   1   2    3   4    5

Het aanbodmodel
exportimpuls 35 20000
(voortdurend)             5                                                  2         2           2           2           2
binnenlands prijs-
peil, opbrengstprijs
v. d. productie p zie verg. (5.31)                   1,2 1,69 1,87 1,93 1,96
lopende rekening S,=  -0,5p + 0,55                       0,4 0,15 0,07 0,03 0,02
uitvoersaldo-
(volume) s.= -p+0,55 -0,2 -0,69 -0,87 -0,93 -0,96
nationale beste-
dingen Ax=2S. + S,_,-0,5Ap 0,2 0,46 0,20 0,10 0,07

X=X -1 + AX                          0,2 0,66 0,86 0,96 1,03

productie Ap= x + su 0   -0,03 -0,01 0,03 0,07

Het uraagmodel
exportimpuls 5 20000
(eenmalig)                         I E                                                           2           2              2              2              2

onderbezettings-
graad As  zie verg. (5.33) -6      0       0,3     0,3     0,3

Sb = Sb _     Ast -6     -6       -5,7    -5,4    -5,1
lopende rekening Su = 0,55 10000
uitvoersaldo su= 0,55 10000
loonquote w' =  -0,15430                            0,9      0,9 0,86 0,81 0,77
nationale beste-
dingen x =2w'+2IS. + IS,-, 3,8 4,8 4,71 4,62 4,53

productie yp= X + Su 4,8 4,8 4,71 4,62 4,53

In het aanbodmodel valt op, dat de binnenlandse prijsstijging (1,2) onder
invloed van het initi8le vraagoverschot de concurrentiepositie zo zeer ver-
slechtert, dat ondanks de autonome exportimpuls het in constante prijzen
gemeten uitvoersaldo daalt  ( -0,2).De verbetering van de ruilvoet is er echter
verantwoordelijk voor dat de lopende rekening toch een overschot vertoont
(0,4). De toename van de nationale bestedingen (0,2) moet worden toegeschre-

29. Voor het vraagmodel, zie tabel 9.
Voor het aanbodmodel; zie tabel 25.

30. Zie bijlage  12.
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ven aan de ruimere bestedingsmogelijkheden van de loontrekkers, die immers
de ruilvoetwinst in hun lonen zien doorberekend. Voor het overige kan
verwezen worden naar de toelichting op de gevolgen van een bestedingsim-
puls van binnenlandse oorsprong, met dien verstande dat de voortdurende
inflatie die ook thans optreedt op den duur het overschot op de lopende

rekening doet verdwijnen.
Dat met betrekking tot het vraagmodel vanaf de tweede periode precies

dezelfde resultaten gelden als voor de binnenlandse bestedingsimpuls is evi-
dent. De stimulering van de vraag in de eerste periode verhoogt immers de
winsten, op grond waarvan in de tweede periode de investeringen worden
verhoogd. De vraagimpuls kan dan verder achterwege blijven; de winstverho-
gende invloed wordt dan immers door de investeringen overgenomen. Dat is
ook de reden waarom bij de cijfermatige toelichting van het vraagmodel met
een eenmalige impuls is volstaan.

Zoals een internationale hoogconjunctuur de productie en de werkgelegen-
heid in het vraagmodel van een open volkshuishouding met vaste wisselkoer-
sen in positieve zin beinvloedt, zo wordt de open economie ook meegetrokken
in het dal van een internationale recessie. In zo'n situatie, waarin de exportmo-
gelijkheden worden aangetast, ligt het voor de hand ter compensatie het
instrument van de binnenlandse bestedingsimpuls te hanteren. Uiteraard
wordt door zo'n maatregel het door de verminderde uitvoer ontstane tekort
op de lopende rekening niet weggewerkt, maar de terugval van de productie
en de werkgelegenheid kan in ieder geval worden voorkomen. Het is duidelijk
dat een dergelijke politiek ter voorkoming van het inzakken van de totale
effectieve vraag slechts gevoerd kan worden bij een voldoende grote goud- en
deviezenvoorraad of indien via kapitaalimport - al dan niet op grond van
buitenlandse steunmaatregelen - het tekort op de lopende rekening kan
worden gefinancierd. Zodra de wereldconjunctuur zich herstelt, kunnen de
bestedingsimpulsen worden verminderd. 31

31. Een belangrijke stagnatie in de ontwikkeling van de wereldvraag kan ondermeer worden
veroorzaakt door een plotselinge, aanzienlijke verandering van de ruilvoet ten gunste van de
grondstof-exporterende landen, zoals tijdens de oliecrisis in 1973/74, terwijl deze landen -
althans in eerste instantie - onvoldoende bestedingsmogelijkheden voor de aldus gecreurde
extra inkomsten hebben. Op die manier komen geen extra exporten van de grondstof-
importerende landen tot stand en ontstaat een bestedingslek in de wereldkringloop. Deze kan
bestreden worden door een bestedingsimpuls. Het betoog van de hoofdtekst kan nu verder
worden gevolgd met dien verstande, dat de modelvariabelen thans moeten worden geinter-
preteerd als afwijkingen van de situatie, die ontstaan is na de ruilvoetmutatie. Het gaat dus
uitsluitend om het compenseren van de te geringe bestedingen uit de met de ruilvoetmutatie
samenhangende inkomensoverdrachten aan de grondstof-exporterende landon. Tenslotte
kan crop worden gewezen, dat de financiering van het tekort op de lopende rekening via
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Hoewel een genuanceerd en volledig inzicht in de betekenis van de loonim-
puls en van de bestedingsimpuls voor de vier basisvarianten van het model
van de open volkshuishouding slechts verkregen kan worden door een nauw-
keurige bestudering van elk van de relevante tabellen, is uit het oogpunt van
vergelijking een zekere samenvatting van de verkregen resultaten gewenst.
Daartoe zijn in onderstaande tabel de kwalitatieve effecten van een politiek
van loonmatiging - een eenmalige negatieve loonimpuls - en van een politiek
van bestedingsverruiming - een voortdurende positieve binnenlandse beste-
dingsimpuls - op een aantal belangrijke doelvariabelen van de economische
politiek vermeld. Omwille van de overzichtelijkheid zijn de effecten op korte
en middellange termijn samen genomen door het gemiddelde over de eerste
vijf perioden te beschouwen.

Tabel 28. Loonmatiging en bestedingsverruiming

vaste wisselkoersen fiexibele wisselkoersen

aanbodmodel vraagmodel32 aanbodmodel vraagmode 32

1 3, <0  R>0   A<o  R>0     A <0  R >o p, <0  S>0

werkgelegenheid + 0 ON  +     + 0 033  

inflatie 34 -+ 00 -+ 00
wisselkoers 3 5                               0                0                0 0 -+ 00
concurrentiepositie + - 000000
reble productiewaarde + + - ++--+
betalingsbalans + - 000000
onderbezettingsgraad 0 0+-00+-

De fundamentele verschillen van opvatting die er bestaan over het te voeren
beleid inzake de bestrijding van werkloosheid en inflatie, zijn in tabel 28 in een

kapitaalimport zou kunnen geschieden uit de niet tot extra besteding leidende middelen van
de grondstof-exporterende landen - i.c. de zogenaamde'recycling' van oliedollars - en dat de
bestedingsimpulsen kunnen worden verminderd, voorzover op den duur het absorptievermo-
gen van de bedoelde landen toeneemt.

32. Het betreft hier het zuivere vraagmodel, d.w.z. dat mutaties in de nationale koopkracht
volledig via het binnenlandse bedrijfsleven verlopen.

33. Indien d, = 0,6.
34.  Mutaties in het binnenlandse prijsniveau worden uitsluitend verklaard uit de marktruimende

functie van de prijzen. Eventuele doorberekeningen van de lonen in de prijzen zijn dus buiten
beschouwing gelaten.

35. + depreciatie; - appreciatie.
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notedop samengevat. Stelt men zich immers op het neo-klassieke uitgangs-
punt van het aanbodmodel, dan moet de loonmatiging worden aanbevolen,
eventueel uit oogpunt van inflatiebestrijding nog aan te vullen met een
vermindering van het budgettekort. Stelt men zich echter op het neo-Keyne-
siaanse uitgangspunt van het vraagmodel, dan moet een beleid van beste-
dingsverruiming worden gevoerd. Loonmatiging moet onder die omstandig-
heden - vanwege de vergroting van de onderbezetting met alle risico's vandien
voor de investeringsactiviteit - worden ontraden.

