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STELLINGEN *)

I

In geval van groeiende volkshuishoudingen vormen de Struktuur-

parameters, welke worden geschat met behulp van niveauvariabelen
en niet met behulp van groeivoeten daarvan, geen betrouwbare
basis voor het uitstippelen van de ekonomische politiek. De op

eerstgenoemde wijze verkregen schatters kunnen wel dienen voor

het maken van globale vooruitberekeningen onder de veronderstel-

ling van een onveranderd beleid, doch deze prognoses zijni
weinig interessant.

II

Het valt te betreuren dat El Sayed Nassef zonder grondige kri-

tiek de cijfers over de Mexikaanse ekonomie in zijn ekonometri-

sche berekeningen hanteert. Een kritische bestudering van de

cijfers zou foutenmarges aan het licht hebben gebracht, welke

het bedrijven van ekonometrie op de genoemde data ontoelaatbaar

maken.

III

De empirische verifikatie van de arbeidsplaatsentheorie is, ge-
zien de gebrekkige informatie met betrekking tot de omvang en

de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad, nog niet mogelijk.

Niettemin is de vaststelling of het arbeidsplaatsen- dan wel het

vraagmechanisme de vraag naar arbeid domineert, van wezenlijke

betekenis voor het begrijpen van het funktioneren van onze maat-

schappij.

IV

Op basis van de thans beschikbare empirisch geverifiderde C.S.-

modellen, is het niet mogelijk ekonomische struktuurpolitiek

Le bedrijven, aangezien in de bedoelde modellen de vraag naar

arbeid onafhankelijk is van de beschikbare arbeidsplaatsen.

*)   Behorende bij het proefschrift "Makro-Ekonomische Markt-
mechanismen" door P.J.L.M. Peters.



V

De opvatting van Kalecki, -welke onder meer als uitgangspunt

heeft gediend voor het werk van Baran en Sweezy over het mono-

poliekapitalisme-, dat het kapitalistisch systeem tendeert naar
een situatie van strukturele onderbezetting van de kapitaal-

goederen, berust op de veronderstelling dat de marginale beste-

dingskwote uit het kapitaalinkomen kleiner is dan Oon. Bedoelde

veronderstelling wordt door de auteur onvoldoende benadrukt.

VI

Ten onrechte komen de vraagstukken van identifikatie van ekono-

mische relaties, van multikollineariteit, alsmede vraagstukken

welke samenhangen met de aggregatie van funkties, vrijwel uit-

sluitend in tekstboeken op het terrein van de ekonometrie aan

de orde. Het betreft hier evenwel algemene methodologische vraag-

stukken, die nauw samenhangen met de eigen aard van de ekono-

mische wetenschap, zodat alle ekonomen van de beginselen ervan
op de hoogte dienen te zijn.

VII

Wanneer in de Consumentengids een goed artikel ten onrechte als

"slecht" wordt gekwalificeerd, is de kans op rectificering bij
het publiek groter dan in het omgekeerde geval, dat een slecht

artikel ten onrechte als "goed" wordt beoordeeld.

VIII

Het "bewijs" dat Kelvin Lancaster in zijn boek "Mathematical

Economics" (p. 336-338) van de vaste-puntstelling van Brouwer

geeftlis onjuist.

IX

Wanneer men, teneinde protesten vanFischer op dit punt te ver-

mijden, de suggestie van Najdorf zou hebben gevolgd om Spasski

uit de tournooizaal te verwijderen, aangezien de aanwezigheid

van laatstgenoemde Fischer op zijn weg naar het wereldkampioen-
schap zou kunnen hinderen, zou zulks een sportief verloop van
de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken in de weg hebben

gestaan.
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XI

VOORWOORD

Men mag aannemen dat eenieder die zich wel eens heeft beziggehouden
met de bestudering van dynamische systemen tot de konklusie zal

zijn gekomen dat de gehanteerde relaties elk op zichzelf beschouwd
inzichtelijk genoeg zijn, doch dat ze in hun totaalwerking nauwe-

lijks meer zijn te overzien. Met andere woorden, de afzonderlijke

relaties zijn nog wel, maar het volledig systeem is niet of nauwe-

lijks meer te begrijpen, laat staan op eenvoudige wijze onder woor-

den te brengen.

Dit levert voor de ekonoom niet onbelangrijke problemen op. In de

regel verlangt men van hem namelijk dat hij overtuigt op grond van

argumenten die door de adviesvragende beleidsvoerders kunnen worden
gevolgd en gekontroleerd en waarvan de waarde tegen die van andere,

soms het tegendeel bewijzende argumenten, kan worden afgewogen. In

de positieve ekonomische wetenschap gaat het (nog) niet aan om te

zeggen: "de gegeven aanbevelingen kunnen worden verkregen door mijn
model, dat op de beste voor handen zijnde inzichten is gebouwd, met

de computer na te rekenen". Een bewering als de bovenstaande klinkt

in ons vak nog ongeloofwaardig omdat, ondanks alle vooruitgang wel-
ke in de ekonometrie is geboekt, de kwantitatieve inzichten nog

lang niet zeker genoeg zijn.

De konsekwentie van de hier bedoelde methodologische onzekerheid is
dat de beoefening van de ekonomische wetenschap in een niet onbe-

langrijke mate bestaat uit een wikken en wegen met betrekking tot

de vraag welke van de vele denkbare mechanismen in een bepaalde
konkrete situatie de boventoon voeren. In dit verband is het van be-

lang erop te wijzen, dat in de methode van de gangbare ekonometrische

modelschatting ligt opgesloten, dat de gespecificeerde mechanismen

gedurende de gehele waarnemingsperiode waarop de schattingen zijn
gebaseerd ex hypothesi een konstante werking hebben. Er zijn even-

wel argumenten om aannemelijk te maken dat op vrijwel alle punten

van het stelsel van goederenvoorziening nu eens het ene en dan

weer het andere mechanisme overheersend werkzaam is.
Hoe dit alles ook zijn moge, dit proefschrift is geschreven vanuit
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het methodologische uitgangspunt dat het mede vanwege de gebrekkige

experimenteermogelijkheden in de (makro-) ekonomie uitgesloten is,
om via de statistische waarneming allddn een inzicht te krijgen in

de funktionering van het ekonomischesysteem.

Stellig is -het ormogelijk om langs die weg in voldoende mate rekening
te houden met in de loop van de tijd zich wijzigende strukturen,

alhoewel wij erkennen dat ekonometrische modellen hun nut hebben
voor globale vooruitberekeningen indien de struktuur niet bloot

staat aan al te grote veranderingen.

Aangezien het veilig lijkt om aan te nemen dat zich in de werkelijk-

heid geregeld strukturele veranderingen voordoen, blijft het geboden
om theoretische mechanismen in hun geIsoleerde werking te kennen,

de kenmerken ervan op te sporen en deze te leggen naast de kenmer-

ken van de empirie.

In dit proefschrift hebben we gepoogd om een betrekkelijk groot

aantal dynamische mechanismen, waarvoor in de werkelijkheid sporen
zijn aangetroffen, te bestuderen en in begrijpelijke ekonomische

termen verbaal te interpreteren.

In belangrijke mate konden we hierbij steunen op het werk van
Prof.Schouten, waarvan de eerste resultaten zijn samengebracht in

het boek: "Dynamische macro-economie". (1967)

Onze studie is in zekere zin een logische voortzetting van het bo-

venbedoelde werk.

Echter, terwijl Prof.Schouten zich toendertijd beperkte tot de in-

tegratie van de konjunktuur- en struktuurtheorie op het vlak van de
a'zuivere makro-theorie, hebben wij ons tot taak gesteld om een gein-

tegreerde konjunktuur-struktuur-analyse te geven van gedesaggregeerde
m66r-landen of als men wil m66r-regionen modellen.

Daarmee worden de modellen uiteraard nogal wat ingewikkelder, zeker
als men zich tot taak stelt om de verkregen resultaten "begrijpend"

te interpreteren.
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Daar staat tegenover dat de oogst aan vraagstukken die binnen het

bereik van de analyse komen,het nadeel van de grotere ingewikkeld-

heid kompenseert. Om enkele voorbeeldenvan de nieuwe problemen te
noemen: op de eerste plaats vraagstukken van de internationale

koordinatie van de ekonomische politiek. Wij hopen duidelijk te

maken dat hierover slechts iets gezegd kan worden binnen het kader
van het m66r-regionen model en dat de hantering van de makro-theorie

tot foute aanbevelingen aan de afzonderlijke regio's (of landen)

kan leiden.

Verder op het gebied van de ekonomische politiek van grote regio's:
los van de interregionale (internationale) koordinatie van de eko-

nomische politiek zullen grote regio's binnen een gemeenschap, met
de konsekwenties van eigen maatregelen (al dan niet vertraagd) via

de internationale kontakten gekonfronteerd kunnen worden. In dit
verband behoeft nog niet eens te worden gedacht aan bewust genomen

afweermaatregelen door de partnerregio's teneinde de voor hen nade-

lige gevolgen van de aktieve regio's te ontgaan. De zojuist bedoel-

de internationale cirkulaire effekten kunnen ook optreden door de

endogene werking van het internationale systeem.

Het moge duidelijk zijn dat alles wat zojuist over het internatio-

nale ekonomische systeem werd gesteld, tevens- en zelfs nog vanwege

de grotere onderlinge verwevenheid in sterkere mate van toepassing

is op de interregionale problematiek binnen een enkel land.

Ofschoon we van mening zijn dat een aantal van de door ons behandel-

de zaken ook hun konkrete betekenis kunnen hebben voor de toegepaste
wetenschap, zijn we er tevens diep van overtuigd dat de beperkingen

die we ons moesten opleggen zodanig zijn dat zij voor sommigen de

lust tot verder lezenzullen benemen. Opdat de lezer de beslissing

over al of niet verder gaan reeds in een vroeg stadium kan nemen,

hebben we in het volgende een aantal van de bedoelde beperkingen

onder elkaar gezet:

1. De beschouwde internationale (interregionale) kontakten spelen

zich uitsluitend op de goederenmarkten af: internationale mobili-

teit van produktiefaktoren is niet in beschouwing genomen.
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2. De bestaanbaarheid_yan evenwichtige groei speelt een hoofdrol in
.Cm- -     -- -

onze uiteenzetting. Meer in het bijzonder zullen we in een groot

gedeelte van ons boek veronderstellen dat de ekonomie zich in de

omgeving van de evenwichtige groeisituatie bevindt.
De reden waarom we dit uitgangspunt hebben gekozen is, dat we er

geen kans toe hebben gezien om de dynamica van stelsels welke
zich ver van de evenwichtige groei ophouden, te verwoorden. Wanneer

de struktuur op vrijwel alle belangrijke punten (kapitaalprodukti-

viteit, technische vooruitgang, spaar- en investeringsneiging enz.)

voortdurend verandert, raakt men bij de beschrijving van de werking
van het systeem niet uitgepraat. Ook de mathematica wordt in dat

geval uiterst gekompliceerd. Voor zover we het thans kunnen over-

zien, mag men stellen dat de analyse van de niet- evenwichtig

groeiende stelsels alleen maar iets kan worden bereikt via de com-

putersimulatie.

3. Mede in samenhang met punt 2, speelt de arbeidsmarkt een domineren-

de rol in onze modellen. Ofschoon dit voor de interpretatie van de

Westerse volkshuishoudingen geen onrealistisch uitgangspunt lijkt,

zijn wij wat dit betreft toch wel wat eenzijdig geweest. Aan belang-

rijke subsystemen in de ekonomie, zoals bijvoorbeeld het monetaire

mechanisme, is in onze modellen geen endogene rol toegekend.

Wij zien de integratie van de monetaire faktoren als een belangrijke

nog onvoltooide taak.

De indeling van de stof,

Zoals gezegd is het hoofddoel van onze studie reeds eerder ontwik-

kelde makro-ekonomische modellen te desaggegeren. Daarmee wordt

een zekere generalisatie van de makro-theorie verkregen.
Reeds in hoofdstuk I wordt met deze hoofdtaak een aanvang gemaakt.

De veronderstellingen zijn daar evenwel nog erg eenvoudig. Met

name aan de vraagzijde van de arbeldsmarkt, aangezien nog wordt

aangenomen dat de vraag naar arbeid uitsluitend afhankelijk is van

het aantal beschikbare fysleke arbeldsplaatsen.

In de volgende hoofdstukken wordt met name deze vereenvoudlgende

veronderstelling verlaten. Aangenomen wordt dan, dat ook de effek-
tieve vraag een determinerende faktor is voor de vraag naar arbeid.
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Aangezien deze veronderstelling in vergelijking tot de eenvoudiger

arbeidsplaatsen-theorie nogal wat problemen oproept in de geinte-

greerde meer-regionen-modellen, was enige makro-ekonomische

voorbereiding noodzakelijk. Deze geschiedt in de hoofdstukken II
en III. Het zwaarste accent van onze studie ligt echter op de

hoofdstukken IV en V, waar de naar regionen (of landen) gedesaggre-
geerde konjunktuur- struktuurmodellen in extenso aan de orde komen.

Tot op zekere hoogte zijn de in IV en V gepresenteerde modellen
ook te interpreteren als midr- sektoren-modellensin zoverre name-

lijk de produktiefaktoren sterk aan de produktiesektor gebonden

zijn, zodat men eigenlijk gescheiden faktormarkten heeft.
Samenvattend: men kan in onze studie een bijdrage zien tot de inte-

gratie van de mddr-sektoren-groeitheorie enerzijds en de korte---Il.-I.i-- i-*..I.- --iq-li-

termijn-konjunktuurtheorie anderzijds.
-----I----1-

De empirie.

De empirie speelt in ons boek slechts een ondergeschikte rol. Als
algemene regel geldt dat we niet expliciet daarop zijn ingegaan.

Wel hebben we de nodige inspiratie ontleend aan wat door anderen
op dit terrein is gepresteerd. Zo zal blijken dat de meeste van

de door ons gehanteerde relaties, overigens wel in een vaak

veel ingewikkelder specifikatie,zijn terug te vinden in modellen

van het Centraal Plan Bureau.
Enkele keren zijn we van onze algemene regel afgeweken. Het betreft

dan onderdelen van ons systeem die een zeer dominante rol hebben,

te weten de loonvormingsfunktie (zie appendix A 2.2) en de in- en

exportrelaties (par. 32.10).

De gebruikte wiskunde.

Deze is van een elementair niveau. Het belangrijkste hulpmiddel is

de lineaire differentievergelijking.

Vanwege de eenvoud van de gebruikte wiskunde hebben we ook zoveel

mogelijk afgezien van wiskundige toelichtingen en bewijzen. Een

uitzondering is gemaakt voor de reduktie van een simultaan systeem

van m lineaire differentievergelijkingen met scalaire variabelen
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etot een vektor-differentievergelijking van de 1 orde. Hieraan is

een beknopte appendix (A 1.2) gewijd.

Literatuur.

Voor zover bekend is, zijn er in de literatuur nauwelijks
pogingen gedaan om de zogenaamde konjunktuur- struktuurmodellen

regionaal of sektoraal te desaggregeren, Om deze reden was er in

onze teksten weinig aanleiding om direkte literatuur-verwijzigingen
op te nemen.

Het zal de lezer duidelijk worden, dat wij zeer veel hebben gehad
aan het werk van de leerstoel algemene ekonomie van de Tilburgse

ekonomische fakulteit onder leiding van mijn promotor Prof.Schouten.

Als achtergrond, waartegen onze korte-termijnanalyses zijn gepro-

jekteerd, heeft de literatuur over ekonomische groei, zoals die

in de vijftiger en zestiger jaren is ontwikkeld, gediend. Daarnaast
lS enig empirisch werk geraadpleegd van waaruit de feitelijke rele-

vantie van onze relaties kan worden verdedigd.

Een lijst van studies, die werden geraadpleegd is achter in dit

boek opgenomen.
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HOOFDSTUK I: DE BETEKENIS VAN DE KONSTANTE WINSTVERWACHTINGEN.

10.00  In-leidingi
----------

In dit hoofdstuk zullen we in een kort bestek den indruk geven van de

aard van de probleemstellingen welke in onze studie aan de orde

zullen komen.

We zijn daarbij uitgegaan van een aantal vereenvoudigde uitgangs-

punten. De belangrijkste, -die het karakter van de analyse bepalen-,

zullen we hieronder in par. 11.00 in algemene bewoordingen om-

schrijven.

11.00 Algemene veronderstellingen.

1. Wat de technologie betreft, wordt volledige komplementar'iteit
verondersteld. Voorts werken er slechts twee homogene produktie-

faktoren arbeid en kapitaal samen.

De vraag naar arbeid wordt volledig bepaald door de beschikbare
produktiekapaciteit, de feitelijke produktie heeft geen invloed

op de werkgelegenheid. Met name deze veronderstelling blijkt

vdrgaande konsekwenties te hebben. Zie de hoofdstukken II, IV en V.

2. Ten aanzien van de bestedingen geldt dat de loontrekkers hun

inkomen volledig konsumptief aanwenden. Het niet-looninkomen

daarentegen dient deels voor de financiering van investerings-

goederen en voor een ander deel van konsumptie-goederen.

3. De ondernemers rekenen met een konstante (monopolistische) winst-

opslag op de loonkosten. Met deze veronderstelling komt uiter-

aard een belangrijk4 korrektieautomatisme van konjunkturele

onevenwichtigheden te vervallen. In latere hoofdstukken zal het

hier bedoelde mechanisme dat er voor zorgt dat de groeivoet van    -
de kapitaalgoederenvoorraad in tijden van hoge loonkosten minder
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snel stijgt en omgekeerd, juist weer een hoofdrol spelen.

4. De natuurlijke groeivoet bedraagt 0. We hebben dus een statio-

naire struktuur.

5. In voorkomende gevallen is steeds uitgegaan van vaste wissel-

koersen.

11.10  IndeliBBL

Op basis van de zojuist vermelde uitgangspunten wordt eerst in

par. 12.11 een eenvoudig makro-ekonomisch model gespecificeerd.

Daaraan gaat een nadere bepaling van de evenwichtige groei vooraf,
aangezien we de variabelen steeds tegen die achtergrond zullen be-

zien. Intussen is bij de veronderstelde technische komplementari-

teit de evenwichtige groei gemakkelijk te definioren als de situa-

tie welke wordt gekenmerkt door volledige inschakeling van de

produktiefaktoren, terwijl de "normale" produktiekoEfficiZnten

aktueel zijn.

Na een summiere bepaling van het -overigens welbekende- makro-model
volgt de specifikatie van een twee-regionenmodel, waarbij de makro-

ekonomie van par. 12.11 wordt gesplitst in twee regio's (landen),

waarvoor alle relaties van het makro-model gelden, doch die tevens,

volgens eenvoudige in- en exportfunkties onderling in handelsbe-
trekking staan. Daarmee komen we bij de kern van wat we als onze

bijdrage beschouwen: de desaggregatie van dynamische makro-systemen.
Het gedesag*egeerde, doch via onderlinge relaties geintegreerde

model, wordt vervolgens uitvoerig behandeld: de reaktie ervan na

autonome impulsen lichten we toe aan de hand van cijfervoorbeelden.

Tevens wordt nagegaan, hoe enkele traditionele problemen van de

ekonomische politiek (werkgelegenheids- en stabilisatie-politiek)
in ons model kunnen worden opgelost.

Ook is het in het kader van onze modellen mogelijk om het vraagstuk
van de internationale koordinatie van de ekonomische politiek te

stellen.
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In eerste instantie gaan we nog uit van volledig uniforme struk-

turen van de beide landen. Met het oog op de werkelijkheid is het

natuurlijk interessanter om de mogelijkheden te analyseren van de

symbiose van landen met ongelijksoortige strukturen. Hoe interes-

sant ook, wij zijn daarmee niet ver gegaan. Het enige geval van
asymmetrie dat we in een appendix bij dit hoofdstuk aan de orde

hebben gesteld, betreft de betekenis van de grootte-verschillen

tussen regio's met een overigens gelijke ekonomische struktuur.

(zie Appendix A 1.1)

12.00 De relaties van het model.

12.10 De evenwichtige groei (stationaire toestand).

We kunnen de situatie van de evenwichtige groei, -d.i. vanwege de

veronderstelde natuurlijke groeivoet van 0, een stationaire toe-

stand-, het gemakkelijkst beschrijven aan de hand van een konfron-
tatie van middelen en bestedingen. (zie onderstaande tabel T 12.1).

Met het oog op de in het vervolg van dit hoofdstuk voorkomende

cijfervoorbeelden zijn ook al de kwantitatieve waarden in de even-

wichtige groeifase aangegeven.

T 12.1 Konfrontatie van middelen en bestedingen voor de situatie

van evenwichtige groei: (YEt = YEt-1 (1+gn))

(Hierin is gn de natuurlijke groeivoet)

MIDDELEN BESTEDINGEN

Inkomen van loontrekkers Konsumptie van loontrekkers

y =l w
= 100 x1=100   CLE = YLE              100L      EE

E

Bruto winstinkomen Konsumptie van niet loon-

YRE E k E r E= (1-Am) YE = &x 200 = 100   CR  -
trekker l

Investeringen:iE 80

Nationaal inkomen (bruto) Bruto nationale bestedingen

YE E YLE + YRE 200   YE E (CLE + CRE) + iE  200
1 1                                                                         -
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Behalve de in de tabel reeds vermelde relaties moeten we wijzen op

enkele andere eenvoudige betrekkingen, die in de stationaire

toestand gelden.
Op de eerste plaats kan de evenwichtige kapitaalgoederenvoorraad

worden berekend als slechts de kapitaalkoofficiont die bij een

normale bezettingsgraad behoort, bekend is, aldus:

k E=K y E=4 x 200 = 800 (12.1)

Daar we uitgafLP._van een stationaire toestand bedraagt in het voor-

beeld de afschrijvingsquote klaarblijkelijk 10%.

Er geldt immers:

i   = (6 + gn) kE = (0,10 + 0) 800 = 80 (12.2)B
E

Als vraagfunktie naar arbeid is gepostuleerd:

5 =a Y E=J x 200 = 100 =i (12.3)

12.11 De strukturele relaties (de gesloten volkshuishouding).

De "betrekkingen" in de vorige paragraaf hadden nog een definitoir,
tautologisch karakter. De werking van het systeem evenwel, wordt

uiteraard bepaald door de kausale strukturele relaties. Deze zijn

in de gesloten ekonomie slechts beperkt in aantal en bestaan uit
enkele konsumptiefunkties, een investeringsfunktie een akkumulatie-

funktie en een winstvormingsfunktie.

Zoals al in de inleiding is gezegd nemen we aan dat er een vaste

(monopolistische) winstopslag op de loonkosten wordt gelegd. Er

bestaat dan uiteraard een vaste relatie tussen loonkosten en de winst,
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aldus:

1 - X
YR  =       A    m.  YL  =   (1   -  Am)

y (12.4)
m •

Hierin is dus (1 -X) het (konstante) winstaandeel van de produk-
m

tie. De veronderstelde konsumptiefunktie van loontrekkers is heel

eenvoudig; aangenomen is dat het totale looninkomen onverwijld

konsumptief wordt besteed:

CL = YL
(12.5)

De konsumptiefunktie van de kapitaaleigenaren is wat ingewikkelder

en luidt als volgt:

CR =9 R(1- Am)   k+c R=  RyR +C R (12.6)
- -

(1-X)
Hierin is yR = m  k.

K

De konsumptie van de winsttrekkers is m.a.w. gebaseerd op de be-

schikbare produktiekapaciteit, waaruit men, gegeven de vaste

winstopslag, een inkomen verwacht dat becijferd kan worden volgens
de formule:

(1 - Am)   E (1 - Am) y'

Eventueel kan een en ander in verband gebracht worden met het wel
gekonstateerde verschijnsel van de stabilisering van de dividend-

uitkeringen, die voor konsumptiedoeleinden beschikbaar zijn.

De investeringen zijn, evenals de konsumptie, ook gebaseerd op

winstverwachtingen, doch er vindt daarop een korrektie plaats,

wanneer het feitelijke produktievolume y een afwijking vertoont
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van de produktiekapaciteit (flexibele accelerator), aldus:

0
1 - O R(1- Am) VI + CK(y - y') +i=

ru

aRYR + CKR(yR - yR) + i (12.7)

K

Hierin is ER E l-x
m

Rekening houdend met de definities:

YEYL+ YRECL+CR+i; (12.8)

krijgen we

0               CK
 R = M(3R +Y R-1-X)y  +M x (12.9)

m

Hierin is I het totaal van de autonome bestedingen, terwijl M een

(belangrijke) bestedingsmultiplikator is:

M E
1- CK/(1-X)m

In het geval van evenwichtige groei is er geen over- of onderkapa-
citeit, zodat moet gelden:

YR - YE  (12.10)
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We kunnen hieruit afleiden:

M

YRE   1 - M( R + 9R  1 CKA )
  (12.11)

m

De konklusie is bekend genoeg:

evenwichtige groei wordt niet spontaan door het systeem voortgebracht

doch er is een zeer bepaald bedrag aan autonome bestedingen "x"

vereist om het evenwicht te bereiken.

De eigenlijke betekenis van de konstante winstmarges wordt nu ook

duidelijk. Wanneer namelijk duurzame diskrepanties tussen de effektieve

vraag enerzijdsendeproduktie-kapaciteit anderzijds niet leiden tot

adekwate aanpassingen van de winstmarges, dan is evenwichtige groei

iets toevalligs, dat slechts met bijvoorbeeld een uitgekiend be-

stedingsbeleid zal worden gerealiseerd. Van de andere kant is het

mogelijk dat iedere willekeurige verhoging van de produktiekapaci-

teit door een eenmalige bestedingspull gerealiseerd wordt en wel

met handhaving van het kapaciteitsevenwicht.

De desbetreffende problematiek is te bekend dan dat hij hier nog

eens zou moeten worden behandeld. In feite betreft het een va-

riant van Harrod's stabiliteitsvraagstuk.

Voorts is gemakkelijk in te zien, dat in het onderhavige model een

evenwichtige uitgangssituatie gehandhaafd kan blijven, zonder dat

autonome bestedingen nodig zijn. Daarvoor behoeft slechts te gelden:

0               0

TR + aR = 1.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we nog slechts deze (belang-

rijke) casus (volledige marginale besteding van het winstinkomen)

analyseren.

Als werkhypothese zullen we in de rest van dit hoofdstuk nemen dat

in de uitgangssituatie, door een adekwaat bestedingsbeleid in het

verleden, een evenwichtige produktie-kapaciteit is opgebouwd. We kun-

nen gemakkelijk inzien dat als daarna geen autonome bestedingsim-
pulsen meer plaats vinden, de evenwichtige stationaire toestand,

gekenmerkt door volledige werkgelegenheid en een normale bezetting
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van de kapitaalgoederenvoorraad tot in lengte van dagen gehand-

haafd zal blijven.
Voorts zij opgemerkt dat autonome impulsen op konsumptie of in-

vesteringen weliswaar de korte-termijnoplossingen beinvloeden, doch

dat ze geen konjunktuurcyclus in het leven roepen.
Overigens zullen we in de rest van dit hoofdstuk nog systemen tegen-

komen, waar juist de cyklische golfbeweging een hoofdrol speelt.
Tenslotte valt nog op, dat de arbeidsmarktsituaties geen endogene

rol spelen in de funktionering van het bovenstaande makromodel.

Uiteraard behoren, zelfs duurzaam, situaties van over- en onderem-
ployment tot de mogelijkheden, doch daarvan gaan geen terugkoppelen-

de impulsen uit, die een evenwichtsherstellende werking zouden
kunnen hebben.

12.12 De strukturele relaties van het twee-regionenmodel.

We verlaten nu het, in het kader van het onderhavige model niet
-

bijster interessante terrein van de makro-ekonomie. In de plaats

daarvan veronderstellen we, dat er niet 66n enkel eindprodukt, doch

twee goederensoorten YA en y  worden voortgebracht. Dit geschiedt inB

twee geografische gescheiden gebieden (landen, regio's) A en B. In

principe hebben de beide regio's hun eigen struktuurrelaties.

De onderlinge betrekkingen tussen de beide regio's kunnen we be-

schrijven met behulp van enkele eenvoudige in- en exportrelaties.

Aangenomen is namelijk dat bij normale prijzen, -dat zijn de prij-
zen van de evenwichtige uitgangssituatie welke op 1 zijn gesteld-,

een "normaal" gedeelte van de bestedingen van regio A in de partner-

regio B plaats vindt en omgekeerd. In de situatie van evenwichtige

groei is uiteraard evenwicht op de lopende rekening van de betalings-
balans aktueel.

De verhouding tussen de feitelijke in- en exporten, zal afwijken van

de bovenbedoelde evenwichtige verhouding, wanneer de feitelijke

prijzen afwijken van de evenwichtige. In latere hoofdstukken zullen
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we op het punt van de in- en exportrelaties andere specifikaties

behandelen.
In konkreto is de volgende relatie voor het saldo op de lopende

rekening verondersteld:

(eA - mA) = -eEA n (PA - PB) = -UQA YEA n (PA - PB)

= -(e -m) (12.12)
BB

In de laatste vergelijking symboliseert de ko@fficiont n het totaal

van de in- en exportelasticiteiten.

Terzake van de prijsvorming hebben we ook de eenvoudigst denkbare

veronderstelling. Aangenomen is namelijk dat de loonkosten voor een

deel 9 in de prijzen worden doorberekend, aldus:

P = 4 PL (12.13)

Voorts is voor elke regio een endogene loonvormingsfunktie van het

bekende Phillips-type aangenomen. In hoofdstuk II zullen we nog

gelegenheid hebben om bij de loonvormingsrelatie (ook bij de empirie
ervan) nader stil te staan. Voor het ogenblik volstaan we met de

algebraische weergave van did variant van de Phillips-kurve, waarin

tot uitdrukking is gebracht dat het loonpeil via een konstante elas-

ticiteit vertraagd gerelateerd is aan de werkgelegenheidssituatie,
aldus:

-

P L-P         2   -£

LE = B    V-1 (12.14)
PL              iE
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ofwel, wanneer PL  = 1 (zoals is gesteld):
E

EV  -£

P L-1+B (12.15)
-1

i

Een belangrijke rol speelt ook de werkgelegenheidsfunktie.

Voorlopig,d.w. z. in dit hoofdstuk,nemen we wat dit betreft aan dat

de vraag naar arbeid wordt bepaald door het aantal beschikbare

arbeidsplaatsen, welke op hun beurt afhankelijk gesteld zijn van de

beschikbare produktiekapaciteit.
AlgebraIsch luidt de desbetreffende vergelijking:

Stv = ay, (12.16)

Enkele eenvoudige substituties leveren het volgende verband op

tussen het saldo op de lopende rekening van land A enerzijds en de
produktiekapaciteiten anderzijds:

y                       y
A                    B

(eA - mA) =-U A YEA n *A B A  yEA  -1  -4 B B B  YEB  -1

-1                  -1

+ 9A - *B' (12.17)

In het geval van een symmetrische struktuur van beide landen gaat

(12.17) over in de volgende eenvoudige vorm.

( eA - mA ) = - u ' ( y ' A_ 1 - y B_ 1 ) = - ( e B - mB ) (12.18)
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Hierin is:

il' - u  n B

Daarmee is een simpele uitdrukking verkregen voor de populaire

opvatting:

het tekort op de lopende rekening wordt verklaard door het verschil

tussen de binnen- en buitenlandse overspanning.

(bij een gegeven arbeidsaanbod indiceert een hoge y' immers een

hoge mate van konjunkturele overspanning).
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12.20 Samenvatting van het model.

In het onderstaande model zijn de tot dusverre verkregen relaties

zodanig gerangschikt, dat de oplossing ervan in de vorm van een
differentievergelijking op eenvoudige en direkte wijze kan worden

verkregen. Teneinde niet tweemaal voor regio A en regio B nagenoeg

dezelfde relatie te moeten neerschrijven is gebruik gemaakt van de
efficiontere matrixnotatie. De variabelen zijn dan vektoren van de

vorm:

."RA     . 1
A

{C} = · · , {i} = / · , enz.R
C                      1

l RE ,
.B'

We zien dat de mathematische struktuur van ons twee-regionenmodel

even eenvoudig is als die van het makro-model. Een komplikatie vormt
slechts vergelijking (4), waarmee de onderlinge betrekkingen tussen de

beide regio's beschreven worden.

Generalisatie van het model naar meer dan twee regio's is mogelijk;

er moet dan slechts een nader verdeelmodel voor de internationale

handelsstromen worden opgesteld, waardoor (4) in vergelijking tot

de gegeven specifikatie ingewikkelder wordt. We hebben hiervan in

deze studie afgezien.

In de bovenstaande vergelijkingen is nog ruimte gelaten voor kwanti-
tatieve verschillen in struktuur tussen de beide regio's. Een gede-

tailleerde uitwerking van de asymetrische strukturen zou echter een

afzonderlijke studie vereisen. Achter dit hoofdstuk hebben we slechts

een appendix toegevoegd, die gewijd is aan de betekenis van verschil-
len in grootte tussen de beide landen.

12.21 De autonome impulsen

In het overzicht van het model (M. 12.1) hebben we reeds stilzwijgend
de autonome impulsen (cR' i, PL) ingebracht.
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Vanwege de belangrijkheid ervan lijkt enige nadere toelichting op

zijn plaats.

M. 12.1 Samenvatting van basismodel I:

(1) {CR} = (9R) {YR} + {CR3

(2) {i} = (3D) {yR} + (CKR) {(YR - YR)l + {i}
..

(3) {c } + {i} E {YR  - {e - m}R

1  -1

(4) {e - m} = -(U  y E n) {P}
0 -1   1

- -

(5) {P} = (4) {PL}

(6)   (PL  = {1} + (B) , y E - 1. + {PL}
 R-1

.

(7) {Y R}    =     (1    -    6)     {y R       }    +     f·h·   1     {i-1   

-1    C R J

Volledigheidshalve vermelden we nog de betekenis van de matrices:
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0

 RA 0
0      0

CAKRA
0R

A

( R)
=

; ( R)
=

;(CER)=

0    *RB            0    3RB           0     EBERB

f                                                                .
w    yn               o0 EaA   A

(UOYEn)= enz.

0              vynOEB
B    B

(de definities van (111), (B), (1 -6) en  ;  
zijn analoog)

a)  c  : de autonome konsumotiepull
R

Wanneer in een bepaalde periode cR een positieve waarde bereikt,

zullen we spreken van een positieve konsumptiepull of negatieve

spaarpull in de desbetreffende periode. Een eenmalige konsumptie-
pull in regio A ten bedrage van 10 in periode 1 kan als volgt

worden weergegeven:

10

'0'  alst=l

{c  k= •   '
-R

t < : . als t, 1
Een dienovereenkomstige duurzame konsumptiepull vanaf periode 1
luidt dan:
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f
0

als t<1
0

{C  } = ·   .
-Rt C          .

10
•     a l s   t   =   1,2, . . . ,0 0

0
-

b)       < t 1 :   de-iny-est-eriBBEE-91:1_en_]882851.SSi.tspull

De investeringspull heeft twee aspekten. Op de eerste plaats

worden hierdoor de bestedingen beInvloed en daarmee de effektie-
ve vraag, welke via de investeringsfunktie het endogene mecha-

nisme op gang brengt. Wat dat betreft wijkt de investeringspull

qua uitwerking niet af van de konsumptiepull.
Daarnaast brengt een autonome investeringspull een, -eveneens

autonome-, verhoging van de kapaciteit (y') teweeg.

Dit aspekt van de investeringspull zullen we voortaan met kapa-

citeitspull aanduiden. Men kan dus ook zeggen, dat een kapaci-
teitspull een investeringspull is, waarvan het bestedingseffekt

door een dienovereenkomstige spaarpull is geneutraliseerd.

Gemakkelijk genoeg kan men echter uit de vergelijkingen van het

overzicht M. 12.1 afleiden, dat behalve het bestedingseffekt,
ook het kapaciteitseffekt van de investeringspull qua uitwerking

in sterke mate analoog is aan de konsumptiepull.

Teneinde onze uiteenzettingen niet al te zeer te doen iotdijen,

hebben we aan de investerings- en kapaciteitspull in dit hoofd-

stuk verder geen aandacht geschonken.

Volledigheidshalve definidren we een eenmalige kapaciteitspull

in regio A ten bedrage van 10 in periode 1 als:

<1 3=* 10    als t=1
0

.

en
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f O.

{it  = alsttl

0

Na wat hierboven is gezegd over de duurzame konsumptiepull,

zal het duidelijk zijn hoe een dito kapaciteitspull mathema-
tisch moet worden weergegeven.

c)   2£  : de-12-onpush

Op het stuk van de loonvorming zijn er verschillende soorten

autonome impulsen te onderscheiden die we zo belangrijk vinden,
dat we ze met verschillende benamingen hebben aangeduid.

Op de eerste plaats de eenmalige extra loonuitkering. (bijvoor-

beeld de f400,- in 1971). Daarvan zullen we spreken wanneer
in een bepaalde periode de endogene relatie gedeeltelijk buiten

werking wordt gesteld door toevoeging van de term{££};
in exakte termen (in het geval van een eenmalige loonuitkering

in regio a ten bedrage van 10):

'10 '

·  alst=lr
0

.....1  . -O
.

,  alsttl
0

Belangrijker wellicht nog is het geval waarin de lonen op het

niveau van het vorige jaar gehandhaafd blijven, gekorrigeerd

voor eventuele werkgelegenheidsmutaties. Dit zullen we aan-
duiden als eenmalige loonpush. Deze is dus eigenlijk te be-

schouwen als een herhaalde eenmalige uitkering..

In het bovenstaande zijn we er bij voortduring van uitgegaan dat de

aangegeven autonome impulsen politiek manipuleerbaar zijn. We moeten

ons er echter van bewust zijn, dat in de praktijk van de ekonomische
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politiek de problemen niet op de eerste plaats gelegen zijn in de

formulering van doelstellingen en instrumenten in het kader van het

een of andere ekonomische model, doch veeleer in het Gberhaupt,

op het juiste moment en in de juiste dosering ter beschikking krijgen

van de genoemde (en andere) ekonomisch-politieke instrumenten.

Doch in theorie, -en veel meer heeft deze studie helaas niet te
bieden-, zijn alle gegeven instrumenten effektief te maken.

De konsumptiepull bijvoorbeeld door het budgetbeleid van de overheid,

de kapaciteitspull op indirekte wijze via stimulerende of remmende

fiskale maatregelen en meer direkt door manupulatie van het eigen

investeringsprogramma van de overheid en de loonpush tenslotte,

hetzij langs de weg van overreding van het georganiseerde bedrijfs-

leven, hetzij door de afkondiging van dwingende loonpolitieke maat-

regelen.