Men hoede zich er overigens voor het neo-klassieke en het neo-Keynesiaan-
se denken als elkaar geheel uitsluitende gedachtenwerelden te beschouwen.
Zo is het heel weI denkbaar dat een economie, die in de uitgangssituatie
gekenmerkt wordt door onderbezetting en werkloosheid, niet met het instru-
mentarium van het vraagmodel alleen gesaneerd kan worden. Indien immers
de onderbezetting wordt bestreden met vraagstimulerende maatregelen, kan
het aantal arbeidsplaatsen, dat uiteindelijk bij volledige bezetting van het
productie-apparaat resulteert, toch nog te kort schieten om het gehele arbeids-
aanbod werk te verschaffen. De kans op een dergelijk absoluut tekort aan
arbeidsplaatsen is groter, naarmate de stimulering van de vraag gepaard gaat
met een stijging van de loonquote. Om de alsnog resterende werkloosheid te
bestrijden moeten de conclusies met betrekking tot het aanbodmodel worden
toegepast. Loonmatiging is dan het aangewezen beleid, omdat daardoor
bestaande arbeidsplaatsen langer behouden blijven en de ruimte voor de
investeringen, die nieuwe arbeidsplaatsen moeten creEren, wordt vergroot.
Zoals al eerder is opgemerkt, 36 is het aan gerede twijfel onderhevig of de extra
behouden productiecapaciteit, die bij loonmatiging resulteert, wel voldoende
extra effectieve vraag zal ontmoeten. Niet alleen is er enige onzekerheid over
de vraag of in het aanbodmodel, waar een initieel vraagoverschot een prijsstij-
ging veroorzaakt, ook zonder meer het omgekeerde mag worden aangeno-
men, nl. dat een initieel vraagtekort de prijzen doet dalen, maar ook is het niet
zeker dat de extra ruimte ook werkelijk voor uitbreiding van de investerings-
activiteit zal worden benut. Het initiale vraagtekort impliceert immers een
tendens tot onderbezetting, waardoor de investeerders ontmoedigd zouden
kunnen worden. De kans daarop is overigens bij flexibele wisselkoersen
aanmerkelijk groter dan bij vaste wisselkoersen, omdat in het laatste geval de
prijsdaling de concurrentiepositie verbetert en aldus via een positief uitvoer-
saldo de effectieve vraag stimuleert. Voorzover er dus aanleiding is om te
veronderstellen dat de effectieve vraag zich niet spontaan zal aanpassen bij de

36. Zie blz. 110.
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vergrote productiecapaciteit, dient een aanvullend beleid van vraagstimule-
ring te worden gevoerd. De loonkostensubsidie zou in een dergelijk beleid een

belangrijk element kunnen zijn; de loonkosten voor het bedrijfsleven worden
daardoor immers gedrukt, zonder dat de koopkracht van de loontrekkers
wordt aangetast.

5.4. DE CONCURRENTIEPOSITIE EN HET WISSELKOERSREGIEM

In het tot dusver gevoerde betoog is de ontwikkeling van de concurrentieposi-
tie van de open volkshuishouding van cruciale betekenis gebleken. Dit is ook
het geval met betrekking tot de economische betekenis van de thans nog te
analyseren impulsen; de autonome verandering van het buitenlandse prijsni-
veau en de onevenwichtigheid op de kapitaalrekening van de betalingsbalans.
Wat de onevenwichtige kapitaalrekening aangaat behoeven slechts de model-
varianten bij flexibele wisselkoersen bestudeerd te worden, terwijl voor de
eerstgenoemde impuls slechts de modelvarianten bij vaste wisselkoersen een

cijfermatige toelichting vereisen. Zoals reeds uiteen is gezet, wordt een verho-
ging van het buitenlandse prijsniveau onder het regiem van flexibele wissel-
koersen onmiddellijk gevolgd door een appreciatie van de binnenlandse
valuta (pk = -#w), zodat de aanvankelijke tendens tot een verbetering van de

concurrentiepositie en een verslechtering van de ruilvoet teniet wordt gedaan.
Per saldo gebeurt er dus niets; het opgelopen buitenlandse prijspeil is geneu-
traliseerd door de appreciatie en de open volkshuishouding is vrij gebleven
van de inflatoire invloed van het buitenland. Zoals de open volkshuishouding
bij flexibele wisselkoersen de buitenlandse inflatie buiten de deur kan houden,
zo ook is het onder die omstandigheden mogelijk onafhankelijk van het
buitenland een anti-inflatie beleid te voeren. Een autonome reductie van het
nominale binnenlandse prijsniveau in combinatie met een ongewijzigde groei
van de reEle loonvoet en een nominale aanpassing van de voorgenomen
investeringen, veroorzaakt immers - via de tendens tot een overschot op de
betalingsbalans - een appreciatie van de binnenlandse valuta. Ook thans blijft
de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland uiteindelijk ongewij-

zigd.
Voor wat het uraagmodel aangaat is de verbetering van de concurrentiepo-

sitie, die wordt verkregen door een autonome stijging van het buitenlandse

prijsniveau bij uaste wisselkoersen of door een autonoom tekort op de kapi-

taalrekening bij jlexibele wisselkoersen identiek. Daarom zijn in tabel 29 de
resultaten van deze impulsen simultaan weergegeven. Het betreft een eenma-
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lig te hoogbuitenlands prijspeil van twee procent en een eenmalig tekort op de
kapitaalrekening van 66n procent. 37

label 29. De verbetering van de concurrentiepositie in het vraagmodel.

periode -+              1    2     3     4     5

buitenlandse prijsimpuls #- 20000
wisselkoers Pk 0 0 0 0 0
concurrentiepositie -(,P -#.-pk) 20000

kapitaalexportimpuls S  -1 0 0 0 0
wisselkoers Pk =  - 2ST

38 20000
concurrentiepositie -  P - D-- Pk  20000

onderbczettingsgraad AsD zie verg. (5.33) en (5.34)     - 6 -0,1      0,3      0,3      0,3

Sh = SD _, 4- 3Sb -6 -6,1 - 5,8 - 5,5 - 5,2
lopende rekening S.= -0,5(p-#.-pk) 1 0 0 0 0
uitvoersaldo(volume)       s. = - (p - #w - Pk) 20000
loonquote w' = -0,15sks                     0,9 0,92 0,87 0,83 0,78

arbeidsplaatsen 4 = -2w' - 1,8    - 1,83    - 1,74    - 1,65    - 1,56
bezettingswerk-
gelegenheid 4 =  -O,65,                                                 3,6 3,66 3,48 3,3 3,12

werkgelegenheid 1-4 +4                                1,8 1,83 1,74 1,65 1,56

nationale bestedingen x -2w'+2IS.+IS.-,+
-0,5#. -0,5Pk 38                          2,8 4,83 4,74 4.65 4,56

productie y p=x t s,                                 4,8 4,83 4,74 4,65 4,56

productiecapaciteit 3< = -1AW' + 0,05i _ 1
- 1,2 -0,07 0,21 0,21 0,21

y'= y'_, + Ay' -1,2   - 1,27    - 1,06    -0,85    -0,64

reele productiewaarde y=yp + 0,5(p- p.-p,)              3,8 4,83 4,74 4,65 4,56
re,Ble winsten YR=Y- 28' 23333
prijspeil nationale be-
stedingen pI = 0,5p + 0,5(#I + pk) 1 0 0 0 0
investeringen i-YR-,-API -1 3 333
reele loonvoet w=w' +y-l                         2,9 3,92 3,87 3,83 3,78

nominale loonvoet pi= w + pg                                 3,9 3,92 3,87 3,83 3,78
reele arbeidskosten p,-p                            3,9 3,92 3,87 3,83 3,78

Uit de tabelleest men eenvoudig de stimulerende invioed af, die uitgaat van de
in beide gevallen optredende verbetering van de concurrentiepositie. De

37. Dat volstaan wordt met eenmalige impulsen houdt verband met het reeds eerder gesignaleer-

de feit, dat de vraagstimulans in de tweede en volgende perioden wordt overgenomen door het
verhoogde winstniveau.

38. Zie bijlage  12.
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daling van de invoer en de toename van de uitvoer veroorzaken een (volume-)
overschot op de betalingsbalans (2), dat mogelijk wordt gemaakt door een
verbetering van de bezettingsgraad. De extra vraag naar arbeid die hiermee
samenhangt drijft de lonen op en versnelt het uitstotingsproces van marginale
jaargangen. Daardoor gaat productiecapaciteit verloren ( - 1,2), zodat op de
supramarginale jaargangen uiteindelijk een forse vergroting van de bezet-

tingsgraad ( - 6) nodig is om het hoge niveau van de effectieve vraag (4,8) te
realiseren. Onder die omstandigheden wordt het verlies aan versneld uitgesto-
ten  arbeidsplaatsen  ( - 1,8) ruim gecompenseerd door de extra bezettings-
werkgelegenheid (3,6). Tot zover zijn de resultaten identiek met de vraagim-
puls van binnenlandse of van buitenlandse oorsprong. 39 Thans moet echter
nog rekening worden gehouden met het feit dat de importen duurder zijn
geworden, zodat het prijspeil van de nationale bestedingen stijgt (1) en de
investeringsactiviteit enigszins wordt afgeremd ( -1) . Daardoor  valt  ook  de
verhoging van de reEle winsten wat tegen (2). Het is overigens de vraag of in
het kader van het vraagmodel de remmende invloed op de investeringen van
een stijging van het prijsniveau wel van zo'n grote betekenis moet worden
geacht. In deze studie zijn prijsmutaties immers vooral in verband gebracht
met de marktruimende functie ervan. In het onderhavige geval staat de
stijging van het prijspeil van de nationale bestedingen in het geheel niet in
verband met een initieel vraagoverschot dat door prijsstijging moet worden
weggewerkt, zodat de prijsvariabele wellicht beter uit de investeringsfunctie
kan worden geschrapt. Hoe dit ook zij, het middellange termijn perspectief
van de betrokken impulsen wordt er nauwelijks door beYnvloed. Weliswaar
stijgt in de tweede periode - mede vanwege de enigszins vertraagde bruto-
accumulatie -de bezettingsgraad nog wat C - 0,1), maar onder invloed van het
vanaf de tweede periode duurzaam hogere niveau van de winsten (3) treedt
een versnelling op in het ritme van de bruto-accumulatie, waardoor het tekort
aan productiecapaciteit langzaam maar zeker teniet wordt gedaan. De snel-
heid en de omvang van dit tot overproductie en werkloosheid tenderende
capaciteitseffect van de investeringen zijn echter gering, zodat de gunstige
invloed van de verbetering van de concurrentiepositie op de werkgelegenheid
en de productie nog geruime tijd behouden blijft. Zoals in een open volkshuis-
houding met vaste wisselkoersen profijt kan worden getrokken van een
geringere nominale ontwikkeling dan in het buitenland, zo wordt dit profijt in
een open volkshuishouding met flexibele wisselkoersen mogelijk gemaakt
door een tekort op de kapitaalrekening en daarmee door een depreciatie van

39. Zie tai,el 9 en tabel 27.
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de eigen valuta.40 De resultaten van tabel 29 lenen zich overigens nog voor een
andere interpretatie. Wanneer een volkshuishouding door het ter beschikking
komen van een aanzienlijke voorraad bodemschatten - bijvoorbeeld aardgas
-, waar het buitenland grote belangstelling voor heeft, uit dien hoofde een
sterke betalingsbalanspositie verwerft, zijn de gevolgen vergelijkbaar met die
van een overschot op de kapitaalrekening. De optredende appreciatie tast de
concurrentiepositie aan en vermindert de productie en de werkgelegenheid in
de overige sectoren van de economie.

Met betrekking tot het aanbodmodel is de verbetering van de concurrentie-
positie, die optreedt bij een autonome stijging van het buitenlands prijsniveau
bij vaste wisselkoersen of door een autonoom tekort op de kapitaalrekening
bij flexibele wisselkoersen, echter niet identiek, zodat de betekenis van deze
impulsen in twee afzonderlijke tabellen moet worden toegelicht. In tabel 30
treft men de gevolgen aan van een definitieve verhoging van het buitenlandse
prijspeil van twee procent in het aanbodmodel bij vaste wisselkoersen.

40.  De aandacht zij erop gevestigd dat bij een vertraging van de import- en exportvolumina t.o.v.
de concurrentiepositie het zogenaamde J-curve-effect zal optreden. In eerste instantie daalt
de lopende rekening dan ten gevolge van de ruilvoetverslechteringdie met een verbetering van
de concurrentiepositie samengaat. Daarna treedt pas de verbetering van het saldo van de
lopende rekening op. Berekent men de desbetreffende effecten ingeval van 66n periode
vertraging van de import- en exportvolumina t.o.v. de concurrentiepositie, dan blijkt, dat het
gecumuleerde effect over drie perioden van een eenmalige verbetering van de concurrentiepo-
sitie vrijwel hetzelfde is als in tabel 29 voor de eerste periode werd berekend, en dat de
ontwikkeling van de variabelen na de derde periode juist gelijk is aan de resultaten na de
eerste periode in tabel 29. Deze beweringen kunnen gemakkelijk geverifieerd worden met

behulp van de eindvergelijkingen die resulteren bij Edn periode vertraging in de in- en
uitvoerfuncties.
In plaats van (5.33):  34 = 3#. - 6,05#„_ , - 0.15IP-_, + 0,3Ip.-,
In plaats van (5.34): 34 - 235 _i = 65  - 12,1S ., - 0,3 I S _, + 0,6 52 S:-,
Onder het systeem van raste wisselkoersen komt een eenmalige verbetering van de concurren-
tiepositie op dezelfde manier tot stand als in tabel 29, namelijk via een eenmalig te hoog
buitenlands prijspeil: (#., = 2 als t - 1, #w = O als t > 1)

Onder het systeem van jiexibele wisselkoersen impliceert een eenmalige verbetering van de
concurrentiepositie en de vertraagde reactie daarop van de invoer en van de uitvoer een zeer

specifieke ontwikkeling van het saldo op de kapitaalrekening. In eerste instantie moet het
door de verslechterde ruilvoet veroorzaakte tekort op de lopende rekening worden
gefinancierd door kapitaalimport, terwijl daarna het overschot op de lopende rekening
slechts gerealiseerd kan worden bij kapitaalexport. De eenmalige verbetering van de concur-
rentiepositie wordt dan ook door de volgende impulsen tot stand gebracht:  S ,  =  1  als t  =  1,

Si,= -2 alst-2, S , =Oalst>2
Hieruit blijkt wel hoe lastig het in de praktijk zal zijn bij een systeem van flexibele

wisselkoersen een verbetering van de concurrentiepositie te realiseren.
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Tabe/ 30. De gevolgen van een definitieve verhoging van het buitenlandse prijspeil van 2% in het
aanbodmodel met vaste wisselkoersen.

periode -    1    2     3     4     5

buitenlandse prijsimpuls   22222
binnenlands prijspeil,
opbrengstprijs van de
productie p zie verg. (5.31)                   1,2 1,71 1,90 1,97 1,99
lopende rekening Su-  -0,5(p- 0, )                                0,4 0,14 0,05 0,01 0,01

uitvoersaldo(volume)         su =  - (p - #w) 0,8 0,29 0,10 0,03 0,01
loonquote W' = 0 0 0 0 0 0
arbeidsplaatsen, werk-
gelegenheid 1 = 4 - -2w' 0 0 0 0 0
nationale bestedingen Ax=lAw'+1S.+ S..,+

-0,5Ap- 0.53#w - 0,8 0,43 0,16 0,05 0,01

X=X-1 + Ax -0,8 -0,37  -0,21  -0,16  -0,15
productie yp= X + 4 0   -0,08  -0,11  -0,13  -0,14
productiecapaciteit AY,= -tjw,+0.Om_, 0         - 0,08      - 0,03      - 0,02      - 0,01

p. = y._ 1 + Ap' 0   -0,88  -0,11  -0,13  -0,14
onderbezettingsgraad        sb = Y' - Yp 0 0 0 0 0
reele productiewaarde y=y,+ 0,5(p- P.j -0.4 -0,23  -0,16  -0,15  -0,14
retle winsten TR- y -2W' -0,4 -0,23 -0,16 -0,15 -0,14
prijspeil nationale be-
stedingen px = 0,Sp + 0,5#w 1,6 1,86 1,95 1,98 1,99
investeringen i - PR- -APx - 1,6    -0,66    -0,32    -0,19    -0,16
retle loonvoet W=W'+y-1 -0,4  -0,23  -0,16  -0,15  -0,14
nominale loonvoet pl-wtpx                             1,2 1,63 1,79 1,83 1,85

retle arbeidskosten P,-P 0   -0,08  -0,11  -0,14  -0,14

De verhoging van het buitenlandse pruspeil verbetert in eerste instantie de
concurrentiepositie, zodat de invoer wordt afgeremd en de uitvoer wordt
gestimuleerd. Het initiele vraagoverschot, dat daarvan het gevolg is, kan
echter niet door een verbetering van de bezettingsgraad worden gehonoreerd,
zodat het binnenlandse prijspeil de marktruimende functie moet vervullen. De
verbetering van de concurrentiepositie is daardoor ex post geringer dan men
ex ante zou vermoeden, terwijl tevens de investeringsactiviteit C - 1,6) wordt
teruggedrongen. Per saldo ontstaat wei een overschot op de lopende rekening
(0,4), maar de verslechtering van de ruilvoet tast de groei van de reEle

productiewaarde ( - 0,4) en de reEle winsten ( - 0,4) aan. Omdat het overschot
op de lopende rekening de winstdrukkende invloed van de gedaalde investe-
ringen gedeeltelijk compenseert, zijn de voorgenomen investeringen voor de
tweede periode, die immers gebaseerd zijn op de reele winstontwikkeling van
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de vorige periode, minder beneden de trendmatige ontwikkeling dan de
feitelijke investeringen in de eerste periode. Omdat bovendien de groei van de
productiecapaciteit tegenvalt  ( - 0,08), ontstaat ook in de tweede periode een

initieel vraagoverschot, dat het binnenlands prijspeil verder opdrijft (1,71) en

de verbetering van de concurrentiepositie nog verder beperkt. Dit proces van

voortgaande binnenlandse inflatie zet zich ook in de volgende perioden door,

zodat op den duur het overschot op de lopende rekening zal verdwijnen. Voor
de korte en de middellange termijn blijkt de onderhavige impuls dus weinig

aantrekkelijk te zijn; de geringere invoer en de hogere uitvoer gaan ten koste

van de investeringen, terwijl de buitenlandse inflatie op den duur niet buiten
de deur kan worden gehouden.