Verder zal het misschien opgevallen zijn dat we geen autonome prijzen-

push in de beschouwing hebben betrokken. Toch valt het niet te ont-

kennen, dat m.n. in de aktualiteit zich frekwent onverklaarbare

prijsbewegingen voordoen. Door de prijsimpulsen in de beschouwing
te betrekken, zouden we ons vanzelfsprekend op het terrein van de

inflatie begeven. De problematiek die dan onstaat is evenwel zo om-
vangrijk, dat de behandeling ervan in het kader van dit proefschrift

al te fragmentarisch zou moeten zijn.
Wel vertrouwen we erop, dat de door ons ontwikkelde modellen, -ook

al is een en ander door ons niet nader uitgewerkt-, enig nut kunnen

hebben, niet alleen voor de bestudering van het bekende vraagstuk
van de internationale voortplanting van de inflatie, doch ook dat

zij enig nieuw licht werpen op het minder bekende probleem van de

internationale wisselwerking op dat punt.
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13.00 De oplossing van het symmetrische model

Voor dit eenvoudige geval verkrijgen we de oplossing van het model
via de volgende uitdrukkingen, die gemakkelijk uit M. 12.1 kunnen

worden afgeleid:

1 -1 -1 -1
{e - m} = - {yR} -

(VOYEPW  {PL3'1-Xm   -1 1 -1 -1   1   --    -

(13.1)

hierin is:

(U ') E ( ;10n*B) (13.2)

0               0
Indien YR + OR = 1 volgt uit (1), (2) en (3) van M. 12.1:

{YR} = {YR} + (M) {e - m} + (M) {a}, (13.3)

waarbij

(M) E 11.
 1 - CKR

en {x} = {S} + {i} (13.4)

Kombinatie van (13.4) en (2) van M. 12.1 levert op:

.0 1
1                                   0

i         { i }     =        2         {y  }     +     (C M)     { e    -     m}     +     (C    M)    3    +        i             {i} .
R'

(13.5)
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Invulling van (13.5) in de akkumulatiefunktie (7) geeft, rekening

houdend met (13.1):

I.

0                        1  -1

{y l i}     =         1     -     6 +2         {y R} -1     -        C M'     P, Xm -1 1  < R -2
-

1  -1

_     ( c    M    1·loy E    n    111 )         - 1                         P £ } _ 1     +     ( c    m)  tx}- 1     +    i      {1} -  1

(13.6)

Het resultaat is dus een betrekkelijk eenvoudige vektor-differentie-
vergelijking; het totale systeem is van de 42 orde.

De endogene stabiliteit van het stelsel wordt gekarakteriseerd door

de eigenwortels van de volgende matrix: (zie appendix A.1.2)

.                 0  .
G
R1-6+- 0 -c   M     1-1                         C   M      V'2 (1-Am) (1-Am R

-

1,

CR
0 1-6+ - C M

(12;m) -C M(1-1 )K
R                                    m

1                                      0                                                          0                                                0

0                1                         0                    0

(13.7)
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Een stelsel met bijzonder aantrekkelijke eigenschappen krijgt men
3

door 6 = i R te kiezen. In dat geval zijn de eigenwortels van (13.7)
R

namelijk 0 en 1, terwijl de overblijvende twee slechts afhankelijk

zijn van C M' * x·I n d e cijfervoorbeelden waarmee we de theorie
m

van dit hoofdstuk zullen illustreren,zijn de koofficionten zodanig

gekozen dat deze eigenschap optreedt. Daardoor blijft het model wat
de cijfermatige toelichtingen betreft hanteerbaar en de interpretatie

van de resultaten overzichtelijk. Zonder verder op de details daar-

van in te gaan, merken we op dat het stelsel endogeen labieler wordt

naarmate de uitdrukking C M  U    een hogere waarde aanneemt.
(1- X2

Ter afsluiting van deze paragraaf een enkele opmerking over de

autonome impulsen.

De investeringspull komt tweemaal voor, eenmaal als bestedingskate-
gorie en eenmaal als kapaciteitsimpuls (1)· Overigens blijkt nu
duidelijk wat al eerder is gezegd, dat de uitwerking van het kapa-

citeitseffekt van de investeringen met betrekking tot de dynamiek

van de produktiekapaciteit, -afgezien van de kwantitatieve intensi-
teit-, vrijwel analoog is aan de bestedingsimpuls. In dit terrein-

verkennende hoofdstuk zullen we om deze reden de beide pulls niet

afzonderlijk behandelen, doch ons tot de bestedings- of konsumptie-
politiek beperken.

De loonpush wijkt qua uitwerking evenwel belangrijk af van de be-
stedingspull. Formeel komt dit tot uitdrukking in de matrix

C                           .'

1  -1

, waarmee de autonome loonpushvektor p£ wordt-1           1
.

v66rvermenigvuldigd.
Enigszins vooruitlopend op het hiernavolgende, bewerkstelligt bedoel-

de matrix, dat de konsekwenties van een loonpush in de aktieve regio

tegengesteld zijn aan die in de passieve. Daartegenover zijn de

konsekwenties van een eenzijdige bestedingspull, in 66n regio gege-

ven, in belangrijke mate in de beide regio's gelijk.
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14.00  Des-cbsilyiBS_-v-aD_de_konlunkt-u-uESY-51-us

Zoals gezegd, zijn de konjunktuurbewegingen welke ontstaan na een
bestedings- en investeringspull in meerdere opzichten verschillend

van de konjunkturele gevolgen van een loonpush. We zullen om deze

reden de konjunkturele loop van de gebeurtenissen na een eenmalige
bestedingspull en een eenmalige loonpush afzonderlijk volgen.

Een eerste uitgangspunt is geweest dat de bedoelde impulsen slechts
--eenzijdig in een regio en wel in regio A worden geinitiderd. Via

de interregionale kontakten ontstaat er vervolgens een konjunktuur-

beweging in de beide regio's.

De kwantitatieve resultaten kan men aantreffen in de tabellen T.14.1

(bestedingspull) en T. 14.2 (loonpush).

Tot slot vermelden we de kwantitatieve waarden van de gebruikte

koofficionten die, vanwege de veronderstelde symmetrie, voor de

beide regio's gelijk zijn:

a =
1-     8   -         hs   =    1      9"   .   i.     6   -   .1.5      4   -   -hi     n e   =   4

1                         1       0              4Am =4  K=4  A m=2  110 =T a R= 5 4 -1   gn -0

Samenstellingen:

51' = uo n*B =  

M = =  5
1- CK/(1 -A)m
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Men kan gemakkelijk narekenen dat bij de gegeven koofficionten de

4 (verschillende) eigenwortels van (13.7) de volgende waarden aan-

nemen: 0,1, (6 i 6 43 i), zodat na een eenmalige impuls een sinuso-
ide ontstaat met een cyklus van 6 perioden.



T 14.1 Eenmalige konsumptiepull in regio A. (absolute afwijkingen t.0.V. de evenwichtssituaties)

1    2    3    4    5    6    7    8  gem

Regio A:

c                                                                                                                    20          0         0          0         0          0         0          0          0
R
-A

E.V.1) Y, = 2 0   10   10    5    0    0    5   10    5
R           VA          A

1)     YR      = 10(yi   - 0,9 YRA)                      100   10  -40
-45 0   50   55   10    5

A +1

N
W

2)     iA      = 0,8 yR  + 0,8(YR  - YR )                 80    8 -32 -36 0 40 44        8        4          I

A           A A

3)     c R      = 0,2 y R  + cR
20    2    2    1    0    0    1    2    1

A    A -A

4)     (eA-mA) = -YR + y'                                0    0 -10 -10 0   10   10    0    0
R

A        B
-1 -1

£
V

5)     PL        T 100
1 A-1 (:100)        0    0    2    2    11   0    0    11   11

A

1) E.V. betekent: eindvergelijking.



T.14.1 (vervolg)

1    2    3    4    5    6    7    8  gem

Regio B: (voor de relaties zie voorgaande tabel)

E.V.|   y'      =2                                                  0    0    0    5   10   10    5    0   5
RB        B

1 )              YR                                                                                                                           0         0 50 55   10 -40 -45 0    5
B

2)      i                                                          0    0 40 44 8 -32 -36 0 4 NB

· De relaties zijn identiek aan
die van regio A.                   O    0    0    1    2    2    1    0   1

3)       c R
B

4)      e B -mB= -(eA -mA)                                         0    0   10   10    0 -10 -10 0    0

5)      PLB                                                 (:100)   0    0    0    0   11    21  2&   11  11
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14.10  Een -aliBe_best-edingsp-u11 (zie tabel T.14.1)

Periode 0.

De situatie van Tabel T.12.1 is aktueel. (pag. 3)

Periode 1.

Vanwege een autonome impuls nemen de konsumptieve bestedingen in

regio A toe met een bedrag van 20 en zal de feitelijke effektieve

vraag uit het winstinkomen een bedrag van M x 20 = 100 hoger zijn

dan in de evenwichtige groeisituatie het geval zou zijn. Dit kan

als volgt berekend worden:

YRt =C R+i= (  R + 3R)y 1   1-X  (YR1 - Yil) + CRl
+   CK

= 100 +   (YR 1 - 100) + 20

... YRl = 200 en yR  - yRl  = 100
E

De investeringen zullen dan een bedrag van 80 hoger zijn dan normaal

en de konsumptie het al eerder genoemde bedrag van 20. Voor het

overige bereiken de variabelen in regio A nog evenwichtige waarden.
In regio B zijn nog geen reperkussies te bespeuren, aangezien de

internationale voortplanting van de konjunktuur die immers via het
saldo op de lopende rekening moet gaan, vanwege de vertraging nog

niet op gang gekomen is.

Periode 2.

De belangrijkste erfenis uit het verleden is de verhoogde produktle-
kapaciteit in regio A. In goederen uigedrukt bedraagt deze 1 (160-80)=

20 eenheden.
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De feitelijke overbesteding uit het winstinkomen bedraagt eveneens

10. Dit is als volgt te becijferen:

4

YR2 = YR2   T   R2 - YR2  YR2 = Y'R2 = 110,

zodat

YR2 - YR2E

= 10

De konsumptie van de kapitaaleigenaren is bijgevolg een bedrag van
  x 10 = 2 te hoog en ook de bruto-investeringen zijn nog boven het

normale niveau, doch aanzienlijk minder dan in periode 1.

Vanwege de verhoogde produktiekapaciteit stijgt ook de vraag naar

arbeid. Maar aangezien we een vertraagde reaktie hebben aangenomen

van de lonen op de spanning op de arbeidsmarkt, blijft het loonpeil

en daarmee het prijspeil nog ongewijzigd, zodat er ook nog steeds

geen reaktie op in de partnerregio B, waar de situatie van even-
wichtige groei nog onverkort gehandhaafd blijft.

In regio A blijft de hoofdkonjunktuur dus ook in periode 2 nog

voortduren, zij het dan dat een belangrijke verzwakking ervan is
aan te wijzen. Zo vindt er bijvoorbeeld geen netto kapitaalakkumu-

latie plaats, omdat de iets hogere bruto-investeringen niet toe-

reikend zijn om de veel hogere afschrijvingen te kompenseren.

Periode 3.

Op de eerste plaats werkt nu, evenals dat in periode 2 het geval

was, het verleden door in de gewijzigde produktiekapaciteit. In

termen van y  bedraagt deze wederom 10 eenheden. Op de tweede
plaats hebben we vanwege de gewijzigde lonen en prijzen in deze

periode voor het eerst een saldo op de lopende rekening.

Dit bedraagt voor regio A:
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eA - mA = -woyE n (PA - PB) = -10

Dit bedrag moet uiteraard voor de berekening van de effektieve vraag

uit het winstinkomen in regio A in mindering worden gebracht op de

binnenlandse bestedingen, aldus:

YR3 = YR3 +    YR3 - YR3  - 10  YR3  = YR3A - 50,

yR = 60 - 100 = -40
YR3 A     3 AE

Opnieuw heerst er in regio A overspanning op de arbeidsmarkt, wat

ook in de volgende periode weer tot een betalingsbalanstekort zal

leiden. De daling in investeringsbedrijvigheid zet door en leidt
zelfs tot een absolute daling van het netto-investeringsvolume.

Kortom, in regio A zijn er vele voorboden van een naderende laag-

konjunktuur.

In regio B daarentegen begint in periode 3 zich de komende opgaande
beweging af te tekenen. Dit wordt in gang gezet met een overschot

op de lopende rekening van + 10.Biigevolg is de ex post effektieve

vraag uit het winstinkomen een bedrag van 50 hoger dan normaal.

Periode 4.

Voor regio A is nu de depressie in volle gang: de effektieve vraag,
waaronder m.n. de investeringen, bereikt een dieptepunt; de pro-

duktiekapaciteit en daarmee de werkgelegenheid bewegen zich weer
in de richting van de normale evenwichtige groeiwaarden. Regio A

kampt echter nog steeds met een tekort op de lopende rekening, om-

dat aldaar de nominale niveau's nog hoog zijn, terwijl deze in regio
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B nog niet zijn gemuteerd. Terwijl regio A zich op een dieptepunt

bevindt, geldt voor regio B het tegenovergestelde. De aldaar gelden-
de hoogkonjunktuur bestaat uit twee komponenten: op de eerste plaats

wordt hij namelijk veroorzaakt door het aanhoudende betalingsbalans-
overschot, doch tevens heeft nu de verhoogde produktiekapaciteit

zijn merkbare uitwerking. Intussen blijven in deze regio ook thans

de investeringen nog op hetzelfde hoge niveau als in de vorige

periode.

Periode 5.

In regio A is de rust grotendeels weergekeerd, al blijven er onder

de oppervlakte uiteraard de nodige verstorende krachten verscholen.

Nagenoeg alle variabelen bereiken hun evenwichtige waarden aange-
zien de te hoge produktiekapaciteit uit het begin van de hoogkon-

junktuur inmiddels weer is afgebroken. Vanuit het buitenland wordt
er evenmin een te hoge effektieve vraag uitgeoefend, aangezien de

nominale niveau's in de beide regio's inmiddels zijn genivelleerd.
In regio B heerst een situatie van hoogkonjunktuur, zij het dat

deze in vergelijking tot periode 4 aanzienlijk is verzwakt, omdat

de positieve impuls van het overschot op de lopende rekening is
komen te vervallen.

Voor het overige verkeert de ekonomie van de B-regio nog in betrek-

kelijke rust. Deze wordt uiteraard in de volgende periode diepgaan-

der verstoord, omdat dan de hoge investeringen uit periode 3 in een
hogere produktiekapaciteit en dus een hogere arbeidsvraag tot uit-

drukking zullen komen. Vanwege de band tussen de spanning op de

arbeidsmarkt enerzijds en de lonen en prijzen anderzijds dient zich
daarmee voor een iets verderaf gelegen toekomst ook voor regio B de

kentering aan.

Periode 6.

In regio A beginnen opnieuw de voorbereidingen voor een hoogkonjunk-
tuur. Deze wordt in gang gezet doordat de beide landen qua konkur-

rentieverhouding van plaats gewisseld zijn: inmiddels is regio B
de dure regio geworden. De hoogkonjunktuur in regio A blijft uiter-

aard nog van een bescheiden intensiteit, doch de investeringen 10-

pen alweer belangrijk op, terwijl, vanwege een ontspannen arbeids-
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markt, lonen en prijzen nog laag kunnen blijven.

In regio B kondigt zich de recessle aan. Deze wordt ingeleid door

het tekort op de lopende rekening. Het meest vermeldenswaardige

gevolg hiervan is een sterk teruglopen van zowel netto als bruto-

investeringen.

Periode 7.

De endogene hoogkonjunktuur bereikt in regio A zijn hoogtepunt;

de kapitaalvorming, de kapaciteit en ook de werkgelegenheid be-

reiken hoge waarden. Tezelfdertijd bereikt regio B het dieptepunt

van de laagkonjunktuur.

Periode 8.

De geschiedenis van afzwakking van de konjunktuur in regio A en

stilstand die tot herstel leidt in regio B, herhaalt zich. Be-

halveaan de bovenomschreven konjunkturele konsekwenties van een een-

malige konsumptiepull moeten we enkele regels wijden aan de struk-

turele gevolgen.

Opvallend is op de eerste plaats, dat de gemiddelde waarden over de

volledige konjunktuurcyklus onder invloed van een eenzijdige kon-

sumptiepull in regio A voor alle variabelen in de belde regio's

volkomen gelijk zijn.
Verbazingwekkend is dit niet, als men zich realiseert, dat het

gehele verschil in konjunkturele ontwikkeling tussen regio A en

regio B neerkomt op het een fase achterlopen van regio B.

Een uitzondering hierop vormt natuurlijk de eerste aanloopperiode

die in de toekomst niet meer terugkeert.
'1

Opmerking verdient ook, dat een eenmalige bestedingsinpuls, in een

land gegeven,struktureel blijvende gevolgen met zich meebrengt.

Dit is natuurlijk in overeensteming met wat we ook al op basis van

het makro-model hebben gekonkludeerd.

In het onderhavige model, waarin de marginale bestedingskwote gelljk

is aan 1, ligt ook besloten, dat een politiek van herhaalde positie-

ve konsumptie- (bestedings-) pulls leidt tot een kumalatieve ont-

wrichting.
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I,14L2

Eenmalige negatieve loonpush in regio A.

Konsekwenties in regio A (de konsekwenties in regio B zijn tegen-
gesteld met uitzondering van de lonen en prijzen).

Afwijkingen t.o.v. de      1    2    3    4    5    6    7    8  gem
evenwichtswaarden

y                          0 10 20 20   10    0    0   10   10

 R 100 110 20 -80 -90 0 100 110   10

i 80 88   16 -64 -72 0 80 88    8

C                                         024420022R

e-m 20 20 0 -20 -20 0 20 20    0

2                          0 10 20 20   10    0    0   10   10

k                          0 80 160 160 80    0    0 80 80

d                          0    8   16   16    8    0    0    8    8

i 80 80 0 -80 -80 0 80 80    0netto

y 100 120 40 -60 -80 0 100 120 20

PL = P   regio A  (:100) -5 -5  -26    0    0  -26 -5 -5  -26

regio B (:100) 0 0  -26 -5 -5  -26    0    0  -26
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14.12 De eenmalige loonpush (zie Tabel T.14.2).

Periode 1.

In regio A dalen door autonome oorzaken de lonen (en dus de prijzen)

met 5% van 1 naar 0,95.
De lonen en prijzen in regio B blijven in eerste instantie nog on-

veranderd. Het gevolg van de gewijzigde konkurrentieverhouding is

een overschot op de lopende rekening in regio A tot een bedrag van

20, dat als volgt is te berekenen:

(e - m) = U0yE n (PA - PB) = 20

Dientengevolge stijgt de effektieve vraag in regio A met een bedrag

van 100. Er geldt immers:

YR = YR + 5 (e - m) = 20 ... yR - yRE = 100

Vanzelfsprekend zijn de konsekwenties in regio B precies omgekeerd:
een tekort op de lopende rekening en een effektieve vraag uit het

winstinkomen + buitenland welke 100 lager is dan normaal.

Produktiekapaciteit en werkgelegenheid blijven nog op het evenwichtlge

niveau; de investeringen zijn in regio B vanwege het gestegen feite-

lijk winstinkomen 80 hoger dan normaal.

Periode 2.

Een tweede verstorend element is nu gelegen in de in verhouding tot

de evenwichtige groei te hoge kapaciteit in regio A en de daaraan

gelijke onderkapaciteit in regio B. Hiermee hangt een stijging van
de werkgelegenheid in regio A (daling in regio B) samen. De investe-

ringen in regio A blijven hoog in hoofdzaak vanwege een hoog feite-
lijk inkomen (en anderzijds vanwege de gestegen kapaciteit).
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Periode 3.

Om het betoog enigszins te bekorten merken we op, dat onder invloed

van een eenmalige eenzijdige negatieve loonpush in regio A de konse-

kwenties voor regio B precies tegengesteld zijn aan die van regio A.
Een uitzondering hierop vormen de nominale niveau's. We zullen ons

bij onze beschrijving dus verder beperken tot de gevolgen in regio
A. Het is duidelijk dat in periode 3 de loonkosten en prijzen van

de beide regio's worden genivelleerd. Er ontstaat bijgevolg even-

wicht op de lopende rekening. De overkapaciteit in regio A is in-
tussen nog verder gestegen, zodat de hoogkonjunktuur aldaar nog
aanhoudt. De netto-investeringen bereiken thans echter hun normale

waarde, zodat de overkapaciteit zich stabiliseert. Hiermee wordt don

van de zwakke plekken in de ekonomie van regio A zichtbaar.

Periode 4.

In deze periode gaat de ekonomie van regio A in duidelijk neergaan-
de lijn. Het belangrijkste element is wel dat de regio nu t.o.v.

regio B duur is geworden, zodat de betalingsbalans evenwicht van

periode 3 omslaat in een tekort. Dit leidt tot een aanzienlijke

daling van de effektieve vraag en een sterke terugval in de investe-
ringen, waardoor de in de loop van de tijd ontstane overkapaciteit

voor de helft wordt afgebroken.

De werkgelegenheid blijft nog steeds hoog, zodat in de volgende
periode dezelfde lonen en prijzen zullen gelden als thans.

Periode 5.

De ekonomie in regio A bereikt nu zijn dieptepunt.

Periode 6.

Thans wordt nagenoeg een situatie van evenwicht gerealiseerd omdat

in periode 5 de overkapaciteit volledig werd afgebroken, terwijl

de internationale prijzen op hun evenwichtige niveau kwamen, zodat
evenwicht op de lopende rekening ontstond.
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Periode 7.

Het evenwicht is evenwel schijnbaar, want de daling van de werkge-

legenheid in periode 6 bewerkstelligt een daling van de lonen tot

-5 in periode 7, waarna de geschiedenis zich repeteert.

14.13  yerileliihiBS van een eenTaliSS_b-estedinEspull--en_Sen--eenEaliSS

100n2ush·

De beide bestudeerde impulsen vertonen, naast zekere overeenkomsten,

een belangrijk verschil. De uitwerking van de loonpush is in de

beide landen namelijk tegengesteld, terwijl de uiteindelijke uit-
--werking van de bestedingspull, in een regio gegeven, over de beide

regio's dezelfde uitwerking heeft. Wel is het zo dat de aktieve

regio eerder met de konsekwenties wordt gekonfronteerd. Men kan
stellen, dat in het laatstgenoemde geval het passieve land een halve

konjunktuurcyklus op het aktieve land achterloopt.

14.14 De dynamische karakteristieken.

Nu we uitvoerig hebben kennis gemaakt met de werking van het model,

lijkt het een goed moment enkele kanttekeningen te plaatsen bij de

interpretatie van de dynamische eigenschappen ervan. We willen daar-
bij niet volstaan met te verwijzen naar de eigenwortels van de matrix

van (13.7), doch veeleer kijken naar de konkrete betekenis in het

ekonomische systeem.

1. In een geintegreerd model van meerdere regionen (landen) kan men

onder het begrip "stabiliteit" ("labiliteit") nog uiteenlopende

zaken verstaan.

Op de eerste plaats kan men hiermee bedoelen de dynamische eigen-

schappen van het model, zoals die gekarakteriseerd worden door

de eerder genoemde eigenwortels van de matrix (13.7). Aangezien
deze matrix de endogene werking van het totale systeem beschrijft,



- 34 -

zullen we spreken over de "stabiliteit (labiliteit) van het sys-
steem al naar gelang de lengtes van de eigenwortels van (13.7)

"

groter of kleiner zijn dan &6n.

2. Men kan verder de dynamische eigenschappen beschouwen van de ag-

gregaten over de verschillende regio's. In dat geval heeft men
eenvoudigweg het makro-model zoals we dat in sektie 12.11 heb-

,#

ben besproken. De dynamische eigenschappen van het makro-model
zullen we verder aanduiden met "makro-stabiliteit(labiliteit)".
Het spreekt vanzelf dat de makro-stabiliteit groter is dan de
onder 1 besproken systeem-stabiliteit.

3. Tenslotte kan men de dynamische eigenschappen voor elke regio

afzonderlijk bezien, ervan abstraherend dat elke regio deel

uitmaakt van een geIntegreerd stelsel. In feite is dit de be-

schouwingswijze van de gangbare makro-ekonomie. De nationale

ekonomische politieken worden in de regel ook op grond hiervan
ontworpen en uitgevoerd. Wanneer het gaat om kleine regio's

lijkt dit een aanvaardbaar uitgangspunt. (Zie echter Appendix

A. 1.1). Wanneer echter blokken die t.o.v. elkaar ongeveer even

groot zijn in nauwe relatie staan, zo is uit de voorgaande ana-

lyse gebleken, wordt de makro-ekonomische zienswijze diskutabel.

Hoe dit ook zij, het is mogelijk om een begrip stabiliteit te
definioren op basis van de struktuur-koofficionten die de re-

laties met de partnerregio bepalen. De hier bedoelde stabiliteit

die van makro-ekonomische aard is, zullen we partiole stabiliteit

noemen. In het voorgaande model was de partiole stabiliteit

groter dan de systeemstabiliteit.

In het algemeen lijkt het een interessant vraagstuk,-dat we
overigens in dit boek niet zullen behandelen-, om na te gaan

welke de bijdragen zijn van de partiole dynamische eigenschappen

aan respektievelijk de dynamische eigenschappen van het geInte-

greerde systeem en het makro-systeem.
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15.00 De ekonomische politiek.

In het voorgaande zijn de konklusies met betrekking tot de ekono-

mische politiek uiteraard al besloten. Toch zullen we in deze para-
graaf hierover een aantal gevolgtrekkingen expliciet samenbrengen.

We hebben ons daarbij beperkt tot het geIntegreerde twee-regionen-

model, aangezien de konklusies voor het makro-model en dus voor de
makro-politiek door eenvoudige optelling uit het twee-regionenmodel

verkregen kunnen worden.

We hebben bij de onderstaande opsomming ook geen systematische vol-

ledigheid nagestreefd, doch slechts de naar eigen inzicht meest

belangwekkende punten naar voren gehaald. Wie evenwel enigermate
met het model vertrouwd is, kan, meestal op eenvoudige wijze, een

oplossing voor de gestelde vraagstukken verkrijgen.

Vanwege de veronderstelde starheid van de winstmarges (kapitaalin-

komensmarges), zullen van de struktuurvraagstukken slechts de werk-

gelegenheids- en allokatieproblematiek aan de orde komen. Overigens
is aan de betekenis van de flexibele winstmarges, - eigenlijk

een voorwaarde voor een veranderlijke inkomensverdeling-,de rest van
deze studie gewijd, zodat we aan de vraagstukken daarvan nog in

voldoende mate recht zullen kunnen doen wedervaren.

Behalve de bovengenoemde (interregionale) struktuurproblemen, zullen

we enige aandacht geven aan de mogelijkheden tot stabilisatie van

door de verschillende impulsen opgewekte konjunktuurcycli.
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15.10  Yerkilelegenheidspollilek·

1. In principe kan don land doelstellingen terzake van de werkgele-

genheid realiseren door de eenzijdige toepassing van een van de

beide aangegeven instrumenten van ekonomische politiek, te weten:

de konsumptiepull (spaarpull) en de autonome loonpush.

In de beide genoemde gevallen is onder de vigeur van de gehanteer-
de relaties,reeds eenmalige toepassing van het instrument vol-

doende voor het bereiken van het gewenste resultaat.

We moeten erop wijzen, dat eenzijdige toepassing van de bestedings-

of loonimpuls in, zeg, regio A, leidt tot,-eventueel ongewenste-,

nevengevolgen, hetzij in konjunktureel, hetzij in struktureel op-
zicht, in de partnerregio.

2. Ondanks de effektiviteit van de behandelde instrumenten in de
(regionale) internationale werkgelegenheidspolitiek, bestaan er

tussen de bestedingspull enerzijds en de loonpush anderzijds,
wat de gevolgen betreft, kenmerkende verschillen.

De eenzijdige toepassing van het eerstgenoemde instrument leidt

namelijk tot een, althans in struktureel opzicht, gelijke ont-

wikkeling in de beide regio's. Konjunktureel bezien loopt de

passieve regio echter op de aktieve regio achter. Men kan dus

spreken van een vertraagde olievlekwerking van de eenzijdige be-
stedingsimpuls. De hier bedoelde olievlekwerking blijft in het

geval van een autonome loonpush achterwege. Integendeel, in het

laatstgenoemde geval is de ontwikkeling in de passieve regio in
nagenoeg alle opzichten tegengesteld aan de ontwikkeling in de

aktieve regio. In de vorige paragraaf is hiervan een nadere

formele verklaring gegeven.

3. Op dit laatste bestaat 6dn belangrijke uitzondering. De gesigna-

leerde kontraire werking geldt namelijk niet voor de nominale

lonen en prijzen. Voor deze variabelen is de ontwikkeling in de
beide regio's steeds parallel, zij het met een vertragingsverschil.
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4. Zoals we onder 1 al hebben gesteld, leidt eenzijdige toepassing
van slechts 66n instrument in 66n regio tot strukturele reperkus-

sies in de passieve regio, (uiteraard ook tot konjunkturele re-

perkussies, doch deze komen onder 15.11 aan de orde.)

Men mag natuurlijk niet verwachten dat een regio lijdzaam de

gevolgen van de strevingen van de handelspartner op zich af zal

laten komen. Het ligt voor de hand dat tegenmaatregelen genomen
zullen worden om de ongewenste nevengevolgen van de akties van

de buurman voor zichzelf te ontgaan.

Wanneer dus een (grote) regio zijn beleid niet door de tegenmaat-

regelen van de handelspartner doorkruist wil zien, moet het

trachten een voor de partner neutraal beleid te voeren. In het

onderhavige model is dat mogelijk door het kiezen van een kombi-
natie van bestedingspull enerzijds en loonpush anderzijds.

Ter verduidelijking vergelijke men onderstaand staatje, waarin

regio A een vergroting van de werkgelegenheid realiseert ter
grootte van 20 door gelijktijdige toepassing van

a) een negatieve loonpush van 5% en

b) een positieve bestedingspull van 20.

Beschreven zijn slechts de konsekwenties voor de werkgelegenheld.

Desgewenst kan men de resultaten voor de overige variabelen op-

stellen aan de hand van de tabellen T.14.1 en T.14.2. We willen

er nog op wijzen dat de aangegeven ontwikkelingen gepaard gaan
met handhaving van het betalingsbalansevenwicht zowel op de korte

termijn als in struktureel opzicht.
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Konsekwenties voor de werkgelegenheid van:

a) eenmalige negatieve loonpush in regio A

b) eenmalige bestedingspull in regio A

t    1    2     3    4    5    6    7    8  gem.

In regio A; van a) 0 10 20 20   10    0    0   10   10

b)   0 20 20   10    0    0 10 20   10

Totaal 0 30 40 30   10    0 10 30 20

In regio B, van a) 0 -10 -20 -20 -10    0    0 -10 -10

b)   0    0     0 10 20 20   10    0   10

Totaal 0 -10 -20 -20 -10 20   10  -10    0

5. Teneinde een eventuele gewenste reallokatie van produktiefaktoren

te bewerkstelligen is een eenzijdige toepassing van het loonpoli-

tieke instrument voldoende. Het is dan uiteraard wel noodzakelijk

de maatregelen internationaal te koordineren. (zie punt 4).

Wanneer een verschuiving van de werkgelegenheid van de regio A
naar regio B gewenst is, is het, althans in de redle sfeer om

het even, of zulks wordt afgedwongen via een negatieve loonpush

in regio B. In de beide gevallen kan het bovengenoemde effekt
optreden.

In de nominale sfeer hebben evenwel de beide maatregelen tegen-
gestelde konsekwenties. Wanneer men de waarde-vastheid van het

geld in de beschouwing zou wensen te betrekken, moet men uiter-

aard aanbevelen, dat in de ene regio een positieve en in de andere

regio een even grote negatieve loonpush wordt gegeven.

6. Opvallend is dat de behandelde instrumenten in struktureel op-

zicht geen spanningen oproepen. Dit geldt niet alleen voor de
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betalingsbalans, die struktureel steeds in evenwicht is, doch het
geldt teven voor de bezettingsgraad van de kapitaalgoederenvoor-

raad, die qua feitelijke produktie, de juiste bezettingsgraad

heeft.

15.11 Stabilisatiepolitiek.

De belangrijkheid van het stabilisatiebeleid hangt uiteraard af van
de endogene stabiliteit van het model. Wanneer de moduli van de

eigenwortels van het model alle veel kleiner dan 1 zijn, dan behoeft

men zich om de konjunkturele stabilisatie niet al te veel zorgen te
maken. Wellicht geeft de sinusoIde die wij als voorbeeld gekozen

hebben een overtrokken beeld van de in de werkelijkheid voorkomende

mate van de endogene labiliteit. Hoe dat ook zijn moge, alleen op
theoretische gronden verdienen de volgende konklusies  de aandacht.

(Tenzij anders vermeld, zijn we steeds uitgegaan van eenzijdige im-

pulsen in regio A.)

1. Een eenmalige negatieve loonpush in regio A kan volledig worden

gestabiliseerd door een eveneens nagatieve loonpush in regio B.

(in de pas lopen).

In de relle sfeer zijn de gevolgen dan struktureel neutraal, doch

in de nominale sfeer ontstaat een blijvende verhoging van het

loon- en prijspeil.

Eigenlijk is dit niets anders dan een direkt uitvloeisel uit het

(stabiele) makromodel, waarin immers een eenmalige loonpush geen

konjunkturele effekten in het leven roept.

2. De konsekwenties van een eenmalige negatieve loonpush in periode
1 in regio A, kunnen ook worden tegengegaan door een positieve

bestedingspull in periode 2 in regio B. Dit is verduidelijkt in

onderstaand staatje.
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Gevolgen voor de werkgelegenheidsontwikkeling van:

a) Eenmalige loonpush van -5% in regio A.

b) Eenmalige bestedingspull van 20% in regio B.

t     1    2    3    4    5    6    7    8   gem.

Gevolgen in

regio A, van: a) 0 10 20 20   10    0    0   10   10

b)    -    0    0    0   10   20   20   10   10

Totaal 0 10 20 20 20   20   20 20 20

Gevolgen in

regio B, van: a) 0 -10 -20 -20 -10    0    0 -10 -10

b)    -    0 20 20   10    0    0   10   10

T o t a a l                  0          0          0          0           0          0           0          0          0

Men kan konstateren, dat regio B nu in vergelijking tot de politiek,
zoals die onder 1 is uiteengezet, aan regio A een grote dienst be-

wijst, aangezien zij door de genomen maatregel niet alleen de inter-

nationale konjunktuur stabiliseert, doch tevens -voor zover zulks

althans de bedoeling was- de werkgelegenheidskreatie in regio A nog
versterkt.
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HOOFDSTUK II MAKRO-EKONOMIE: de gesloten volkshuishouding.

21.00  In-leiding·
---------

In het vorige hoofdstuk hebben we de geIntegreerde werking van een

twee-regionenmodel zowel in zijn totaliteit als per regio afzonder-

lijk bestudeerd. Ofschoon we de eenvoudigst denkbare specifikaties

hebben gekozen, moesten we toch al een betrekkelijk groot aantal

mechanismen ten tonele voeren, die de processen van konsumeren,

investeren alsmede die van de prijs- en inkomensvorming beheersen.

Toch zijn er nog wel mechanismen, die in de werkelijkheid een grote

rol schijnen te spelen, doch die in hoofdstuk I nog geen aandacht

hebben gehad. Zo zijn we tot dusverre uitgegaan van eenzijdige af-

hankelijkheid van de werkgelegenheid van de beschikbare arbeids-

plaatsen. Men mag evenwel veronderstellen dat de vraag naar arbeid

behalve door de beschikbare arbeidsplaatsen tevens door de gereali-

seerde bezettingsgraad wordt bepaald. Zoals we zullen zien, heeft

de introduktie van de laatstbedoelde hypothese vdrgaande

konsekwenties voor de werking van het systeem.

Een tweede wijziging in de uitgangspunten ten opzichte van hoofd-

stuk I betreft de veronderstelde konstantheid van de verwachte

winstmarges. Weliswaar wordt ook in dit nieuwe hoofdstuk weer ge-

werkt met een konstante strukturele inkomensverdeling van lonen

en winsten, doch deze is nu niet gebaseerd bijvoorbeeld op een ge-

geven monopoliegraad, doch op de veronderstelling dat de volkshuis-

houding zich in omgeving van het "golden age"-pad bevindt. Onder

deze omstandigheden is weliswaar de strukturele inkomensverdeling

konstant, doch konjunktureel kan deze zich wijzigen omdat de loon-

kosten van het evenwichtige niveau kunnen afwijken.

Door deze gewijzigde veronderstelling wordt in het bijzonder be-

reikt, dat de enigszins onrealistische eigenschap van het model van

hoofdstuk I dat een autonome loonimpuls geen konjunkturele gevolgen

heeft voor de makro-ekonomie, komt te vervallen.
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Behalve de twee zojuist vermelde punten zullen we in dit hoofdstuk

nog een groot aantal andere kwesties aan de orde stellen, die van

belang zijn voor de werking van het marktsysteem.

Teneinde de problematiek niet al te zeer te overladen was enige
beperking noodzakelijk. Deze werd ten eerste verkregen door uit

te gaan van de makro-ekonomie, zodat de geIntegreerde werking van

makro-systemen weer buiten het vizier blijft. Men moet de in dit

hoofdstuk volgende uiteenzettingen eigenlijk zien als een voorbe-

reiding op hoofdstuk IV, waarin we het nu volgende model als basis
zullen gebruiken voor de analyse van een geIntegreerd meer-regio-

nen-model.

21.10 Abstrakties.

De naar ons oordeel belangrijkste resterende abstraktie betreft de

veronderstelling dat de eventueel bestaande betrekkingen met het

buitenland neutraal werken ten aanzien van de endogene konjunktuur

en struktuur, zodat van daaruit geen verstorende impulsen uitgaan

op de binnenlandse variabelen. In deze optiek betekent "gesloten
volkshuishouding" dan ook niet per sd dat er helemaal geen in- en

exporten bestaan, doch slechts dat het saldo tussen deze twee

variabelen per definitie gelijk is aan nul. Het is zelfs ook nog

mogelijk een eventueel volume-overschot op de lopende rekening van
de betalingsbalans te interpreteren als een autonome bestedings-

impuls.

Overigens zullen we in hoofdstuk III uitvoerig op de verschillende

mechanismen met betrekking tot de betalingsbalans ingaan, zodat dan

de juist vermelde beperkingen komen te vervallen.

Een tweede belangrijk postulaat betreft de betrekkingen tussen de

reole en de monetaire sfeer. Hiervan is slechts het aspekt in be-

schouwing genomen van, enerzijds, de doorberekening van de loon-
kosten in de prijzen (loondruktheorie) en anderzijds het omgekeerde

mechanisme: de doorberekening van de prijsstijgingen in de loon-

elsen (glijdende loonschaal). Andere belangrijke punten in de
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relaties tussen de redle en de monetaire sferen, zoals de invloed

van de schuldverhoudingen op redle grootheden, de betekenis van de

relle kasvoorraden en zelfs de klassieke kwestie van de invloed

van de interest op investeringen en voorraadvorming, zullen wij

niet bespreken. Van een eigenlijke integratie van de beide sferen

is dan ook slechts in beperkte mate sprake.