Tenslotte moet nog enige aandacht worden geschonken aan de verandering

Tabet 31. De gevolgen van een definitief tekort op de kapitaalrekening van 1% in het aanbodmo-
del met flexibele wisselkoersen.

periode -+   1   2    3    4    5

kapitaalexportimpuls S: -1  -1   -1   -1   -1
binnenlands prijspeil,
opbrengstprijs van de
productie p zie verg. (5.32) 3 6,2 9,41 12,63 15,86

wisselkoers pk-p-2S; 5 8,2 11,41 14,63 17,86

lopende rekening S, = -0,5(p - pk) 11111
uitvoersaldo(volume) 4= - (P -pk) 22222

loonquote W' = 0 0 0 0 0 0

arbeidsplaatsen, werk-
gelegenheid 1 =4= -2w' 0 0 0 0 0
nationale bestedingen Ax=2Aw'+2ftS.-,+

-0,5Ap- 0,53Pk - 2      -0,2      -0,21     -0,22    -0,23
x=x-1+Ax -2 -2,2 - 2,41     - 2,63     - 2,86

productie yp= X + S. 0         - 0,2 -0,41   -0,63   -0,86
productiecapaciteit hy'= -ldw'+0,05i-1 0 -0,2 -0,21 -0,22 -0,23

y' = y'_ t + Ay' 0       - 0,2 -0,41   -0,63  -0,86
onderbezettingsgraad        s  = Y' - Yp 0 0 0 0 0
reele productiewaarde y = yp + 0,5(p - Pk) -1 -1,2 -1,41     -1,63    -1,86
retle winsten YR= 7-lw' - 1       - 1,2 - 1,41     - 1,63    - 1,86

prijspeil nationale be-

stedingen P. = 0,5p + 0,5pk 4 7,2 10,41 13,63 16,86

investeringen i= VR-, AP* -4 -4,2 - 4,41      - 4,63      - 4,86

re8le loonvoet w=w'+9-1 -1 -1,2 -1,41     -1,63    -1,86
nominale loonvoet Pi-W+PX

3 6 9     12     15

reele arbeidskosten Pl- P 0       - 0,2 -0,41   -0,63  -0,86
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van de concurrentiepositie in het aanbodmodel met flexibele wisselkoersen.
Daartoe zijn in tabel 31 de gevolgen vermeld van een definitief tekort op de
kapitaalrekening van 66n procent.

Het voortdurende tekort op de kapitaalrekening veroorzaakt een blijvend
betere concurrentiepositie, zodat in elke periode de invoer beneden en de
uitvoer boven de trendmatige ontwikkeling zijn. In termen van het aanbod-
model kan een dergelijk positief (volume-) uitvoersaldo slechts worden gerea-
liseerd door een minder dan trendmatige groei van de investeringen. Omdat
daardoor ook de groei van de productiecapaciteit wordt aangetast, is een
proces van voortdurende, marktruimende binnenlandse inflatie niet te vermij-
den. Dit geldt temeer omdat het overschot op de lopende rekening de winst-
drukkende invloed van het aangetaste investeringsritme gedeeltelijk compen-
seert, zodat de voorgenomen investeringen telkens hoger zijn dan de feitelijke
investeringen in de vorige periode en voortdurend een initieel vraagoverschot
doen ontstaan. Voor het overige zijn de modelresultaten in qualitatieve zin
vergelijkbaar met de binnenlandse bestedingsimpuls.41 0ok thans worden de
investeringen door de inflatie teruggedrongen ten gunste van een andere
bestedingscategorie; daar ten behoeve van de consumptieve binnenlandse
bestedingen, hier ter realisering van een positief uitvoersaldo. Het belangrijk-
ste verschil is het ruilvoetverlies dat in het onderhavige geval in de eerste
periode ontstaat en dat er verantwoordelijk voor is dat de extra buitenlandse
vraag de vanwege de investeringen gedaalde binnenlandse vraag niet neutrali-
seert, althans wat betreft de opbrengst ervan, zodat de reele winsten reeds in de
eerste periode worden aangetast.

Tenslotte herinneren wij eraan dat het saldo op de kapitaalrekening van de
betalingsbalans, dat van zo'n grote betekenis is gebleken bij een systeem van
flexibele wisselkoersen, geinterpreteerd kan worden als het gevolg van een
welbewuste monetaire politiek. Zo kan met behulp van een beleid van mone-
taire verruiming, dat de interestvoet drukt, een netto-kapitaalexportimpuls
worden geinduceerd, die de binnenlandse valuta doet deprecidren en de
concurrentiepositie verbetert.42 Het overschot op de lopende rekening, dat
daarvan het gevolg is wordt aldus gefinancierd door het tekort op de kapitaal-
rekening. Per saldo blijft de goud- en deviezenvoorraad van de centrale bank

41. Zie tabel 16.
42.  Indien en voorzover de interestdaling de binnenlandse bestedingen, en met name de investe-

ringen stimuleert, kan in het vraagmodel een extra stimulerend effect worden verwacht,
terwijl in het aanbodmodel met een groter initieel vraagoverschot en dus met een (nog)
sterkere inflatie rekening moet worden gehouden. In reele zin blijven de geschetste resultaten
in het laatste geval echter ongewijzigd.
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ongewijzigd; bij volstrekt flexibele wisselkoersen intervenieert zij immers niet
op de valutamarkt.

Hoewel bij een systeem van fiexibele wisselkoersen de koersvorming in
beginsel wordt overgelaten aan de vrije werking van de valutamarkt, zodat de
monetaire autoriteiten de koers slechts indirect - via het stimuleren van de
kapitaalexport - kunnen beYnvloeden, toch bestaat de mogelijkheid dat
rechtstreeks  in de koersvorming wordt ingegrepen.  Door de aankoop van
buitenlandse valuta's en de verkoop van binnenlandse valuta's kan de centrale
bank immers direct een depreciErende invloed op de binnenlandse valuta
uitoefenen. De gevolgen van zo'n directe interventie op de valutamarkt zijn
identiek aan die van een netto-kapitaalexportimpuls. De verbeterde concur-
rentiepositie maakt een overschot op de lopende rekening mogelijk, dat wordt
gefinancierd door de verkochte binnenlandse valuta's. In beide gevallen, bij de
netto-kapitaalexportimpuls en bij de directe interventie van de centrale bank
op de valutamarkt, komen immers voor de buitenlandse importeurs binnen-
landse valuta's beschikbaar, waarmee zij de grotere vraag naar binnenlandse
producten kunnen financieren. In tegenstelling tot bij de netto-kapitaalexpor-
timpuls muteert de goud- en deviezenvoorraad van de centrale bank bij de
directe interventie wel; door de aankoop van buitenlandse valuta's nemen de
monetaire reserves toe.



Bijlagen

DE AFLEIDING VAN ENKELE
BELANGRIJKE VERGELIJKINGEN EN DE
DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN ERVAN



Bijlage 1. De afleiding van vergelijking (2.25)

(1)       Ay' = Auk - QkAw

(2)       Al = ozlul, - 9,Aw

(3)            Aw' = Aw - (Ay' - Al)=>(3)'    Aw = Aw' + hy' - Al

Invullen  van  (3)'  in  (1) en (2) geeft:

(1)'         Ay' = Au  - PA(Aw' + Ay' - At)=>

1

=*(1)" Ay'= (Auk - el,Aw' + el,Al)
1 + Qk

(2)'         Al = vAuk - 91(Aw' + Ay' - Al) »

1

-, (2)"   At = (ujuk - WlAw' - m,Ay')1- 0
Invullen van (1)" in (2)":

1Al = (DAuk - 12'Aw') +1- 91

0          1-                  (Auk - gl,Aw' + ekAL)
1- 9,  1 + ek

derhalve:

Al= - Aw' + (2.25)91                0(1 + 9k) - 91 Au
1 + PA- 91 1 + 9'k- 91
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BijIage 2. De afleiding van de vergelijkingen (2.35) en (2.38)

(1)       w = Bl + A

(2)              l =  - 2w'

(3)       w' =w- (y' -l)

(4)       y'=uk -0,8,v

(5)              Auk  = 0,09yk-,  +  0,091-1

(6)       76 - 3y' - 2(1 + w)

Invullen van (1) en (5) in (3), (4) en (6):

(3)' w'=Bl+pt-Y'+l-(B+1)1-y'+Pt

(4)'            Ay'  = 0,09y&_,+ 0,091-1-  0,8#31  - 0,83#1

(6)'      y&=3y'-21 - 201 -2#1

Invullen van (3)' in (2) en (6)' invullen in (4)':

(2)'  l= -2(#+ 1)ltly'-2/11.>(2)" y'=(1,5+#)/+fit

(4)" Ay'   =  0,21 y'-1 - 0,18/-1 -0,18#1-1 -0,18#1-, +

+ O.Ogi- 1 - 0.8#Al- 0,83#,

Invullen van (2)" in (4)":

(1,5 + B)Al + 3/g = 0,27(1,5 + #)1-1 + 0,27pt_, -0,181-1 +

- 0,18#1-1  - 0,18#,-,  + 0,091- 1  t
-0,81131 -0,8Apt
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derhalve:

(1,5 + 1,8#)1 - (1,725 + 1,89#)1-1 =
(2.38)

-1,8A  +  1,89#l _ ,  +  0,09i--1

Bijlage 3.  De afleiding van vergelijking (3.7)

(1)       y' = Uk - Pk{W + (1 - 6,)Sb 

(2)       la = uuk - Wl{W + (1 - 6,)Sb}

(3)            4 -  -aysb

(4)        1 - la + lb

(5)          sb=Y'-x=,(5)'    x=y' -s b

(6)       w=w- (x-l)

Invullen van (4) en (5) in (6):

(6)' w=w -y'+Sb +4 +4

Invullen van (3) in (6)':

(6)" W'=W-Y'+Sb + la- Sysb =*

=,(6)"'   w + (1 - 6,)sb=w' ty' - to

Invullen van (6)"' in (1) en (2):

(1)'       y'=Uk - Qk{W' + y' - l.} *
1.4 (1)"   y' = (Uk - PAW' + 94 la)

1 + Qk

(21'        la - t,uk - 91(w' + y' - 1.1 =,
1

-, (2)"   4 - (Uuk - e'W' - Pty')
1- el
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Invullen van (1)" in (2)":

1  „ 0 1
10 =1          ((uuk - Qlw 1 (Uk - Qkw' + Pkl.)

1 -Qi 1- 9'1  1 + FA

derhalve:

1                91        w, 1  U(1 + ek)- 91q=
1+9'k-91 1+94-91 Uk                     (3.7)

Bijlage 4. De afleiding van de vergelijkingen (3.11) en (3.12)

(1)       y' = -0,8{w + (1 - 6,48}

(2)          4 -- 1,2{w + (1 - 9,)sb}

(3)            lb -  - Sy. sb

(4)       l=4+4

(5)       s b=Y-x

(6)        x = 1(1 + w)

(7)        w' =l+w-x

Invullen van (2) en (3) in (4), en (1) en (6) invullen in (5):

(4)'          1-  - 1,2w -  1,2(1  - 6,)sb - aysb

- 2,2w  -  l
(5)'        S  = -0,8* - 0,8(1 - i)s  - #l - iw => (5)"   sb =

2,7 - 1,2 

Invullen van (5)" in (4)':

l=  -1,2w- '
( - 2,2w - l)

12- 0,2d„
2,7 - 1,265
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derhalve:

l=- 'W (3.11)
0,6-6.
1,5 - 6 

Uit (1) en (2) » y' = ila
3...y,= -4-''

3 "
Uit afteiding van (3.7) * lq =  - 2w' J

. ... Sb = Y' - x

Uit (6) en (7) »x= 2w'                                                           -»w'

Derhalve:

l  - 1Qz „<,
(3.12)b -  3 xy "

Bijlage 5. De afleiding van de vergelijkingen (3.24), (3.25) en (3.26)

(1)           y'-uk -0,8{w + (1 - ay)sb  * (1)'    w + (1 -op)sb - k - b''

(2)        4 - luk - 1,2{w + (1 - 6,)sb}

(3)        sb -Y -x

(4)              x= 1(1 + w) +  YR _ , +R
* (5)' AYR = 3fof YR= 3Ef

(5)           x - i(1 + w) + lyR

(6)              Auk  = 0,09YR _2  + 0,091--1

(7)  w'=ltw-x»(7)' l+w=w'+x

(8)            la =  - 2w' {Bekend uit de afieiding van vergelijking (3.7), bijlage 3}
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Invullen van (5)' en (7)' in (4):

(4)'       x = i(W'tx) + ER- 1 +  , derhalve:

Ax = 2Aw'+3* (3.24)

Invullen van (1)' in (2):

(2)'           4 - ·luk - 2(fuk - iy')-,(2)" AY'= 134 +  Auk

Invullen van (5)' in (6):

(6)'          Auk = 0,27I -2 + 0,091-1

Invullen van (6)' en (8) in (2)", derhalve:

Ay'  =   -#Aw' + 0,15I*-2 + 0,05i--1 (3.25)

Invullen van (3.24) en (3.25) in (3), derhalve:

Asb - -lfAW' - 3R + 0,15IR-2 + 0,051-1 (3.26)

Bijlage 6.  De alleiding van de vergelijkingen (3.33), (3.34) en (3.35)

(1)    y'=Uk- 0,8{w + (1 - Py)sb  *(1)' W + (1- 6,)Sb i  uk- iy'

(2)        4 = iuk - 1,2{w + (1 - 6,)sb}

(3)        sb -7 -x

(4)          x= 1(l +W) - f<Sb_,+R

(5)          Auk -  -<Sb_2 + 0,09i- 1
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(6)  w'=l+w-x=>(6)' 1+w=w'+x

(7)            4 = -2,v' {Bekend uit de afleiding van vergelijking (3.7), bijlage 3}

Invullen van (6)' in (4):

(4)'         x = 1(w' + x) - f<sb-, + R,  derhalve:

Ax = 2Aw' - 5(Asb-, + 3AR (3.33)

Invullen van (1)' in (2).

(2)'          4 - iuk - #Quk - fy,)=, (2)" Ay'= iAL + 83uk

Invullen van (5) en (7) in (2)", derhalve:

AY'= -1,(lw'- %(St,-2 + 0,051--1 (3.34)

Invullen van (3.33) en (3.34) in (3):

(3)'         Asb = -1AW' - Sb-2 + 0,05i-1 - 23w' + 5<3sb-, - 33R,  dus:

Asb - 5<Asb- 1 t*sb- 2 = -lf.dw' - 33* + 0,051-- 1, derhalve:

Sb - (1 + 54)sb _ it  (sb_2=-13'Aw' - 33-f + 0,051 (3.35)-,

Bijlage 7. De dynamische eigenschappen van vergelijking (3.35)

Sb - (1 + 5<)sb_, t  Sb_2 -···· (3.35)

De karakteristieke vergelijking, behorend bij differentievergelijking (3.35)
luidt:

(1)   .12 -(1 + 501 +4<= 0.
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Afhankelijk van de waarde van de discriminant D van vergelijking (1) is de
oplossing van vergelijking (3.35) als volgt te bepalen: 1

a.   D > 0, d.w.z. vergelijking (1) heeft twee verschillende retle wortels Al en,12·
De oplossing van (3.35) luidt:

(2)  Sb, = Cl(Al)  + C2(22)'

b.  D = 0, d.w.z. vergelijking (1) heeft een dubbele rede wortel 21·De oplossing
van (3.35) luidt:

(3)  sb,- (Cl + Clt)(At)'

c.  D < 0, d.w.z. vergelijking (1) heeft twee complexe wortels At en %2· De
oplossing van (3.35) kan geschreven worden zoals vergelijking (2); na het
verdrijven van de imaginaire gedeelten kan vergelijking (2) herleid worden
tot:

(4)    sb, - (Jq)'(Cl cos Ft + Ci sin et)     met     q  = 94
p=1+5 4

en cos 9 = p/(244)

De constanten Cl en C2 worden bepaald met behulp van de grootte en het
tijdstip van de impulsen, die in het rechterlid van vergelijking (3.35) voorko-
men en die hier gemakshalve door..... zijn vervangen.2

Met betrekking tot de discriminant D kan gesteld worden:

D -(1 + 5<)2 - lp<

- (5( - * + *\/10)(5< - V - i.v/10)

Hieruit volgt:

a.  D>0 indien ( < 0,10 of indien ( > 0,38
b.D=O indien ( = 0,10 of indien < = 0,38
c.D<0 indien 0,10 <4< 0,38.
1. Zie Lips, Hiskunde Door economen, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen,  1969, biz  247.
2. Voorzover het rechterlid van vergelijking (3.35) op den duur niet gelijk is aan nul, moet aan de

oplossingen (2), (3) en (4) nog een zogenaamde bijzondere of particuliere oplossing worden
toegevoegd. Voor het stabiliteitsonderzoek is dit echter minder van belang.
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. 9 - 2.,/10 V + 4\//10In bovenstaande uitkomsten is
5        OP 0,10 en 5

op 0,38
afgerond.