21.20 Indeling en inhoud.

We beginnen het hoofdstuk met een bespreking van het basismodel,

waarvan de struktuur op belangrijke punten overeenkomst vertoont

met wat in de literatuur, -en ook wel in de ekonometrische prak-

tijk-, gebruikelijk is. Een groot verschil met het model uit het

voorafgaande hoofdstuk is dat de bestedingen thans een hoofdrol

spelen in de vraagfunktie naar arbeid. De gekozen specifikaties

blijven evenwel nog zeer eenvoudig.

Dit basismodel werken we tot in de details uit; er volgen uitvoe-

rige cijfervoorbeelden in de trant van wat we in het vorige hoofd-

stuk hebben gezien. We hopen daarmee de eigenschappen van het model

en zijn werking zo duidelijk mogelijk te maken. De mathematische

struktuur van het model blijft zeer eenvoudig; de wiskunde die aan

de orde komt, gaat niet verder dan de lineaire differentievergelij-

kingen van lagere orde. Zuiver mathematisch gesproken zouden we

dan ook de karakteristieken van het model in enkele zinnen kunnen

vastleggen. Belangrijker dan de wiskunde hebben we echter de bete-

kenis achter de symbolen gevonden. Vandaar dan ook, dat we opnieuw

alle nadruk hebben gelegd op de ekonomische interpretatie.

Als de centrale problematiek van dit hoofdstuk is de vraag genomen,

of er, en zo ja, op welke wijze, een herstruktureringsbeleid ter

zake van werkgelegenheid, kapitaalvorming en inkomensverdeling mo-

gelijk is, binnen het gegeven eenvoudige kader. Als nevenvoorwaarde

is daarbij gesteld dat de genoemde strukturele doelstellingen zo

mogelijk gerealiseerd moeten worden met handhaving van de konjunk-

turele stabiliteit.
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In de hoofdtekst van dit hoofdstuk houden we op vrijwel alle onder-

delen van het ekonomisch systeem met de eenvoudigste veronderstel-

lingen rekening.

21.21 De variabelen.

In hoofdstuk I hebben we nog gewerkt met de absolute waarden van

de variabelen. In dit nieuwe hoofdstuk zijn de centrale variabelen

genomen als relatieve afwijkingen t.o.v. de waarden, welke zij in

een situatie van evenwichtige groei (in de zin van Domar) zouden
aannemen. We geven dit aan door de variabele te voorzien van de

operator g, die voor een willekeurige variabele z als volgt gede-
finieerd is:

gz E Z
zEZE

(21.1)

(Hierin duidt de suffix E op "evenwicht").

We merken op dat alleen op grond hiervan nog niet mag worden ge-

konkludeerd dat we evenwichtige groei v66ronderstellen. Het enige

dat dienaangaande gesteld mag worden is, dat evenwichtige groei
mogelijk is. (konstante kapitaalkoofficiont).

De prijzen en beloningsvoeten vormen op deze regel een uitzondering.

Wanneer de relatieve afwijking van een prijsniveau t.o.v. het even-

wicht is bedoeld, geven we dit aan door een dubbele tilde, bijvoor-
beeld aldus:

-    PL - PL-                 E

PL     PLE
(21.2)

Voor het overige is de systematiek in de symbolen hetzelfde als in

hoofdstuk I: hoofdletters stellen (geld)waardebedragen voor en

kleine letters over het algemeen de korresponderende volumina. In
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termen van relatieve afwijkingen gelden als (benaderende) defini-

tievergelijkingen voor de waardebedragen:

g Z E Zz + Pz
(21.3)

Voor een verklarend overzicht van de belangrijkste variabelen die

in dit hoofdstuk voorkomen, vergelijke men overigens de symbolen-
lijst achterin dit boek.
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22.00 Basismodel II

22.10 Vergelilking met de relaties van basismodel I.

Zoals gezegd verschillen de relaties van het model met die van het
vorige hoofdstuk, vooral wat betreft de specifikatie van de

werkgelegenheidsfunktie, waaraan nu het volume van de feitelijke
produktie als verklarende variabele wordt toegevoegd. Alhoewel dit

slechts een kleine verandering lijkt, zal toch blijken dat de wer-

king van het model er ingrijpend anders door wordt.

22.11 Bestedingsfunkties en de werkgelegenheidsfunktie.

De invoering van het produktievolume in de werkgelegenheidsfunktie
geschiedt volgens de onderstaande formule:

0
 £ = 'k   k+ a g (22.1)y   y

Een bijzonder doch belangrijk geval van (22.1) verkrijgt men, als

men aanneemt dat de werkgelegenheid het gewogen gemiddelde is van
de beschikbare arbeidsplaatsen enerzijds en het feitelijke produk-

tievolume anderzijds, zodat geldt:

0 0
a  +a  =1.
k     Y

Bedenkend dat voor  de bezettingsgraad van de kapitaalgoederen sb
geldt:

sb =  k -  y '

kunnen we voor (22.1) ook schrijven:
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gl -  k gk +  y gy - (1- y) gk + 3y gy =

=  k -  y C k -  y) =  k -  y sb
(22.2)

Zodat we de werkgelegenheidsfunktie in de laatsgenoemde gedaante

ook als volgt kunnen interpreteren: in eerste instantie wordt

de vraag naar arbeid bepaald door het aantal beschikbare arbeids-

plaatsen, waarop positieve of negatieve korrekties mogelijk zijn,

al naar gelang de beschikbare kapitaalgoederen mddr dan normaal,
dan wel minder dan normaal,worden benut.

Vergelijking (22.1) geeft evenwel nog geen inzicht in de faktoren

waardoor uiteindelijk de vraag naar arbeid wordt bepaald, aangezien

het produktievolume, dat de werkgelegenheid determineert, op zijn
beurt weer afhankelijk is van de werkgelegenheid zelf. Er treedt

dus met betrekking tot de arbeidsvraag een multiplikator in werking,

die, rekening houdend met de volgende eenvoudige bestedingsfunktie:

-                   r-1
gy =g x -A o  (gg +W) + (1 - Ao) (gk + rE ) (22.3)

als vraagfunktie naar arbeid oplevert:

-

gl     =     M£             ak     gk     +               AO     G     +      (1      -     AO) 7--1} (22.4)
E

Hierin is:

M£
E de werkgelegenheids- (22.5)

1-3 X
Y 0 multiplikator

.

.,4.J
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  E Jk + ( 1 - X ) / gekorrigeerde marginale (22.6)0    Y
werkgelegenheidskwote van
de kapitaalgoederenvoorraad

-    An =Door substitutie van de rendementsrelaties (Zie A.2.1) r = -11 w en
K

1-X
0

r = kunnen we (22.4) vereenvoudigen tot:EK

g£ = M£  3  gk +    1- (6 - 0-1)  (22.7)Y  U

Met behulp van de investeringsfunktie, waarin verondersteld is dat
de investeringen uitsluitend afhankelijk zijn van het rendement
(z.o. appendix A 2.1)1  en overgaand op de operatorennotatie, kan

men tenslotte uit (22.7) een inzichtelijk verband afleiden tussen de

ontwikkeling in de tijd van de vraag naar arbeid enerzijds en de

ontwikkeling van de reole loonkostenvoet anderzijds, aldus:

'  2)
1               ./

g£ = M£ •   X  (I  - E-1) -  , a  -0    1y o o k  rK   2 •W (22.8)
E-E

De interpretatie van (22.8) verdient enige nadere aandacht. Ofschoon
deze formule te beschouwen is als een (dynamische) makro-ekonomische

vraagfunktie naar arbeid, is het verband met de uit de gangbare

makro-ekonomische literatuur bekende vraagfunkties naar arbeid ver
te zoeken, In de literatuur ligt namelijk in de regel de produktie-

funktie, gekenmerkt door dalende meeropbrengsten van arbeid, ten

grondslag aan de vraagfunktie. De door ons gevolgde gedachtengang
bij de afleiding van (22.8) wijkt evenwel sterk af van de produk-
tiviteitstheorie.

In deze specifikatie is zelfs niet meer eenduidig vast te stellen
of de relatie tussen de vraag naar arbeid enerzijds een de reole

loonvoet anderzijds een stijgend dan wel een dalend verloop zal

1)  De investeringsfunktie luidt: gk=gk-1+CRr-2, ofwel gk=GR E -E r

2)  Hierin is I de eenheids- en E de "ophoog"- operator.0
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hebben, Het hangt er maar van af welke termijn men wenst te be-

schouwen. Hoe een en ander precies in elkaar zit, kan men gemakke-

lijk inzien aan de hand van de volgende schrijfwijze voor (22.8):

gg =Mf. 3 Y x o 3-2 M£   y A O w-1 + M£ ( y XO -   I c r 2 ) W- 1+gE
-1

(22.9)

Stel nu, dat er in de tijd, voorafgaande aan periode t, een situa-

tie van evenwichtige groei aktueel is geweest

(Wu =g E=0;U<t,
U

en neem vervolgens aan dat er in periode t een blijvende verhoging

plaats vindt van de reele loonvoet ter grootte van w.

Als gevolg hiervan ontstaat in periode t zelf een verhoging van de

werkgelegenheid tot een bedrag van Mg Jy Ao W 0/0 ; in de daarop

volgende periode bedraagt de daling van de werkgelegenheid eveneens

M£    A  w 0/0 , waarmee de laatstgenoemde variabele weer op het

oorspronkelijke evenwichtige niveau komt. Doch indien men, zoals
is verondersteld, de re@le loonkosten verder op het verhoogde ni-

veau houdt, zal de verandering van de werkgelegenheid een negatie-
ve funktie zijn van het niveau van de redle loonkosten, aldus:

   E       -          1 -1        =       -       M £      3 k a r        F

W (22.10)

Hiermee is duidelijk geworden dat men in onze gedachtengang een

onderscheid moet maken tussen het verband tussen loonkosten en

werkgelegenheid op korte en dat op lange termijn. Op korte

termijn speelt het positieve bestedingseffekt van de hogere reole

lonen. Op langere termijn daarentegen is het verband tussen de

loonkosten en de arbeidsvraag duidelijk negatief, vanwege de geIn-

duceerde duurzame vermindering van beschikbare arbeidsplaatsen. We
kunnen zelfs konkluderen dat een te hoog redel loonpeil in onze ge-



- 50 -

dachtengang agressiever de werkgelegenheid aanvreet dan doorgaans
wordt aangenomen.
In het door ons ge@xponeerde model zal namelijk het werkloosheids-

percentage voortdurend groter worden wanneer duurzaam een te hoog

loonpeil wordt gehandhaafd. Meestal neemt men echter aan, dat met
een duurzaam te hoog loonpeil slechts een konstant werkloosheids-

percentage korrespondeert.

22.12 De priisvormingsfunktie.

Ten aanzien van de prijsvorming veronderstellen wij dat de prijzen

uitsluitend bepaald worden door de loonkosten. De doorberekening
van de loonkosten in de prijzen geschiedt -anders dan in hoofdstuk I-

vertraagd en wel volgens de formule:

-1
P = 41 P£ + 11'2 Pi - (1 1'1    +   1 1'2    E )P i (22.11)

-1

In verband met latere substituEies leiden we uit (22.11) de navol-
gende uitdrukkingen voor p en p£ in termen van de reole loonvoet
af:

-

w E (1 - 41) PE - 92 PE_  = <(1 - 41) - 42 E-1} Pi  *

1

* Pt
=

-1 w ' (22.12)

0 - 1112 - 42 E

zodat;

-1
 1   *2 E    Z

P =                   W                              (22.13)
0 - 1111) - 42 E

-1
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Een enkele malen gebruikte uitdrukking is tenslotte:

-1

(1 - E 91) - E 92 E    Z
(PZ - 6 P) - -1 w                 (22.14)

0    -    91)    -    4'2    E

22.13 De loonvormingsfunktie.

We gaan uit van een de facto bestaande glijdende loonschaal. De

exakte formule van de doorberekening van de prijzen in de lonen

luidt:

(22.15)p E=E p+B g£ +P E

Vanzelfsprekend valt er over de loonvormingsfunktie, die de aanbod-

struktuur van de arbeidsmarkt beschrijft heel wat meer te zeggen

dan het geven van de bovenstaande eenvoudige specifikatie. (Dat

meerdere rechtvaardigt o.i. dat we een afzonderlijke beknopte

appendix aan de theoretische en empirische aspekten van de

loonvormingsfunktie hebben gewijd).

Uit (22.15) verkrijgen we, rekening houdend met (22.12) en (22.13),

als verband tussen de reole loonvoet enerzijds en de werkgelegen-

heidssituatie anderzijds:

-1

(1 - E Wl) - E 42 E    2
-1

W = B gt + p£ (22.16)

(1 -  ·*1  -   42 E

In de verte doet (22.16) denken aan de bekende aanbodfunktie van

arbeid. In een -overigens theoretisch belangrijk- uitzonderings-

geval, waarin geldt dat € = 1, heeft (22.16) ook het gebruikelijke

stijgende verloop. Niettemin is de interpretatie van (22.16) ver-
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schillend van die van de gebruikelijke aanbodfunktie. In de onder-

havige theorie korrespondeert namelijk met een verschillende reole

loonvoet niet een verschillend arbeidsaanbod, doch met een wijzi-

ging in de vraag naar arbeid, die in onze theorie ook altijd zal

worden gehonoreerd, zal een andere reole loonvoet tot stand komen.

Daarbij is dan al rekening gehouden met de doorwerking van de ver-

anderde prijzen in de looneisen enerzijds (22.15), alsmede van de
loonkosten in diezelfde prijzen anderzijds (22. 9).

We kunnen gemakkelijk een inzicht krijgen in de uiteindelijke

ontwikkeling zowel van de redle loonvoet als gevolg van een zeker

duurzaam volgehouden peil van werkgelegenheid, door (22.16) op te

vatten als een eenvoudige differentievergelijking.

De modulus van de genoemde differentievergelijking bedraagt

E 42
. De ontwikkeling van de reole loonvoet als funktie van

1 - E Wl

een duurzame verhoging van het peil van de werkgelegenheid zal,

wanneer we uitgaan van een zekere startwaarde, een voortdurend

-volgens een M.R.- dalend verloop hebben, als E (41 + 42) < 1' en
een voortdurend meetkundig stijgend verloop hebben in het omgekeer-

de geval dat E (42 + 42) > 1. De reden van de stijging/daling is

E 92
gelijk aan:

1- E 41

Het zal duidelijk zijn dat een belangrijk stuk van de inflatiepoli-

tiek, inzonderheid het bekende haasje over springen van lonen en

prijzen, met het bovenstaande in verband gebracht kan worden.

Een laatste opmerking nog over de interpretatie van de loonvormings-

funktie. De verwantschap met de bekende Phillips-kurve is duidelijk.

Toch is er ook een belangrijk verschil. In de oorspronkelijke spe-
cifikatie wordt in de Phillips-kurve tot uitdrukking gebracht, dat,

-althans bij onvolledige doorberekening van de lonen in de

prijzen- de reole loonkosten zullen veranderen, zolang er nog geen

situatie van full-employment is bereikt. In de door ons gekozen

specifikatie veranderen de loonkosten reeds niet meer, wanneer de

werkgelegenheidssituatie geen wijziging ondergaat. De evenwichts-

scheppende werking van de door ons gekozen specifikatie is dan
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ook geringer dan bij de eigenlijke Phillips-kurve het geval is.
Met name ook aan deze kwestie wordt in Appendix A.2.2 nadere aan-

dacht geschonken.

22.20 Samenvatting van het model.

In het onderstaande overzicht M 22.1 zijn wederom de kernrelaties

van ons basismodel zodanig gerangschikt, dat de oplossing van het

model in de vorm van de differentievergelijking door achtereenvol-
gende substitutie kan worden verkregen.

Tevens is in dit overzicht reeds aangegeven op welke manier autono-

me ontwikkelingen va de lonen, de kapitaalakkumulatie, alsmede van

de bestedingen in het model hun plaats krijgen.

Een nadere verduidelijking van de werking van het model kan men
verkrijgen uit grafiek G 22.1, waar aan de hand van een pijlensche-

ma de kausiliteit van het model is zichtbaar gemaakt.

De konjunkturele dynamiek ontstaat door verwachtingen en vertra-

gingen, of, met andere woorden, omdat het heden aan het verleden

en eventueel ook aan de -ondoorzichtige- toekomst is gekoppeld. In

ons basismodel grijpt het verleden op drie punten aan op het

ekonomisch gebeuren in het heden.

Op de eerste plaats geschiedt dat via de vertraging in de kapitaal-

vorming, welke op zijn beurt gebaseerd is op de gestation period

van de kapitaalgoederen. Ten tweede via een vertraging in het beste-

dingsmechanisme, die in ons model uitsluitend zijn oorsprong vindt
in de bestedingen van de kapitaaleigenaren, als gevolg van de ver-

wachte relatie ten aanzien van het kapitaalrendement. Ten derde

is de huidige prijsvorming mede afhankelijk van de loonkosten van
het verleden, waaruit eveneens een deel van de konjunkturele golf-

bewegingen kan worden verklaard.
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M 22.1 Basismodel II

RELATIES AUTONOME IMPULSEN

(1)  P =9 D +
42 P£

+p1 .2
-1

(2)  w  E p£ - p

-      An Z
(3) r -liw

K

(4)  gk =  k + ar r-2
+ g

k-1                                -

I.             A A 0 Q

(5)  gE =M E {A. a  (w - w-1) +   gkj     +  M  a  gU Y E  y ox

-

(6) p£ =E P+e g g +  p£

1

·'1*
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G 22.1 Pijlenschema van basismodel II.
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Bijgevolg kan men de totale endogene konjunktuurbeweging opgebouwd

denken uit een drietal komponenten. De eerste komponent ontstaat

uit de mutaties in de arbeidsvraag als gevolg van een te grote of

te kleine arbeidsplaatsenkreatie in het verleden; deze verklarings-
grond voor de totale konjunktuurbeweging kan men met arbeidsplaat-

senkonjunktuur aanduiden. De tweede komponent werkt eveneens via

de vertraagde bestedingen; deze verklaringsgrond noemen we in het

vervolg de bestedingskonjunktuur. De derde oorzaak van konjunkture-

le golfbewegingen, die aangrijpt via de loonvormingsfunktie, kan
prijzenkonjunktuur worden genoemd.

Opmerking verdient wellicht nog dat men de arbeidsplaatsen-, de be-
stedings- en de prijzenkonjunktuur weliswaar analytisch kan onder-

scheiden, doch ze niet kan scheiden in die zin dat de totale kon-
junktuur een eenvoudige algebraIsche optelsom van de drie kompo-

nenten zou zijn. Aangezien de drie genoemde konjunktuurkomponenten
simultaan werken, en elkaar dus wederkerig beinvloeden, heeft de

arbeidsplaatsenkonjunktuur een ander verloop m6t vertraagd prijs-
vormings- respektievelijk bestedingsmechanisme, dan wanneer laatst-

genoemde mechanismen zijn uitgeschakeld.