De algemene oplossing voor de wortels Al en *2 is:

At -       2
1+54+ViD

1+54- JDA2 =         2

a.   Met behulp van de eerste afgeleiden  van A 1  en 12  naar 4- is eenvoudig af te
leiden dat voor D>0 vanwege 0<C< 0,10 geldt dat 0,75 <A l<l e n
0 < A2 < 0,75. De oplossing is derhalve asymptotisch stabiel.

Met behulp van de eerste afgeleiden van A 1 en 12 naar C is tevens af te leiden
dat voor D>0 vanwege ( > 0,38 geldt dat At >1,95 en 12 >1,11. De
oplossing is derhalve exploderend.

b.  Voor D=0 geldt dat indien 4 - 0,10 dat dan At = 12 - 0,75
en dat indien 4 = 0,38 dat dan At = 12 = 1,95

In het eerste geval (4 - 0,10) is de oplossing asymptotisch stabiel, terwijl in
het tweede geval (C = 0,38) een exploderende oplossing wordt verkregen.

c.  Voor D<0 wordt het karakter van de oplossing bepaald door de waarde
van de modulus q. De cyclische beweging die ontstaat voor D<O i s
gedempt indien q<1, d.w.z.0<4< 0,18; is een vrije trilling indien q=l,
d.w.z. 4 - 0,18 en is exploderend indien q>1, d.w.z. 0,18 <C< 0,38.

Bijlage 8. De periodiciteit van vergelijking (3.39)

Voor B = 0,5, d, = 0,6 en C = 0,09 kan het linkerlid van vergelijking (3.39) als
volgt worden geschreven:

It  -  1,94_,  +  4-2  =  . . .
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De oplossing hiervan luidt:

4 - Ct cos mt + Ci sin et met cos e = 0,95.

Zie bijlage 7, verg. (4).

Voor cos 9 - 0,95 geldt 9 - 18°, dus de periodiciteit van de vergelijking is
360°- = 20 jaar.
18.

Bijlage 9. De affeiding van de vergelijkingen (4.6) en (4.8)

(1)       y' = uk - 0,8{w + (1 - ay)sb  »

=2 (1)'   w + (1 - ay)sb = 1,25(uk - Y')

(2)        4 = iuk - 1,2{w + (1 - 6,)sb3

(3)            4-  - Sysb

(4)       sb - Y' - x

(5) x=i(latlb+W)t YR-,t (ER -1)Apt*

(6)        x = 1(4 + 4 + w) + fYR

(7)                   i  =YR_ 1   + CER- 1)AP

(8)  w'=4+4+w-x»(8)' 4+Lb+w=w'+x

(9)        w'-#(f + 4) + (EL- 1)/1 + fi

(10)          la =  - 2w' {Bekend uit de afteiding van verg. (3.7), bijlage 3}

(11) Auk  = 0,09i- 1

(12) IP + (1-z)4 -0
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Invullen van (8)' in (6):

(6)'        x= 1(W'tx)+ b'R *(6)"       P R=x-2 w

Invullen van (8)' en (6)" in (5):

(5)'       x = 1(W'tx) + 1(X-1 -2w'_1) +  (ER- 1)Ap + R

Ax =2Aw' + (4 -1)Ap + 3.f

Invullen van (1)' in (2):

la =  uk - 1,5(uk - Y') =,(2)" AY' = izili -1-  Auk

Invullen van (10) en (11) in (2)":

(2)„        Ay' = -thw' + 0,05,-1

Invullen van (6)" in (7):

(7)'             i = x-1  - 2wt- 1  +  (ER - 1)Ap

Invullen van (5)' in (7)':

(7), i = 2w'_ 1  +  (ER  -  1)p -1  -  2w'_ 1     (ER - 1)Ap + 3I.f- 1

i =(ER- 1)p + 3IR-1

Invullen van (7)" in (2)"':

(2)'"' Ay'--#Aw't 0,05(ER - 1)p-1 + 0,15ER-2

              Invullen van (2)"" en (5)' in (4)

(4)'        Asb = -lfAw' + 0,05(ER - 1)p-1 - (ER - 1)zip - 3*+0,15IR-2
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Invullen van (3) en (10) in (9):

(9)'           w'=#(-2,v'- apsb) + (EL-  1)p + Pl

(1 + 2#)w' = -Baysb + (EL - 1)p + Pl

Invullen van (9)' in (4)':

(4)" (1 + 2#)Asb = lf#6-yAsb- lf(EL- 1)Ap- lfAI#it

+ 0,05(1 + 2#)(ER - 1)p-1 - (1 + 2#)(ER - 1)Ap +

- (1 + 2#){3* - 0,15I -2}

Als z  =l»p= O derhalve:

[0,3(1 + 2#) - Baylasb - -API- 0,3(1 +2#){3*-0,15IR-23

(4.8)
Als Z  =0»s b- 0 derhalve:

[(1 - EL) + 0,3(1 + 2#)(1 - ER)]Ap - 0,015(1 + 2#)(1 - zR)P- 1 -

Apt + 0,3(1 + 2#){3* -0,15   -215

(4.6)

Bijlage 10. De afleiding van de vergelijkingen (4.23) en (4.24)

(1)        Ay' = -13w' + 0,05i - 1   {Bekend uit bijlage 9}

(2)          x= 0,4(1 + w- fiL) + 0,2(YR_,-  R_, - AP) + 0,4KG

(3)         XG = 2(W - /) - T:f-L 4- XG

(4)       YR =x- 2w' {Bekend uit bijlage 9 }

(5) i -YR_,- #fR_,- AP

(6)        4-Y-X
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(7)            l =  - 2,v' - 0,6sb

(8)  w=w'+x-/

(9)       W' =  EriL + 1#1

(10) ;(P + (1 -Z)Sh= 0

A.   Z=O dus sb =0 d.,v.z. y' =x

Invullen van (7) en (8) in (3):

(3)'                 XG  -  EX  +  -rw    -  T TL  +  XG
5       25   ,     2 5-    ·   -

Invullen van (3)', (4) en (8) in (2):

(2)'       Ap = - x -1- x- i 4- 1 ;V' - 2,v'_ 1 - 1 fL -  TR - 1 + 2,€G

Invullen van (4) in (5) en resultaat invullen in (1):

(1)'         Ay' = -1AW' + 0,05{x-2 -2w'_2 -  fR-2 - Ap- 1 

Invullen van (2)' in (1)' en rekening houden met y' = x en (9):

X - *X -1  =  -  Pt    PI_,
- 0,li (4.23)G-1

-  1118, f-L  +  1 Er TL - ,        fL - ,

B. Z=ldusp=0

Invullen van (7) en (8) in (3):

(3)" XG =  X + *W' + Sb -  fL + RG

Invullen van (3)", (4) en (8) in (2):

(2). Sb =i x -   X-1  -  W' -·1-  v'_ 1 -1- f fL -1.  f-R-,-XG
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Invullen van (4) in (5) en resultaat invullen in (1):

(1)" Ay' = Ax + Asb--1Aw' + 0,05{x-2 -2,v'_2 -  f-R.- 2 

Invullen van (2)" in (1)" en rekening houden met (9):

x -1,3x- 1 + 0,27x- 2 -2,3#,-2,9#,_,+0,54#1-2

+ 0,63 G

-0,5AfR_,-0,05TR -2

+ 98'f-L - eE,fL_, + ( ,96, TL.2 - 1 AT L

(4.24)

Bijlage 11.  De afieiding van vergelijking (5.15)

(1)         y'=Uk- Fk{W + (1 - 6,)Sb- BO(Pb - Pm) 

(2)         4 = uuk - gl{w + (1 - Gy)sb - Lio(Pb - Pm)3

(3)       Ib = -aysb

(4)       l -4 + 4

(5)         4 -Y' -Yp=>(5)'   yp=y'-4

(6)       Y = Yp + 110(Pb - Pm 

(7)       w' =l+w-y

Invullen van (5)' in (6):

(6)'       y = y' - sb + #0(Pb - PI 

Invullen van (6)' en (4) in (7):

(7)' w'=4+4+W-y'+Sb-110(Pb-Pm)
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Invullen van (3) in (7)':

(7). W'= 4- 6,Sb +W-y' 4- 4- Bo(Pb - Pm) »

=, (7)'"   w + (1 - dy)sb - 110(Pb - Pm) = w' + y' - 4

Invullen van (7)"' in (1) en (2):

(1)'      y' = Uk - ek{w' + y' - 4}

(2)'      4 - uuk - Fi{w' + y' - la}

Hieruit kan worden afgeleid: (Zie bijlage 3)

0(1 -1- Fk)- 91l= W' 1           Uk              (5.15)I 1+Qk-0 1+94-%

Bijlage 12. De afieiding van de vergelijkingen (5.31) t/m (5.34)

(1)        w'=0,51 + fit (9)   yp   x + su

(2)            4 -  - 2w' (10)   Su = su + 0,5(p - il,  - PA)

(3)                4 - -0,6sb (11)    b= - 1,5(p -p w- PA) +5

(4)        1 -4 + 4 (12)   m = 0,5(p - /3.- Pk) + 'it

(5) l+w=w' +y (13) x- 1(l t w) + 1(YR-,- Aps) +R

(6) y=x+S u (14)  Ay' = -1AW' + 0,05i - 1

(7)        4 - 0,5(b - m) (15) i=YR-,-AP*

(8)        sb=Y' -Yp (16)   YR -Y- 2w'

(17)   px = 0,5p + 0,5(#w + Pk)
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Invullen van (2) en (3) in (4):

(4)'             l =  - 2w'  - 0,6sb

Invullen van (4)' in (1):

(1)'       w' = 0,5#1 - 0,15sb

Invullen van (3), (16) en (17) in (13):

(13)'       x = 1(w' ty) +  CY- 1 -2w'_ 1 - 0,5Ap-0,53#w-0,53pk) + R

Invullen van (6) in (13)':

(13)" Ax = 2Aw' + 2Su + Su-, -0,5Ap -0,53 w - 0,53pk + 3*

Invullen van (11) en (12) in (7):

(7)'         su= - (p - #w -Pk) + 0,5(5 -m)

Invullen van (13)" en (7)' in (9):

(9)'       Ay, = 2Aw' + 2Su + SH -1
- 1,5Ap + 0,5Ap.+

+ 0,53Pk + 3* + 0,5(35 - Am)

Invullen van (15) in (14), rekening houdend met (16) en (17):

(14)' Ay'=-43Aw' + 0,057-2 - 0,lw'_2 - 0,025Ap-1 t

- 0,0253#. _, - 0,0253pk.,

Invullen van (13)" in (6):

(6)'        y= 2w' + 2IS. +IS„_, -0,5p-0,5#-w -0,5PA + 3ER + Su

y = 2w' + 3IS. + 332* - 0,5p - 0,5#w - 0,5Pk
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Invullen van (6)' in (14)':

(14)" Ay'-- Aw'+0,15ES.-2+0,15kr -2 - 0,025p-1 +

- 0,025#I_,- 0,025pk -1

Invullen van (9)' en (14)" in (8), rekening houdend met (1)':

(8)'       Asb- - Jfzl ,-4Su- 2Su_, + 0,362S.-2 + 3AP- 0,05p-1  

-Apk- 0,05pk_,- A#w- 0,05#w-,   -  62  +

+ 0,3IR-2 - (AE- Am)

Invullen van (7)' in (10):

(10)'          Su=  -0,5(p -  w -Pk) + 0,5(6 - Et)

of

(10)" Pi -P-#w-(5 -m)+2Su

Het aanbodmodel bij vaste wisselkoersen:

Invullen van (10)' in (8)', rekening houdend met sb = 0 en Pk - 0,

5p - 7,05p- 1 + 1,9p -2 =lf32#1 + 3#.- 2,95#w_, -0,2#w_ 2 +

+ 6{3* + 0,5(36- Am)} - 0,3{f-2 + 0,5(5-2 -  -2)3

(5.31)
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Het  aanbodmodel bij flexibele  wisselkoersen:

Invullen van (10)" in (8)', rekening hou(lend met sb - 0 en Su =  -S::

p - 1,05p- 1 -  3#, + 3R -0,1552 -2 -0,025(6-1 - Ift-1) +

- 39  -0,05 -, + 0,15IS -2

(5.32)

Het vraagmodel bij vaste wisselkoersen:

Invullen van (10)' in (8)', rekening houdend met p=O e n P k-0:

Asb =  -1303#1 - 3#- - 0,05#w-, + 0,1562#w-2 +
(5.33)

-6{* + 0,5(5 -,R)} + 0,3{ER -2 + 0,5I(5-2 -m-2) 

Het  vraagmodel bij flexibele wisselkoersen:

Invullen van (10)" in (8)', rekening houdend met p =O e n S„ = -S'U

Asb--1*Apt-6&+ 0,3 ER-2 + 0,05(6-1- m-1) +

+ 65;, + 0.1 S  _ ,  - 0,3 I S   -2 (5.34)
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SAMENVATTING

1 De hoge werkloosheid, die sinds 1972 meer dan 100.000 personen omvat en
sinds 1975 zelfs boven de 200.000 personen is gekomen, kan voor een be-
langrijk gedeelte worden toegeschreven aan de ontwikkeling van de werkgele-
genheid in het bedrijfsleven. In de periode 1951-1964 nam die werkgelegen-
heid nog gemiddeld met ruim 40.000 man per jaar toe, in de periode 1964-
1971 wordt deze groei vertraagd tot gemiddeld bijna 27.000 man per jaar,

terwijl na 1971 zelfs een stagnatie in de werkgelegenheidsgroei is opgetreden.
Met name de tragere groei van de vraag naar arbeid in het bedrijfsleven in de
tweede helft van de jaren zestig, die gekenmerkt worden door een hoge en min
of meer constante investeringsquote, heeft het vermoeden doen rijzen, dat de
minder gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid niet zozeer moet
worden toegeschreven aan een t6 geringe creatie van nieuwe arbeidsplaatsen,
maar veeleer aan een td groot verlies aan bestaande arboidsplaatsen.

In de meeste modellen met betrekking tot de economische groei wordt de
afschrijving of de buitengebruikstelling van de kapitaalgoederenvoorraad en
de bijbehorende arbeidsplaatsen als exogeen behandeld. De levensduur van de
via investeringen gecreEerde arbeidsplaatsen is onder zulke omstandigheden
gegeven en onafhankelijk van economische factoren. Dit is echter niet het
geval in het zogenaamde jaargangenmodel, waarbij de technische ontwikke-
ling niet op de gehele kapitaalgoederenvoorraad, maar slechts op de nieuwe

investeringen betrekking heeft. De aanwezige kapitaalgoederenvoorraad be-
staat dan uit machines van verschillendejaargangen, zodanig dat de loonkos-
ten per eenheid van product lager en de winst ofde quasi-rente per eenheid van

product hoger zijn, naarmate de jaargang van een recentere datum is. Indien
nu de reBle lonen in de loop van de tijd stijgen, neemt de winst van iedere
machine dienovereenkomstig af. Op het moment dat de machine verliesge-
vend zou worden, wordt zij buiten gebruik gesteld. De levensduur van de
kapitaalgoederenvoorraad en de daarbij behorende arbeidsplaatsen is in deze
visie dus afhankelijk van economische factoren, meer in het bijzonder van de
ontwikkeling van kosten en opbrengsten.
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In het eerste hoofdstuk wordt het jaargangenmodel met vaste coefficiEnten
geformuleerd en geanalyseerd met betrekking tot de eigenschappen ervan op
het pad van de evenwichtige economische ontwikkeling. Een van de be-
langrijkste conclusies van die analyse is de stelling, dat voor een gegeven
investeringsquote en een gegeven kapitaalcoafficiant de Harrod-Domar-con-
ditie voor de evenwichtige groei mogelijk wordt gemaakt door de endogeni-
teit van de economische levensduur en daarmee van het afschrijvingspercen-

tage van de kapitaalgoederenvoorraad. Het is duidelijk dat voor elke investe-

ringsquote en bijbehorende economische levensduur een ander evenwichtig
groeipad is gedetermineerd. Omdat bij een comparatiefdynamische beschou-

wing van deze paden blijkt, dat ze ook verschillen vertonen met betrekking tot
de hoogte van het reele loon, de gemiddelde arbeidsproductiviteit, de inko-
mensverdeling en de consumptie per hoofd, dient het vraagstuk van de
optimaliteit van de investeringsquote zich aan. Aangetoond wordt dat de
optimalisatie van de diverse te onderscheiden macro-economische lange
termijndoelstellingen zeer specifieke waarden van de investeringsquote impli-
ceert. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk nog enige aandacht besteed aan de
relatie op het evenwichtig groeipad tussen de investeringsquote en micro-
economische investeringscriteria, zoals de interne rentevoet en de 'pay back
period'.

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de analyse van de factoren, die van
invloed zijn op onevenwichtigheden in het uitstotingsproces van marginale
jaargangen en in de bruto aanwas van nieuwe jaargangen. Daartoe wordt een
conjunctuur-structuurmodel van de gesloten volkshuishouding ontwikkeld,
waarin het prijsmechanisme steeds zorg draagt voor een volledige bezetting
van het productie-apparaat. Rekening houdend met de Phillipscurve ten
aanzien van de loonvorming en uitgaande van de veronderstelling, dat de
investeringen bepaald worden door het verloop van de winsten, worden zowel
de gevolgen van een onevenwichtige loonontwikkeling als van autonome
verstoringen in het investeringsritme bestudeerd. Het betoog mondt uit in een
vergelijking van de effectiviteit en de kosten van een werkgelegenheidsbeleid,
dat gevoerd wordt door middel van loonkostensubsidies of van investerings-
subsidies. Daarbij blijkt, dat de politiek van loonkostensubsidies vooral op
korte termijn effectiever en goedkoper is, terwijl de politiek van investerings-
subsidies aanvankelijk tamelijk duur is, maar op iets langer zicht aanzienlijke
'inverdien'-effecten heeft.