Verder merken we op dat de kausaliteitsketen van G. 22.1 nog enkele

lussen vertoont, zodat het relaas van de elkaar opvolgende gebeur-

tenissen niet konsekutief is te vertellen. Dit impliceert, dat er,

behalve in de reeds eerder genoemde werkgelegenheidsmultiplikator,
nog andere multiplikatoren in het systeem besloten zitten. Van

deze zal er met name 66n, die op de grote lus -welke van pt via w

en g  naar g£ loopt, om vervolgens via de B-koefficient naar p£
terug te keren- betrekking heeft, nog geregeld onze aandacht opei-

sen; we zullen deze met loonvoetmultiplikator aanduiden. De mathe-

matische formulering ervan is:

M  E
W                                                  ru

1 - B M.2, Ao ay

De gesloten kausaliteitsketen van G. 22.1 laat verder zien dat de
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verstoring van de evenwichtige ontwikkeling, waar die in het systeem

ook plaats vindt, steeds getransformeerd kan worden in bijvoorbeeld

een positieve of negatieve druk op de loonvoet.

Als voorbeeld nemen we het geval dat in periode t-1 het kalkula-

tierendement  rt-1 hoger is dan het evenwichtige niveau, zodat uit

dien hoofde in periode t de bestedingen (van de kapitaaleigenaren)
K -

1 - lo rt-1 hoger zullen zijn. Daardoor zal ex ante de totale na-

tionale besteding trt-1 en de ex ante werkgelegenheid a  Krt-1

hoger dan evenwichtig zijn. Via de reeds eerder besproken werkge-
legenheidsmultiplikator impliceert een an ander een initiole posi-

tieve druk op de werkgelegenheid van ME  y K rt-1 ' hetgeen -de

kausaliteitsketen van het model verder volgend- neerkomt op een

initille (geinduceerde) loonpush van M£    Krt-1

Op analoge wijze kan een te lage winstgevendheid met een vertra-

ging van twee perioden via de hiermee samenhangende akkumulatie-
funktie als een positieve initiole loonpush worden geinterpreteerd.

Voor de gang van zaken op de korte termijn is het in wezen irrele-

vant of de positieve of negatieve pushes op de loonvoet -of op

welke variabele dan ook- veroorzaakt worden door exogene faktoren,

in de eigenlijke zin van buiten het systeem komende invloeden, dan

wel door vooraf bepaalde variabelen, die weliswaar door het stelsel

zijn voortgebracht, doch in een achterliggende periode.

Aldus is het mogelijk om alle denkbare verstoringen in het systeem

te transformeren in al dan niet geInduceerde loonimpulsen. Op die

manier kunnen we alle verschillende mogelijke autonome impulsen in

zekere zin met elkaar vergelijken. Verder bereiken we ermee, dat

we voor de beschrijving van de funktionering van onze modellen
praktisch kunnen volstaan met de beschrijving van de dynamische

konsekwenties van een loonpush.
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23.00 De oplossing van het model.

Onder oplossing" van een dynamisch model kunnen we nog uiteenlo-
"

pende dingen verstaan. Op de eerste plaats valt te denken aan de

oplossing van de korte termijn. Bedoeld is dan dat de variabelen

van een periode t uitgedrukt zijn ten eerste in de bekende Struk-

tuurparameters, ten tweede in de eenmalige of duurzame autonome

impulsen en ten derde in vooraf bepaalde variabelen van het sys-
teem.

Belangrijker -want algemener, omdat zij de korte termijnoplossing

insluiten- zijn de zogenaamde eindvergelijkingen van het dynamische

model welke in onze lineaire systemen steeds uit lineaire diffe-

rentievergelijkingen met konstante koofficionten bestaan. Deze

beschrijven, uitgaande van zekere startwaarden, welke op hun beurt

bepaald zijn door autonome impulsen, de konjunkturele omtwikkeling

van de afzonderlijke variabelen.

Aan de oplossing in de vorm van een differentievergelijking zijn
overigens nog twee aspekten te onderscheiden, namelijk enerzijds

het homogene deel van de eindvergelijking, dat bepalend is voor

de endogene dynamische eigenschappen van het model, en daarnaast

de samenstellingen van de autonome impulsen. De verdeling in de

tijd van de autonome impulsen is, zoals bekend, evenzeer van be-

lang voor het gedrag van een systeem als de endogene struktuurpa-

rameters zelf. Zo kan een op zichzelf stabiel systeem onder invloed

van het ritme waarmee exogene impulsen worden toegediend tot ont-

ploffing worden gebracht. Men vergelijke hiervoor paragraaf 36.00.

Een laatste oplossingsvorm van een dynamisch model betreft de struk-

turele waarde van de variabelen. Zoals nog zal blijken, zijn voor

de bepaling van de gemiddelde waarde, die de variabelen als gevolg

van autonome impulsen zullen aannemen, wederom zowel de endogene
struktuur van het model als de autonome impulsen van belang.

In de hierna volgende sekties zullen we ons met alle bovengenoemde

aspekten van de oplossing van model M 22.1 bezig houden.
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Met betrekking tot de autonome impulsen in de relaties hebben wij

ons beperkt tot deze, welke ook al in M 22.1 zijn aangegeven, te

weten: a.  de loonpush

b.  de kapaciteitspull
c.  de bestedingspull

23.10 De oplossing van de korte termiin.

Om de oplossing van de korte termijn te krijgen bepalen we eerst

de vraagfunktie van arbeid voor de korte termijn, waarin de auto-

nome impulsen, die op de vraag naar arbeid inwerken, alsmede de
faktoren die vooraf bepaald zijn, tot uitdrukking zijn gebracht.

De bedoelde vraagfunktie luidt:

0 - f 0, rU r 0         Q

gg=Mg X0ay w +Mglakgk- X0ay w.1  +Mgaygx

(23.1)

De Phillips-curve voor de korte termijn luidt:

i. '1(    If g' .1-1, 1'1  {15 '42 i-1 -8 42 "-,1 +

+ (1 - 41) PE - 11,2 PE (23.2)
-                        -1

Hiermee heeft men twee vergelijkingen met twee onbekenden met als

oplossing:

1-9
8         1     A   + A

1 - E 91  £    w
W= (23.3)

- 1 - 911-M M A J
1-6 4 1  2  0  Y
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Hierin is:

0 - ./
A =M  k  k - AO ay w-1   + Mt ay gx2 £

Aw      =       1       -1€      11'11                   4 2      G-1-       8      11'2       h                   +       0       -      1,1'1)       B£      -      1 1' '2      82            -l j
-                        -1

Konklusie: In ons model is door middel van een gekombineerde loon-
en bestedingspolitiek op korte termijn een korrektie van versto-

rende invloeden uit het verleden mogelijk. Op korte termijn is niet

alleen werkgelegenheids-, doch ook reele loonpolitiek mogelijk.
Daarmee zal men echter over het algemeen weer storingstermen voor

de toekomst introduceren. Indien men dus in de ekonomische poli-
tiek ook het oog op de toekomst wenst te houden en daartoe een

konsistent en min of meer konstant beleid voor een niet al te ver-
af gelegen toekomst wil voeren, dan is de hierboven samengevatte

korte termijnbenadering ten ene male ongeschikt en kan zelfs tot

ernstige fouten leiden. (Zie verder paragraaf 25.00)

23.11 De eindvergeliiking: het homogene gedeelte.

Men kan pas een politiek voor een langere periode ontwerpen, wanneer
men de karakteristieken, die de ontwikkeling in de tijd van het

model beheersen, kent. Het aangewezen hulpmiddel daarbij is de z.g.
"eindvergelijking", welke niets anders is dan de lineaire diffe-

rentievergelijking, waarin de endogene dynamische eigenschappen
van het model zijn samengevat. In feite bestaat er niet 660 enkele

dynamische eindvergelijking, doch voor elke variabele kan een der-

gelijke differentievergelijking worden opgesteld.

In deze subparagraaf beperken we ons tot de eindvergelijking

m.b.t. de reole loonvoet. Aangezien uit de afleiding daarvan waar-

devolle inzichten m.b.t. de werking van het model kunnen worden

verkregen, staan we er even bij stil.
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Uitgangspunt is de vraagfunktie naar arbeid (waarbij reeds reke-

ning is gehouden met de werkgelegenheidsmultiplier en de gekorri-

geerde marginale arbeidsplaatsenkwote van de kapitaalgoederenvoor-
raad). De vraag naar arbeid geeft aanleiding tot de volgende

positieve (geInduceerde) loonimpuls:

B g£ =B M E X O   G-B M E X O J y G.1 +B M£ 2kgk (23.4)

De komponenten in (23.4) zijn te interpreteren als geInduceerde

impulsen en wel als volgt:

B M  X  a w : positieve loonimpuls vanwege def o y
bestedingen van loontrekkers

4         -
- B M£ Ao ay w-1 : negatieve loonimpuls vanwege de

bestedingen van de kapitaaleigenaren

B ME 3k  k
: positieve loonimpuls vanwege de

beschikbare arbeidsplaatsen

Tot slot vermelden we de eindvergelijking voor de reole loonvoet.

Uitgegaan is daarbij van een uiteindelijk volledige doorberekening

van de lonen en prijzen.

1 - Es *1               - =

1- 411  -B M£  ]r X o w_ E-2 B M E 2 y A O w_1  +

+         B    M E    Jk    a r     0    -     B    M Z     y     A o l 3-2 =  0  (23.5)

Duidelijk kan men in (23.5) de komponenten van de konjunktuurbe-

weging herkennen.
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23.12  De_eindverilellikinSi_de_auton28£_182ulfent

Siechts rekening houdend met de autonome komponenten in de akkumu-

latie-, de werkgelegenheids- en de loonvormingsfunktie- krijgen

we als volledige eindvergelijking van het model:

AO 3
- A  w   +A  w   =

1 -1 2  -2

2                            -                                        1)
= B M£ at gk + B ME 3y  -gx)+ (1 - 41)(PL) (23.6)

- -

Een niet onbelangrijkevariant, die in een groot deel van onze stu-

die als uitgangspunt is genomen, is die, waarbij de prijsstijgingen

via een perfekte toepassing van de glijdende loonschaal volledig

in de redle lonen wprden goedgemaakt.
Naar de officiole inzichten van het C.P.B. gebeurt zulks voor wat

Nederland betreft bij benadering ook wel, zij het met enige ver-
traging. Aangezien de desbetreffende nominale problematiek niet de

hoofdzaak is van ons thema, laten we verfijningen op dit punt
verder buiten beschouwing.

1)  De koofficiEnten A in (23.6) stellen de al eerder afgeleide
samengestelde koofficionten in de eindvergelijking voor.



9- °    De gevolgen (in relatieve afwijkingen t.0.V. de evenwichtige groeiwaarden) van enkele eenmalige
autonome impulsen.
a) Loonpush;   b) Bestedingspull; c) Kapaciteitspull.

Varia- Soort
bele impuls

periode t + 1 2 3 4 5 6 #m.

1

a                                                                                        
         -000000

PL                                                                2
1

b                                                                                                      -000000x                                                                  2
1

c      k
-000000
5

= a) PL

1)         -            A                -                                                                       %w E.V. A  w-A w
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24.00 Beschrijving van de konjunktuurcyclus.

Een nadere illustratie van het model geven we aan de hand van enke-

le konkrete ciffervoorbeelden. De resultaten daarvan zijn samenge-

vat in de tabellen T 24.1 en T 24.2. Als data bij de opstelling

van de genoemde tabellen hebben gegolden:

rU           2                 ru            1
ak =3 ay =3 B=# Yi = 1 i + ar= l

5                                                                      1
E=1 K=T X0 =   A = 0 Wl =

1

42 =2

Belangrijk samengestelde koofficionten zijn:

0          5                     6                        1                                  2M  = -  =2    r  = -ak -6  ME = T w A 0     50

De koofficionten zijn zodanig gekozen, dat na een 66nmalige auto-

nome impuls een sinusoide ontstaat met een periodiciteit van

4 perioden.

Een bijzondere eigenschap van het gekozen cijfervoorbeeld is, dat
de endogene werking van de prijzen werd uitgeschakeld. Dit werd

bereikt door E=l t e stellen. Zoals gemakkelijk valt in te zien

kan men dan de reole gang van zaken bestuderen, onafhankelijk van

de nominale doorberekening van de loonkosten in de prijzen. Als

"toegift" hebben wij de nominale grootheden toch berekend.

In T 24.1 zijn de konsekwenties voor enkele belangrijke variabelen

weergegeven. We merken op dat ondanks de gelijke ont-

wikkeling van de reole loonvoet, die van de overige variabelen

onder invloed van de verschillende autonome impulsen niet geheel

identiek verloopt. Overigens zijn de verschillen ook weer niet

groot. Zij betreffen n.1. slechts de trendniveau's van de variabe-
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len; de "vorm" van de ontwikkeling in de tijd is ook weer telkens
hetzelfde.

Deze grote mate van gelijkvormigheid staat toe, om, voor wat be-

treft de omschrijving van de konjunktuurcyclus, te volstaan met

de gebeurtenissen onder invloed van een 66nmalige autonome loon-
push te analyseren. Het verhaal is in de andere gevallen namelijk

bijna hetzelfde als in het geval van een ddnmalige loonpush.
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24.10 Perioden-beschrijving.

Aan het begin van periode 1 worden door een autonome impuls de

nominale lonen op een J% hoger niveau gebracht dan bij een loon-
ontwikkeling overeenkomstig de arbeidsproduktiviteit aktueel zou

zijn. Via de (redle) loonvoetmultiplikator Mw stijgen als gevolg
hiervan de reele lonen in dezelfde periode nog tot 1%. Dit is, bij

de gegeven koofficionten, slechts mogelijk bij een nominale loon-

voetstijging van 2% en een bijbehorende prijsstijging van 1%.

De verdere gevolgen van het verhoogde redle loonpeil zijn: een

daling van het kapitaalrendement met op langere termijn gevolgen

voor de bestedingen van de kapitaaleigenaren, alsmede, in een nog

iets verder afgelegen toekomst, voor de kapitaalvorming. Intussen

stijgt de werkgelegenheid nog in het jaar van de eenmalige loon-
push tot boven het evenwichtsniveau, vanwege de verhoogde beste-

dingen van de loontrekkers. Tegelijkertijd is om dezelfde reden

het produktievolume hoger en, aangezien de kapitaalgoederenvoorraad

nog op het evenwichtige peil is, de bezettingsgraad van de kapaci-
teit. De konjunktuur staat volledig onder invloed van de bestedings-

komponent.

De vreugde van de gestegen redle lonen is evenwel slechts van korte

duur. In periode 2 reeds ondergaat de ekonomie de negatieve in-

vloed van de gedaalde bestedingen, vanwege het lagere rendement in

periode 1. De redle lonen kunnen nog net op het evenwichtige peil

gehouden worden, vanwege de autonome loonsverhoging van de vorige

periode. Een en ander betekent, dat tot en met periode 2 de loon-

trekkers slechts in zoverre hebben geprofiteerd van de autonome

loonimpuls, dat zij 66n jaar op de evenwichtige loonontwikkeling

zijn vooruitgelopen.

Maar ook de dan verkregen voorsprong kunnnen loontrekkers, als men
het ekonomisch mechanisme ongestoord laat werken, op den duur niet

vasthouden. Intussen wordt de konjunktuur nog steeds beheerst door

de bestedingskomponent. De intrede van de arbeidsplaatsen-konjunk-
tuur staat echter voor de deur. Daardoor zijn al in de derde periode

de negatieve faktoren nog groter. (*nieuw zijn n.1. de bestedingen
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van de kapitaaleigenaren laag -thans ook vanwege een geslonken

volume van de kapitaalgoederen-, doch bovendien ontstaan er sterke

werkloosheidstendenties, met hun loondrukkende werking, als gevolg

van het arbeidsplaatsentekort. Het autonoom hogere niveau van de
reole lonen is nu zelfs niet meer voldoende om deze op het struktu-

rele peil te houden. Werkgelegenheid en produktievolume bewegen

zich nu al twee perioden in successie op een laag niveau. In de

nominale sfeer is thans de nominale loonvoet tot zijn evenwichtige

waarde teruggekeerd. De prijzen zijn evenwel nog hoog.

De spontane afremming van de loonontwikkeling in de perioden 2 en
3 leidt tot een herstel van de konjunktuur in periode 4. De beste-

dingen van de kapitaaleigenaren hebben nu een meer dan trendmatig
niveau bereikt. Hetzelfde geldt, overigens in samenhang met de ge-

noemde hogere bestedingen, ten aanzien van het produktievolume.

Toch kan ook nu weer geen volledige werkgelegenheid gerealiseerd
worden, omdat de negatieve arbeidsplaatsenkomponent de positieve

bestedingskomponent overtreft. Al met al bereiken we in periode 4

een evenwichtig redel loonpeil; ook de nominale grootheden zijn

tot hun uitgangswaarden teruggekeerd; de werkloosheid heeft een

lage waarde bereikt. Toch is er slechts ogenschijnlijk een situatie
van evenwicht aktueel, want in periode 5 doet het autonoom ver-

hoogde loonniveau zich op dezelfde manier als in periode 1 onafge-

remd gevoelen, zodat de loop van de konjunkturele gebeurtenissen
zich herneemt.
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25.00 Ekonomische politiek.

Evenals in Hoofdstuk I lijkt het nuttig om de politieke mogelijk-

heden in deze paragraaf nog eens expliciet te verkennen; daarbij

zullen we tevens de gelegenheid hebben om enkele opmerkingen te

maken ten aanzien van de praktische moeilijkheden om de verkregen

theoretische inzichten in de werkelijkheid toe te passen.

Als doelstelling van de konjunkturele stabilisatiepolitiek hebben

we genomen de konjunkturele fluktuaties, die ontstaan ten gevolge

van de autonome impulsen, met een zo klein mogelijk pakket van
maatregelen weg te werken, althans zoveel als mogelijk is, te dem-

pen.

De hier bedoelde politiek moet men niet verwarren met de gangbare

politiek van de korte termijn. Uit onze analyses is n.1. duidelijk

naar voren gekomen, dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk
is om voor een zeker tijdstip t, mits er voldoende instrumenten ge-

geven zijn, een momenteel evenwicht te realiseren. Het is evenwel

waarschijnlijk, zoals ook al eerder is betoogd, dat men daardoor
nieuwe onevenwichtigheden introduceert, die in de toekomst weer

andere beleidsmaatregelen vereisen, enz.. Op die manier kan men

terecht komen in een cyclische stop-go-politiek, die vrijwel nimmer

juist getimed en gedoseerd zal zijn.

Het zal duidelijk zijn, dat het bij het door ons bedoelde stabili-

satie-beleid minder om schipperen en meer om sturen gaat. Even

duidelijk zal het echter zijn, dat de voorwaarden, die aan de ten

uitvoerlegging moeten worden gesteld, aanzienlijk zwaarder zijn, In

het bijzonder is een nauwkeurige diagnose van de onevenwichtigheden

uit het verleden, die in het heden tot verstoringen aanleiding

geven, noodzakelijk. Op dit moment gaat de feitelijke informatie

bijvoorbeeld in Nederland zeker nog niet zo ver.
In dit verband is ook de reaktietijd van de beleidsvoerders van

belang. De te nemen maatregelen zullen anders moeten zijn, al naar

gelang de bestuurders sneller of trager op verstoringen reageren.
Maar al te vaak wordt in de literatuur de indruk gewekt, als zouden
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degenen die het voor het zeggen hebben het eens zijn over de diag-
nosestelling, om vervolgens, ook weer in grote eensgezindheid,

zich te haasten de meest aangewezen maatregelen te treffen. Diag-

nose en therapie is in de ekonomische politiek een langdurig en

vaak ook een irrationeel en konfliktvol proces, dat in ieder geval

anders verloopt dan de gladde rekenpartij, die de modelsmatige ana-

lyse oplevert. Vandaar ook, dat het ons in de hiernavolgende voor-
beelden veel meer gaat om een illustratie van de vele moeilijkhe-

den van de ekonomische politiek, dan om konkrete aanbevelingen voor

diezelfde politiek.

Er is al enkele malen gebleken, dat eenmalige autonome impulsen
duurzame veranderingen teweeg kunnen brengen in de struktuur van

de volkshuishouding. Een beleid, gericht op een duurzame herstruk-
turering, heeft dus logischerwijs een kans van slagen.

Struktuurbeleid is evenwel in het algemeen niet mogelijk zonder

konjunkturele schommelingen in het leven te roepen. In principe lS

het mogelijk om de cyclische onevenwichtigheden te redresseren,

doch dan moet men wel op zijn hoede zijn voor nieuwe ongewenste
strukturele neveneffekten, die soms zelfs kunnen impliceren, dat

de op zichzelf haalbare normen van het struktuurbeleid niet worden

gerealiseerd.

Konkluderend: konceptueel kan men stabilisatie- en struktuurbeleid

zeer wel onderscheiden. In de werkelijkheid zal het evenwel in
het algemeen ongewenst zijn om ook daadwerkelijk het een van het

ander te scheiden. De struktuurpolitiek heeft zijn logische ver-

lengstuk in de stabilisatiepolitiek en omgekeerd moet men bij

stabiliserende maatregelen Steeds op de eventuele strukturele ne-

vengevolgen bedacht zijn. Dat het hierbij niet alleen gaat om ge-

vallen, die slechts als hersenschimmen van de theoreticus bestaan,
hopen we aan de hand van de thans volgende uiteenzettingen duide-

lijk te maken.

We zullen ook nu reeds slechts enkele instrumenten van ekonomische
politiek veronderstellen, te weten de loon- investerings- en beste-

dingspolitiek.
Verder maken we een onderscheid tussen de stabilisatiepolitiek in
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engere zin enerzijds en het herstruktureringsbeleid anderzijds. In

het eerste geval is de probleemstelling zonder meer de stabilisa-

tie van door autonome verstoringen in het leven geroepen konjunk-

turele golfbewegingen. In het tweede geval luidt de opgave om met

vermijding van konjunkturele labiliteit en zoveel mogelijk ook

met vermijding van strukturele onevenwichtigheden, doelstellingen

voor de langere termijn te realiseren.
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1 25.1 Werkgelegenheidspolitiek: Stabilisatie van een:------

a) eenmalige loonpush door een (eveneens eenmalige)b) tegengestelde bestedingspull resp.
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25.10 Werkgelegenheidspolitiek.

De manier waarop men bepaalde wenselijkheden met betrekking tot

het volume van de werkgelegenheid kan realiseren, valt direkt af
te lezen uit T 24.1. Alleen al de toepassing van het instrument

van een 66nmalige loonpush is voldoende om duurzame mutaties in de
werkgelegenheid te veroorzaken. De doorwerking van eenmalige loon-

maatregelen op de overige variabelen levert weinig duurzame span-

ningen op. De belangrijkste struktuurwijziging, die naast de werk-

gelegenheidsmutatie optreedt, is de verandering van het aantal ar-

beidsplaatsen. Gelukkig is het zo, dat men in geval van eenmalige

loonpush precies de mutatie in het aantal arbeidsplaatsen krijgt
die men met het oog op de doelstellingen ten aanzien van werkgele-

genheid wenst. Ook de verandering in feitelijke produktie is pre-

cies op maat. De nieuw tewerkgestelde arbeiders(c.q. de overgeble-

ven arbeides in geval van een politiek van werkgelegenheidsvermin-

dering) behoeven dus niet harder of minder hard te werken dan nor-

maal. Ook de bezetting van de kapitaalgoederenvoorraad bereikt

struktureel normale waarden.

Om de in het leven geroepen kunjunktuakle onevenwichtigheden te

stabiliseren, komt in principe zowel het instrument van de eenmalige
kapaciteitspull als dat van de eenmalige bestedingspull in-aanmer-

king. Van deze twee heeft de eenmalige kapaciteitspull geen struk-

turele bijwerkingen en is dus wat dat aangaat te verkiezen boven

de eenmalige bestedingspull. De laatstgenoemde vorm van ekonomische

politiek werkt immers noch wat de kapitaalvorming, noch wat de af-
zetontwikkeling en dus de feitelijke produktie betreft, neutraal.

Een positieve bestedingspull heeft uiteindelijk een kapitaalverlies

tot gevolg, omdat de door hoge reole lonen en de daarmee samenhan-
gende lage rendementen uit het begin van de cyclus, geInduceerde

stagnatie van de investeringen, later niet meer wordt ingehaald.

Wat dat betreft is een en ander geheel analoog aan een eenmalige
loonpush. Een verschil tussen bestedingspull en loonpush is aanwe-

zig terzake van de ontwikkeling van de feitelijke produktie. Deze

grootheid beweegt zich, vanwege de hogere startwaarde, in geval van

een positieve bestedingspull op een hoger niveau als bij een over-
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eenkomstige positieve loonpush. Het gevolg is evident: aangezien

voor wat de kapitaalvorming betreft de negatieve loonpush en de po-
sitieve bestedingspull elkaar precies kompenseren, doch anderzijds

een positieve bestedingspull de stimulerende effekten van een ddn-

malige negatieve loonpush nog versterkt, is het gevolg van de kom-
binatie:                 een voortdurende overbezetting van de ka-

pitaalgoederenvoorraad.

Aangezien de konjunkturele stabilisatie door middel van een een-

malige kapaciteitspull niet aan het hier gesignaleerde euvel labo-
reert, verdient het laatstgenoemde instrument de voorkeur. Wel mag

men stellen, dat de effektuering van een kapaciteitspull in de

werkelijkheid van de ekonomische politiek veel moeilijker te reali-

seren zal zijn als een bestedingspolitiek, die de overheid, althans
in principe, in vergelijking tot een kapaciteitspull snel en direkt

via fiskale maatregelen kan entameren,terwijl de overheid in de
huidige ekonomische organisatie voor wat betreft de realisatie van
een voorgenomen investeringspolitiek voor het grootste deel afhan-

kelijk is van de partikuliere investeringsbeslissingen. Bovendien

komt de uitwerking van een investeringsbeleid pas met een aanzien-

lijke vertraging.

Voor een exakte weergave van de stabilisatiemogelijkheden bij
werkgelegenheids- (en kapitaalvormings-) politiek vergelijke men

T 25.1.                                         /

25.11 Inkomenspolitiek: duurzame verandering van de redle loonvoet.

Geen enkele van de aangegeven eenmalige impulsen leidt op zichzelf
tot een blijvende verandering van het relle loon. Van de andere

kant kan men een blijvende verhoging (of bij tegengestelde maat-

regelen een verlaging) van het redle loon bereiken door het herhaald
hanteren van onverschillig welke van de drie behandelde instrumenten

allddn. Zelfs kan, afgezien van een zekere aanloopperiode bij een-

zijdige hantering van odn van de genoemde instrumenten, een stabiele

ontwikkeling resulteren. In het gegeven cijfervoorbeeld heeft men
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T 25.2

Stabiele ontwikkeling van de reole loonvoet bij voortdurende autonome

impulsen.

t1234567 enz.

Vanwege autonome
impuls in periode: t

11 0 -1 0   1   0  -1 0 enz.

2       1   0  -1   0 1 0 -1 enz.

3           2   0  -2   0   2 0 enz.

4               2   0  -2   0 -2 enz.

5                    2   0  -2   0     enz.

6 20 -2 enz.

7 20 enz.

8                                2     enz.

Totaal: 1 1 111111 enz.

T 25.3

Ontwikkeling van enkele andere variabelen

t123456789

2 4 6  -8 _10  12ab  0   0                              enz.5  -5  -5   5  -5 --3
g 1222 2 2 2     2
k c55555555 enz.

1      -2  -4  -6  -8 _10 _12a        - 0 enz.
5           555555

2 2 2 2 2 2 222bc  -  -  -  -   -   -   -  _     enz.55555555

3       2  _4 _6 8  10  12a        - 0 enz.
5      -555  -5 -5 --5

6   6  10  14  18 22 26 305          5 5-5-555 -35b - enz.

42222222c     -     -    -    -     -     -                      enz.5 5 5 5 5 5 5 5
2a  --   0   0 0 0000 enz.
5

6  -6 _12 _18 _24 _30 _36 _42 enz.
s                b  -555555555b

3C  --   0   0   0   0   0   0 0 enz.
5
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er slechts voor te zorgen, dat met ingang van periode 3 de intensi-

teit van de gegeven impuls het dubbele bedraagt van de voorafgaan-

de periode 1 en 2. Een en ander valt uit de cijferopstelling van

T 25.2 af te lezen.

Intussen mag men uit het vorenstaande niet de konklusie trekken

dat vanuit struktureel oogpunt te zien, de besproken instrumenten

indifferent zouden zijn. Dat valt op te maken uit T 25.3 waar de
ontwikkeling van enkele andere centrale variabelen is weergegeven,

onder invloed van een reeks van impulsen, zoals in T 25.2 zijn
bepaald. Raadpleging van T 25.2 en T 25.3 voert tot de konklusie,
dat  het inderdaad mogelijk is een blijvend redel loonpeil te be-

reiken door van jaar tot jaar een loonstijging die de produktivi-

teitsstijging overtreft, af te dwingen. Men moet dan natuurlijk

wel aan de situatie op de arbeidsmarkt voorbij zien. Dat wil dus
zeggen, dat de strukturele loonvormingsfunktie helemaal buiten spel

is gezet. Daar staat dan tegenover, dat via de daling van het kapi-

taalrendement en de daardoor geInduceerde daling van de investerings-

last, de eigenlijke dragers van de inkomens, in casu de produktie-

kapaciteit, worchn uitgehold. Ongeveer parallel daarmee treedt er

een strukturele daling van de werkgelegenheid op. Toch kan het zijn,

dat zij, die een overvragingspolitiek aan de vakbonden aanbevelen
een tijdlang het gelijk aan hun zijde hebben. Zij kunnen immers

tot en met de vijfde periode wijzen op een verbetering van de redle

welvaart van de arbeiders als groep. Tot die periode is immers de

daling van de werkgelegenheid relatief lager dan de stijging van
de reole loonvoet, zodat de reole loonsom hoger if dan het geval

zou zijn geweest bij handhaving van de evenwichtige ontwikkeling.

Wanneer evenwel ook nog na periode 5 de agressieve loonpolitiek

effekt sorteert, dan gaat het met de welvaart van de beroepsbevol-

king, 66k als groep genomen, snel bergafwaarts. De werkeloosheids-

percentages worden dan namelijk zo groot, dat een ongewijzigde
voortzetting van de eenmaal geinitieerde politiek niet waarschijn-

lijk is. Niettemin duurt het ook dan nog tot periode 8 vooraleer

de aanvankelijk verkregen extra arbeidsinkomens helemaal zijn "te-
rugbetaald". Dit blijkt uit onderstaande staatje T 25.3a, waarin

de gekumuleerde extra reEle lonen ingeval van een duurzame poli-
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tiek van loonovervraging in de eerste twee jaar van 6% en daarna

van 1% per jaar zijn weergegeven.

T 25.3a : Gekumuleerde extra reole lonen bij een loonvorming

8 la T 25.2,(variant a.)

t 1 2 3 4 5 6 7 8

6    11    14    15    14    11     6     1E ( L+W)      55   -5    5    5    5    5    5- -  -  -  -

Onwillekeurig roept het hier verkregen resultaat associaties op

met de situatie, zoals die zich in het najaar van 1971 in Nederland
ging aftekenen. Na een periode van extreem hoge loonstijgingen

in 1969, 1971 (en eigenlijk sinds 1963) schenen degenen, voor wie

het wat de lonen betreft nooit genoeg is, het gelijk aan hun zijde

te krijgen. In ieder geval konden zij zich erop beroepen, dat ook

redel gezien de vooruitgang van de faktor arbeid groter was dan in

tijden van relatieve matige loonsverhogingen. In het najaar van

1971 is de erkenning gekomen, dat men wat de lonen betreft te ver

was gegaan. Toen vond ook het plan van de SER-deskundigen genade;
de kern van dit plan is, dat de genoten loonvoorschotten over een

langere periode (t.w. 1974)moetenworden "terugbetaald':1  In het
kader van de door ons in het voorafgaande uitgewerkte theorie moet

men van een dergelijk plan eigenlijk zeggen, dat het op het moment

dat het politiek gesproken verkoopbaar is omdat de nood aan de man

is gekomen, ekonomisch gezien overbodig is geworden. Zonder enige
twijfel zou in de periode na 1971 de bedoelde amortisatie van de

loonvoorschotten ook door de vrije marktkrachten wel tot stand

komen. Het is evenwel denkbaar, dat een meer centraal geplande

loonontwikkeling de eerder genoemde delging meer geleidelijk kan
realiseren. Om de mogelijkheden hiervan te bespreken is echter een

model van de open ekonomie nodig. We zullen daarom op deze kwestie

in  hoofdstuk III nog eens terugkomen.

1)  In de eerder bedoelde zin.
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Zou men daarentegen het resultaat van T 25.2 willen verkrijgen via

een duurzame bestedingspull (b), dan blijven de werkloosheidsten-

denties achterwege. Ook nu wordt de kapitaalgoederenvoorraad van-
wege het struktureel lage rendement aangetast; er ontstaat evenwel

geen werkloosheid vanwege de door vraagfaktoren voortdurend stij-
gende feitelijke produktie. Het gevolg is een snel oplopen van de

overbezetting van de kapitaalgoederen. Daarmee is de bestedingspo-

litiek als het meest labiliserende beleid gebrandmerkt, aangezien

er feitelijke zodanig grote en zelfs voortdurend toenemende span-

ningen in de produktiesfeer door ontstaan, dat men het model onmo-

gelijk nog onbeperkte geldingskracht kan toekennen. De beste moge-

lijkheid van een loonpolitiek tenslotte is een duurzame kapacitelts-

pull (c). In vrijwel alle opzichten geeft deze de meest evenwich-

tige resultaten wanneer het doel een duurzame verhoging van het

reole loon is. Slechts in de eerste periode is er van een zekere

onevenwichtigheid sprake m.b.t. de bezettingsgraad van de kapltaal-

goederen. Voor het overige kan de ontwikkeling tot in de lengte van

jaren in evenwichtige banen worden geleid. Een zekere spanning is

evenwel ook nu niet te vermijden. Immers door de toegenomen kapl-
taalgoederenvoorraad is er ook een struktureel teveel aan arbeids-

vraag.

Voor zover daaraan kan worden voldaan door de rekrutering van arbei-
ders uit nieuwe bronnen (gastarbeiders, gehuwde vrouwen enz.) zal
dit niet tot spanningen in de produktiesfeer aanleiding geven.

Immers, de extra ingeschakelde arbeid behoeft slechts de normale

produktiviteit op te leveren, (g  = gL) terwijl in de beschikbaacheld
van produktieve arbeidsplaatsen is voorzien. (gL = gk) Wanneer men
evenwel deze verandering in de werkgelegenheid ongewenst vindt, dan

is een additionele werkgelegenheidspolitiek noodzakelijk. In de

vorige sektie 25.10 hebben we uiteengezet hoe die op evenwichtlge
wijze kan worden gevoerd.

In de hiernavolgende tabel T 25.4 is voor enkele variabelen een

inkomensbeleid, gekoppeld aan een evenwichtige werkgelegenheidspo-

litiek, volledig in kaart gebracht.

Samenvattend mag men stellen: de kern van de inkomenspolitiek is de

voortdurende hantering van het investeringsinstrument- Na een aan-

loopperiode (insluitend de eerste twee perioden) moet dit verder



T 25.4 Evenwichtige politiek voor een duurzaam hogere reole loonvoet van 1%

a) Positieve eenmalige investeringspull van 1/5% in periode 1.
b) Positieve eenmalige investeringspull van 1/5% in periode 2.
c) Positieve voortdurende investeringspull van 2/5% vanaf periode 3.
d) Eenmalige loonpush in periode 1 van 2%
e) Eenmalige bestedingspull in periode 1 van-1%

1 2 3 4 5   6  gem.1 2 3 4 5 6  gem.                      -2       2         2

a 1 0  -1   0 1 0 0
a

5 0  --   0    -   0   055
2           2             2

b   -    1   0  -1   0   i 0 b 0 -0  0-05      -5        5
c - -22001       44   2C - ---00-55   5

w Sub.Tot.     1    1   1   1 1 11 2222 222
gL Sub.Tot.   -   5   5   5    -   -   -5                          5 5 5

d 2 0 -2 0200 2 2 62222
d-------

e -2 0   2   0  -2   0 0 5  -5   5 5 555
444

Tot.     1    1   1   1   1   1 1 e-5   0   -
0 0    0

5       -5

Tot. 0000 000
111 111                1

a 5 5  -5  -5   5   5                       a  5  -5  -5 5 5 -5 0
4 2 4 2 4 2

-4

11111 _   4  -2 -4 2     4
b -

55  -5  -55   0                   b                  -  -   0           1555 5     5

2   4   2       2                     i        8   4   _4       2
c - 0 - Cl- -

5 +5   5   0555 5         5
1 2 2 2 2 2 2 '4  2  2  2   2  2  2

gk Sub Tot.    5    5   5   5 5 55  y
- I - g  Sub.Tot.  1 5   5   5 5 5f5-                                            -                                            -

:2 6   6  10 2 662
d   0    0  -4 -4 O 0:: -- d - --           --                              I

5 5 5555 555

12  4 8 12  4e 0  0 4 4 0 OIl e --   0   -  -- --- 0  --
5 5 1 5 5, 55 5 5

1

Tot.    1    1,2   2
222-  -                Tot.  -2  -4  -4  -4   -4  -4  -4

5 5'5 5 5 5 5 5555 555
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met een konstante intensiteit worden gehanteerd. Extra maatregelen

ter stabilisatie van een konjunktuurbeweging zijn dan niet meer

noodzakelijk. Eventueel kan men op de manier van 25.10 de struktu-

rele spanning of onderspanning op de arbeidsmarkt wegwerken. Wan-
neer men daartoe overgaat, komt een politiek gezicht op de struk-

turele verhoging van het re@le loon van 1% neer op:

1.  Een eenmalige negatieve kapaciteitspull in periode 1.
2.  Een positieve kapaciteitspull in periode 2.

3.  Een duurzame positieve kapaciteitspull vanaf periode 3 (van
een aanzienlijk grotere intensiteit als de eenmalige kapaciteits

pull zoals onder 2 bedoeld).
4.  Een positieve eenmalige loonpush in periode 1.

25.12

Tot nu toe zijn we in onze beschouwingen vrijwel steeds uitgegaan

van een onmiddellijke reaktie van de autoriteiten op verstoringen.

Het is evenwel mogelijk, dat het enige tijd duurt voordat men op

onevenwichtige ontwikkelingen reageert. De konklusies met betrek-
king tot de te voeren ekonomische politiek kunnen zich sterk wiJZ1-
gen, ja zelfs in hun tegendeel omslaan, wanneer de hier bedoelde

reaktietijd zich wijzigt. Zo geldt bijvoorbeeld in het onderhavige

model, dat de gevolgen van een eenmalige positieve kapaciteitspull
kunnen worden weggewerkt door middel van een eenmalige negatieve

loonpush in dezelfde periode. Wacht men evenwel een jaar met de

loonmaatregel, dan veroorzaakt men slechts een duurzaam blijvende

overemployment. Zonder iets bij te dragen aan de stabilisatie van
de konjunktuur.