In hoofdstuk drie wordt de veronderstelling van een steeds volledige bezet-

ting van de productiecapaciteit verlaten. Dit is vooral van belang met betrek-
king tot de loonimpuls, omdat thans naast het kostenaspect van de lonen, dat
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      van zo'n grote betekenis is voor de uitstoot van marginale arbeidsplaatsen,

      ook het bestedingsaspect van de lonen in ogenschouw wordt genomen. Voor  zover immers een betere bezetting van het productie-apparaat niet gereali-
seerd kan worden zonder extra mankracht aan te trekken, is het immers
denkbaar dat deze extra vraag naar arbeid het verlies aan vervroegd uitgesto-
ten arbeidsplaatsen compenseert. In het model, waarin de grenzen van de
bezettingsgraad niet zijn bereikt, dient ook de betekenis van de budgetpolitiek
van de overheid te worden geanalyseerd. Tenslotte moet onder de gewijzigde
omstandigheden ook een nadere beschouwing plaatsvinden van de
specificatie van de investeringsfunctie; naast de winsten komt immers ook de
bezettingsgraad als verklarende variabele  van de investeringen in aanmer-
king. De niet onbekende stelling, dat het opnemen van het accelerator-
principe in de investeringsfunctie een sterk labiliserende invloed uitoefent op
het economisch systeem, wordt door het conjunctuur-structuurmodel beves-
tigd.

De in de vorige hoofdstukken gepresenteerde modellen blijken - zo wordt
in hoofdstuk vier vastgesteld - twee uiterste varianten te zijn van een meer
algemeen model. In het zuivere aanbodmodel van hoofdstuk twee is de effectie-
ve vraag steeds gelijk aan de beschikbare productiecapaciteit, omdat eventue-
le initiate verschillen tussen vraag en aanbod teniet worden gedaan door de
werking van het prijsmechanisme. In het zuivere vraagmodet van hoofdstuk
drie daarentegen wordt de marktruimende functie van de prijzen overgeno-
men  door de bezettingsgraad; een initieel verschil tussen vraag en aanbod
komt aldus bij constante prijzen volledig tot uiting in een mutatie van de
bezettingsgraad. De fundamentele betekenis van dit onderscheid tussen het
aanbod- en het vraagmodel wordt toegelicht met behulp van een model,
waarin de collectieve sector expliciet en endogeen is opgenomen. Met name is
daarbij rekening gehouden met de loongevoeligheid van een aanzienlijk
gedeelte van de overheidsuitgaven en van de sociale uitkeringen, met de
endogeniteit van de werkloosheidsuitkeringen en met de zogenaamde
'inverdien'-effecten. Tevens wordt aandacht besteed aan het probleem van de
afwenteling van de belasting- en premiedruk.- Tenslotte wordt het betoog in het vijfde hoofdstuk afgerond met een nadere
analyse van de open volkshuishouding. Zoals bekend kunnen de economische
betrekkingen met het buitenland zich voltrekken onder twee uiterste regiems
met betrekking tot de wisselkoers; enerzijds het systeem van vaste wisselkoer-
sen, anderzijds het systeem van fiexibele wisselkoersen. Het zal dus duidelijk
zijn, dat ten aanzien van de open volkshuishouding een viertal basismodellen
kan worden onderscheiden. Het in hoofdstuk vier benadrukte verschil in
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betekenis van de diverse impulsen in het vraag- en in het aanbodmodel, moet        
thans immers nog worden aangevuld met de invloed, die van het wisselkoers-      9
systeem uitgaat. Achtereenvolgens worden voor elk van de vier basismodellen '1
de gevolgen geanalyseerd van de loonimpuls, de bestedingsimpuls van bin-
nenlandse of buitenlandse oorsprong, een autonome verandering van de
internationale inflatie en - bij het systeem van fiexibele wisselkoersen - de

onevenwichtigheid op de kapitaalrekening van de betalingsbalans.



SUMMARY

4

The sharp rise of unemployment in the Netherlands - since 1971 more than a
100.000 persons and since 1975 even more than a 200.000 persons - should be
attributed mainly to the slow and even stagnating growth of employment in
the private sector. This development is particularly due to a considerable
shortening of the economic life ofmachines andjobs. This conclusion has been
based upon the theory of vintage-models.

In chapter I the properties of the vintage-model of the clay-clay type under
balanced growth conditions are explored. One of the main findings of this
analysis is the proposition, that for a given investment-outputratio and a
given capital-outputratio the Harrod-Domar balanced growth condition can
be satisfied due to the endogeneity of the economic life span of machinery. In
this chapter the problem of the optimal investment-outputratio is also dis-
cussed.

In chapter II the factors that influence the decisions to scrap old vintages
and to create new ones are analysed. For this purpose a model of a closed
economy is developed, in which variable prices take care of full utilization of
capacity. The analysis is concluded with a comparison of effectiveness and
costs of a policy to improve employment, carried out either by subsidizing
labourcosts or by subsidizing investmentcosts.

In chapter III we drop the assumption of full utilization of capacity. By
doing so attention can be paid to the higher costs as well as to the greater
demand involved by higher wages. At the same time the significance ofbudget-
policy can be discussed.

In chapter IV it is shown that the chapter II and III models are two extreme
variations of a general model.  In  the pure supply-model of chapter II effective
demand always equals available capacity due to variations in prices. In the
pure demand-model of chapter III the market clearing function of prices is
taken over by the rate of utilization of capacity. The fundamental differences
between the supply-  and the demand-model are explained in the context of a
model, that treats the collective sector explicitly and endogeneously.
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In chapter V the analysis is concluded with some remarks concerning an
open economy. Special attention is paid here to the significance of the system
of exchange rates. It is shown that the results of various instruments of       4
economic policy do not only differ as far as the economy is characterized by
the supply- or the demand-model, but also as far as the economy is related
with other economies by a system of fixed or variable exchange rates.



STELLINGEN

I

Omdat het niet mogelijk is een enigszins betrouwbare berekening te maken
van de directe, laat staan van de indirecte werkgelegenheidseffecten op korte
en middellange termijn van een investeringsproject, kan de toepassing van

een arbeidsplaatsencriterium bij de uitvoering van de Wet Investeringsreke-
ning (W.I.R.) beter achterwege blijven. Daarmede wordt tevens voorkomen
dat de W.I.R. de ontwikkeling van de meest productieve bedrijfstakken en
technieken afremt ten gunste van de minst productieve.

II

Het voeren van een beleid dat gericht is op het economisch herstel van de
Nederlandse volkshuishouding, wordt bemoeilijkt door het feit, dat het
financieringstekort van de collectieve sector - uitgedrukt in procenten van het
nationaal inkomen - eerst moet worden vergroot om de voor het herstel
noodzakelijke structurele daling ervan te kunnen realiseren.

III

De visie van de President van De Nederlandsche Bank dat 'het niet verant-
woord zou zijn aan te nemen, dat door een strak genormeerd en van gepubli-
ceerde monetaire doelstellingen voorzien beleid het juiste loonbeleid en het

juiste begrotingsbeleid zouden kunnen worden afgedwongen' impliceert dat
het monetaristische element in de economische politiek bescheiden dient te

zijn. De grotere maatschappelijke stabiliteit, die beoogd wordt met een
krachtig monetaristisch anti-inflatiebeleid, zal immers niet tot stand komen,
omdat zo'n beleid zeer waarschijnlijk gepaard gaat met productieverlies en
werkloosheid.
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IV

Volgens Kuhn kan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis beschreven
worden als een proces van periodieke paradigmavernieuwing. Dat de toepas-
sing van deze stelling op de economische wetenschap er dikwijls toe leidt, dat
de zogenaamde'Keynesiaanse revolutie' niet als een paradigmawijziging mag
worden opgevat, is echter onbegrijpelijk.

V

De scherpe daling van het aantal kinderen, waarop een justitiale kinderbe-
schermingsmaatregel van toepassing is en die een ernstige bedreiging vormt
voor de continuiteit van voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen. dient niet
beschouwd te worden als een afnemende behoefte aan specifiek op kinderen
afgestemde hulpverlening. Mede in het belang van de kinderen is een gelei-
delijke omvorming van de genoemde instellingen tot instituten van het
algemeen welzijnsbeleid voor de jeugd gewenst. De overheid kan een dergelij-
ke ontwikkeling via de courdinatie van de subsidieregelingen van tenminste
de departementen van Justitie en CRM bevorderen.

VI

Een bekende gedragshypothese in de economische wetenschap is de winst-
maximalisatie onder nevenvoorwaarden. De suggestie, dat naar analogie het
gedrag van beoefenaren van de economische wetenschap getypeerd zou
kunnen worden als inkomensmaximalisatie onder nevenfunciies is echter in
overwegende mate onjuist.

Stellingen bij het proefschrift van W. M. van den Goorbergh, Een macro-economische theorie van
de werkgelegenheid.
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