Zou men pas op de hiervoor aangegeven wijze reageren in periode 3,

dan zal men de uitslag van de konjunktuur alleen maar versterken,

terwijl bovendien nog het nadeel van de struktureal overemployment

wordt geIntroduceerd. Bij een dergelijke lange reaktietijd is de

werking van de eerder aanbevolen ekonomische politiek bij uitstek

procyclisch.
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Als het zo lang duurt voordat de ekonomische maatregel van een ne-

gatieve loonpush kan worden uitgevoerd, kan men beter een omge-

keerde politiek aanbevelen; aldus: korrigeer de konjunkturele

werking van een eenmalige positieve kapaciteitspull met een posi-
tieve loonpush. Vanzelfsprekend ontstaan er hierdoor strukturele

nevengevolgen, zoals bijvoorbeeld een permanente daling van de werk-

gelegenheid. Deze kan weer volgens het schema T 25.1 worden weg-

gewerkt, hetgeen impliceert, dat per saldo geen loonpolitiek moet

worden gevoerd, terwijl met het oog op de stabilisatie, hetzij

een positieve bestedingspull, hetzij een positieve kapaciteitspull

in aanmerking komt. Men zie hiervoor paragraaf 25.10.

Zodra de reaktiesnelheid in het vizier komt, is natuurlijk een uit-

voerige kasuistiek mogelijk. We zullen evenwel aan de verleiding

weerstaan om daarop in te gaan en het bij deze enkele opmerkingen

die slechts bedoeld zijn om het probleem van de reaktietijd te

signaleren, laten. Voor het overige raadplege men tabel T 25.5.
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T 25.5

Vertraagde reaktie op een autonome kapaciteitspull.

a)  Verstoring van het evenwicht door een positieve kapaciteitspuil

in periode 1 van  %.
b)  Stabilisatie door een eenmalige positieve loonpush in periode 3

van -%
2

c)  Totaal van a) en b).

periode t  1    2    3   4 5 6  gem.

a         1    0   -1   0 1 0     0

w                      b                    1   0 -1 0     0

c               1 0 0 0 0 0 0

a        1   1 _1 111 05    5    5  -5   55
2 2 1

gk
b 00 -5  -5  --5

1    1    1   1  -1  -1  -1C  - - --
5    5    5  -5   5   5   5

2                2            2a        -    0 -- 0 - 0    0
5               5           5

11 3 1 1
b                   5  -5  -5  -5  -5L

2         1   1  -1  -1  -1C        -    0   --5         5  -5 5 5     5

3             3           3

a         1   -5   -1   -   1       05      -5

b 44 6 2 1
g                                        5   5  -5   5  -5

Y

3    1   1   1  -1  -1C                            1          --5   -5  -5  -5   5   5

4    4  .4  _4  _4   4a                      --           -                                           -        0555555

b                                                  04   4  -4  -4
s                                                                         5555
b

44
C             --0000055
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26.00 Enkele voorlopige konklusies.

1. Eenmalige stimuleringsmaatregelen in de vorm van extra kreatie

van arbeidsplaatsen hebben uiteindelijk geen betekenis voor de

werkgelegenheid. De verklaring hiervoor moeten we hierin zoe-

ken, dat de aanvankelijke, -als gevolg van een eenmalige kapaci-
teitspull-, ongetwijfeld hogere kapitaalvorming en daarmee sa-

menhangende arbeidsplaatsenkreatie via de positieve druk op de

lonen investeringen, toch weer na enige tijd worden te niet ge-

daan.

2. Evenmin is een beleid, dat een permanente herhaling van kapa-

citeitspulls leidt, het aangewezen middel om uiteindelijk tot

een wijziging van de werkgelegenheid te komen. Effektiever is

het om het instrument van de loonpush te hanteren. Immers reeds

een eenmalig gegeven negatieve loonstoot, zal via de erdoor

geInduceerde duurzame hogere investeringslust een permanent ho-

gere kapitaalakkumulatie teweeg brengen.

3. Loonpolitiek en investeringspolitiek moet men niet zien als
konkurrerende instrumenten, doch zij zijn veeleer elkaars kom-

plementen. Wanneer zij ieder afzonderlijk worden toegepast, zul-

len zij namelijk een in de regel ongewenste konjunkturele golf-
beweging in het leven roepen. Slechts een beleid bestaande uit een

juist gedoseerde en 1etimedf kombinatie van loon- en investe-

ringspolitieke maatregelen, eventueel aangevuld met beInvloe-

ding van de bestedingen, kan een volledige demping van de kon-
junktuurbeweging teweeg brengen.

Enigszins paradoxaal klinkt wellicht in dit verband, dat in een
wereld waar de winst een dominante verklaringsgrond is voor het

investeringsvolume, de loonpolitiek het meest aangewezen middel

is voor het werkgelegenheidsbeleid, terwijl de investeringspo-

litiek, waarmee de arbeidsplaatsenkreatie uiteraard nauw samen-

hangt, tot funktie heeft 9m de konjunkturele labiliteit, die

door de loonpolitieke maatregelen wordt opgewekt, te redresseren.

Meer gekompliceerde veronderstellingen ten aanzien van de prijs-

vorming en investeringsfunktie leiden voor wat de strukturele
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konklusies betreft nauwelijks tot nieuwe inzichten.

4.  Van doorslaggevend belang voor de ekonomisch-politieke advie-
zen is de termijn waarop genoemde adviezen kunnen worden opge-

volgd. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van het stabili-

satiebeleid. Niet alleen de dosering van de stabiliserende maat-

regelen is van belang, het juiste tijdstip van toediening is

even belangrijk.

5.  In verband met punt 4 dient men wel te bedenken, dat in verge-
lijking tot de ekonomische werkelijkheid de door ons gekozen

endogene labiliteit (vrije trilling) wellicht aan de hoge kant

is. Het moge duidelijk zijn dat ingeval van een hoge mate van

endogene stabiliteit, konjunktuurpolitieke maatregelen welke

gericht zijn op stabilisering, aan urgentie verliezen. Dit be-
tekent uiteraard niet, dat het er met de konjunktuurmaatregelen

op het punt van de timing niet zo op aan komt.

Men kan namelijk laten zien, dat een systeem met een grote mate
van endogene stabiliteit, via een resonantie-effekt, door een
onjuiste timing van ekonomisch -politieke maatregelen tot ont-

ploffing gebracht kan worden. (zie hiervoor in enigszins ander

verband paragraaf 36.00).
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HOOFDSTUK III: MAKRO-EKONOMIE: de open volkshuishouding.

31.00 -Inleiding,
----------

De betrekkingen met het buitenland grijpen op vele plaatsen en op
verschillende manieren in het nationale ekonomische systeem aan.

Daarvan is in hoofdstuk I maar een enkel aspekt behandeld. Enige

verdieping op dit punt is geboden. In het thans volgende hoofd-

stuk zullen we overigens slechts die internationale kontakten,

welke voortvloeien uit de internationale transakties van eindpro-

dukten, in ons model trachten op te nemen. De transakties als ge-

volg van de internationale beweging van produktiefaktoren blijven
dus buiten beschouwing.

Door de introduktie van de internationale betrekkingen behoeft,

zoals zal blijken, de algemene opzet van het model in vergelijking

tot dat van hoofdstuk II, nauwelijks te veranderen. Ook nu zullen

we weer volgens de procedure van hoofdstuk II een vraagfunktie

naar arbeid afleiden, die in samenhang met de "aanbod-relatie"

(de Phillips-kurve) oplossingen in de zin van paragraaf 24.00 op-
levert.

In de open volkshuishouding maakt, naast het binnenlandse beste-

dingsvolume, het saldo van in- en export deel uit van de effek-

tieve vraag, die op zijn beurt medebepalend is voor de vraag naar
arbeid. Om deze reden zal tengevolge van de introduktie van het

buitenland met name de vraagfunktie naar arbeid enige wijziging

ondergaan.

Een tweede verandering, eveneens tot uitdrukking komend in de

vraagfunktie naar arbeid, kan ontstaan vanwege de ruilvoet met het
buitenland. Veranderingen daarin beInvloeden namelijk het feite-

lijke kapitaalrendement, dat zowel vanwege het direkt effekt op de

bestedingen van de kapitaaleigenaren als vanwege het effekt op de

kapitaalvorming in een tamelijk ingewikkelde relatie staat tot de

werkgelegenheid op korte en op lange termijn. (Zie appendix A 2.1)
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31.10 Enkele abstrakties.

Ook nu moeten de belangrijkste uitgangspunten weer afzonderlijk

worden vermeld:

1. We zullen ervan afzien dat de aanbodzijde van de arbeidsmarkt
soms onder de direkte invloed staat van buitenlandse ontwikke-

lingen, Deze hypothese lijkt niet helemaal in overeenstemming

met de werkelijkheid te zijn. Men mag immers wel aannemen dat,

bijvoorbeeld voor Nederland, er in het proces van loonvorming
zo nu en dan een zeker demonstratie-effekt werkzaam is. Zo

schijnt in de praktijk van de Nederlandse loonvorming de loon-

situatie op de Duitse arbeidsmarkt een niet onbelangrijke rol

te spelen. Naarmate de mobiliteit van de arbeid over de ver-

schillende nationale arbeidsmarkten groter is, zal de osmose-
werking tussen deze markten vanzelfsprekend toenemen. Hoe inter-

essant de kwestie ook moge zijn, wij zullen in onze relaties

geen mechanisme opnemen, dat het zojuist bedoelde effekt te-

weeg brengt. Desgewenst kan men in voorkomende gevallen een

feitelijk optredend demonstratie-effekt als een autonome loon-

push beschouwen.

2. Ook nL ligt weer alle nadruk op de redle sfeer: met name ver-

onderstellen we, dat er aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt
gedacht wordt in termen van de reole loonvoet. Anders dan in

hoofdstuk II, hebbben bepaalde onderdelen van het prijssysteem
thans echter een direkt effekt op de reole gang van zaken. De

buitenlandse prijsontwikkeling, alsmede de vaststelling van de

exportprijzen door de nationale exporteurs hebben n.1. hun uit-

werking op het kapitaalrendement en daardoor op de bestedingen
en de kapitaalvorming. We kunnen om deze reden niet meer om

alle nominale kwesties heen. In het bijzonder zullen we moeten

vastleggen welke de doorwerking is van veranderingen in de

importprijzen op het prijsniveau v*n de binnenlandse bestedingen

en tevens zullen we een prijsvormingsfunktie voor de exportgoe-

deren moeten postuleren. Het is bekend, dat de feit€lijke funk-

tionering van de diverse doorberekeningsmechanismen lang niet

eenvoudig is, -en vermoedelijk ook nog lang niet voldoende eko-
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nometrisch te identificeren-, toch zullen wij, terwille van de

eenvoud, in alle voorkomende gevallen de eenvoudigst denkbare

onvertraagde doorberekeningsformules van de kosten in de prij-

zen postuleren. We hebben erop vertrouwd, dat de lezer, dle

daarin is geInteresseerd, zelf wel de nodige modifikaties kan

aanbrengen om de betekenis van een meer realistische, doch aan-

zienlijk ingewikkeldere doorberekeningsstruktuur te analyseren.

3. Andere, meer monetair getinte doorwerkingen op de redle gang

van zaken,zullen we niet nader analyseren. Zo blijft de relatie

tussen het waarde-saldo op de lopende rekening van de betalings-

balans enerzijds en de daarmee samenhangende beschikbare liqui-
diteiten voor de financiering van de investeringen anderzijds,

geheel buiten beschouwing. In een theorie, die toch in het

bijzonder bij de formulering van de investeringsfunktie uitgaat

van de beschikbare-fondsenhypothese, is dit misschien een wat

onverwacht postulaat. In voorstudies heeft evenwel het zonet

beschreven punt de aandacht gehad, overigens met een geringe

oogst aan struktureel belangrijke konklusies.

31.20  IndeliDE;

Vanwege de sterke mate van analogie in probleemstelling en model,

konden we de indeling van het vorige hoofdstuk nagenoeg overnemen.

Eerst worden de belangrijkste nieuwe basisrelaties, te weten de lm-

en exportfunkties alsmede de internationale prijsvormingsfunkties,

geintroduceerd. We leiden dit in met een korte samenvatting over

de empirische kennis, die voor Nederland hierover aanwezig is. Het

is ons gebleken, dat het op basis van het empirische materiaal on-

doenlijk is om de "beste" specifikatie van de relaties te selekte-

ren-

Nadat we de keuze van het basismodel hebben bepaald (paragraaf

33.00) en daarvan de oplossing hebben gegeven, volgt weer een ge-

detailleerde cijfermatige beschrijving van de konjunktuurcyclus.

In het gekozen cijfervoorbeeld is zoveel mogelijk naar overeen-

komst met het cijfervoorbeeld van Hoofdstuk II gestreefd. Volledige
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gelijkheid van de ontwikkeling van de diverse variabelen bij ge-
lijkheid van de overeenkomstige gedragsparameters was natuurlijk

niet mogelijk, aangezien de nieuwe deelmechanismen hun eigen in-
breng hebben in het dynamische gedrag van het systeem.

De hoofdoekst van het hoofdstuk sluiten we weer af met een be-
schouwing over de mogelijkheden van de ekonomische politiek.

In een bijlage hebben we, evenals we dat in hoofdstuk II hebben
gedaan, het model met gewijzigde deelmechanismen (met name voor

de in- en exportrelaties) in het kort besproken.

31.30 De nieuwe vraagstukken van de ekonomische politiek.

Ook al is de formele Struktuur van het nieuwe model niet al te

veel verschillend van wat we al eerder hebben gezien, het aantal
vraagstukken voor de ekonomische politiek is nogal wat groter.

Bij de doelstellingen terzake van de werkgelegenheid en de inko-

mensverdeling voegt zich namelijk de zorg om de betalingsbalans.
Daar staat tegenover, dat ook het arsenaal van ekonomisch-politieke

instrumenten uitgebreider is (wisselkoersaanpassing enz.). Ook is

het mogelijk de betalingsbalans als uitlaatklep voor zekere binnen-

landse spanningen te laten fungeren.

De moeilijkheden voor de ekonokraten worden in niet geringe mate
extra groter door de vele en lang niet altijd gemakkelijk te prog-

nostiseren autonome impulsen, die de nationale ekonomie via de in-

ternationale betrekkingen ontvangt. Het opvangen van de gevolgen
vereist niet alleen een diepgaand inzicht in de Struktuur van de
eigen volkshuishouding, doch tevens in de struktuur van de wereld-
ekonomie.

Een kenmerk van de autonome prijs- en volume-impulsen van het bui-
tenland is, dat deze zelf volgens een cyclisch patroon tot ons ko-

men, Er zal blijken dat de periodiciteit van de hier bedoelde cy-

clus in verhouding tot de endogene periodiciteit van groot gewicht

is voor de uiteindelijke stabiliteit of labiliteit van de nationale
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ekonomie. We hebben dit punt geplaatst onder de vraagstukken van

de ekonomische politiek, omdat het er vooral ons om te doen is een

schets te geven van de wijze, waarop een land zich kan verweren

tegen de onder bepaalde omstandigheden onwrichtende werking van

"resonerende" cyclische buitenlandse ontwikkelingen.
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32.00 De nieuwe relaties.

We vangen dit hoofdstuk aan met een korte samenvatting van de empiri-

sche inzichten, die in Nederland over de in te voeren betrekkingen,
-in- en exportfunkties-en prijsvormingsfunkties gelden.Eigen onderzoek
hebben we evenwel over deze onderdelen niet verricht. We zullen om

deze reden in hoofdzaak uitgaan van de toelichting op het Centraal

Planbureaumodel (C.P.M.), zoals die voorkomt in het Centraal Eko-

nomisch Plan (C.E.P.) 1971. We zullen de aldaar gegeven betrekkin-
gen echter niet letterlijk overnemen, doch we zullen de achter-

liggende theorieon enigszins gestileerd en naar eigen inzicht gein-

terpreteerd in onze eigen specifikaties integreren.

32.10 Empirische uitgangspunten.

De toelichting op het C.P.M. vermeldt de ontwikkeling van de voor

Nederland relevante wereldimporten op de eerste plaats in de rij

van ekonomische faktoren, die het Nederlandse exportvolume moeten

"verklaren". Op de tweede plaats wordt de konkurrentieverhouding

genoemd, die op twee manieren gemeten wordt. Als eerste maatstaf

voor de konkurrentiepositie van het Nederlands export-produkt is
genomen de verhouding tussen de Nederlandse exportprijs enerzijds

en de prijzen van de konkurrenten op de buitenlandse markten ander-

Zijds. Ten tweede is de soliditeit van de konkurrentie-positie af

te lezen aan de verhouding tussen het binnenlands kostenpeil, in-

zonderheid het peil van de arbeidskosten, ten opzichte van de fei-

telijk gerealiseerde uitvoerprijs.

De laatst genoemde verhouding geeft aan,welke speling er voor de

produktiekosten nog over is, voordat de export onrendabel begint

te worden, In het C.P.M. zijn de beide interpretaties van het be-

grip konkurrentiepositie als verklarende variabele in de export-

vergeliJking opgenomen.

De elasticiteit van het exportvolume t.o.v. de konkurrentiepositie

blijkt in de orde van grootte van 2.5 A 3 te liggen. Aan deze niet

onaanzienlijke getalswaarde mag men intussen nog niet de opvatting

ontlenen, dat de mutaties in de konkurrentiepositie voor de ver-

klaring van de veranderingen van het Nederlandse exportvolume in



- 91 -

feite zo belangrijk zijn geweest. Men moet in dit verband bedenken

dat met name de internationale prijzen en bijgevolg ook de konkur-

rentiepositie alsmede de ruilvoet gedurende verreweg het grootste

deel van de waarnemingsperiode waarop de C.P.B.-schattingen geba-
seerd zijn, een opvallende konstantheid hebben vertoond. Het is

-

dan ook niet zeker, hoe de gedragsparameters zich zullen houden

in tijden van een grotere onrust op het gebied van de internatio-

nale prijzen; we merken op, dat juist in de huidige tijd de inter-

nationale prijzen,meer dan in het verleden het geval was, in bewe-

ging zijn gekomen, zodat er over de stabiliteit van de schatters

in de internationale prijsvormingsfunkties de nodige voorzichtig-

heid geboden is.

Belangrijk voor de struktuur van de Nederlandse ekonomie is dat
de exporteur zich op de buitenlandse markten goeddeels als een

prijsaanpasser gedraagt. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat

op een wat langere termijn beschouwd, de ontwikkeling van het Ne-

derlandse exportprijspeil nagenoeg gelijk is aan die van de prij-
zen van de buitenlandse konkurrenten.

Behalve voor de specifikatie van de prijsvormingsfunktie van de

exportgoederen, is de bovenstaande konstatering van belang roor de

elasticiteit van de exporten t.o.v. de binnenlandse kosten, in het

bijzonder de loonkosten. Wanneer namelijk de exporteurs van een

land een zodanig gedifferentieerd produkt aanbieden, dat ze op de
buitenlandse markten prijsbepalend zijn, dan zullen zij beter in

staat zijn om de binnenlandse loonkostenstijging in hun prijzen

door te berekenen .
De relatieve daling van het exportvolume als gevolg van een binnen-

landse loonkostenstijging moet men dan interpreteren als een vraag-

effekt vanwege de gestegen verhouding (exportprijs (prijspeil van
buitenlandse konkurrenten). Doch ook wanneer onze exporteurs zich

aan de buitenlandse prijzen aanpassen, is het mogelijk, dat de

elasticiteit van het exportvolume t.o.v. de binnenlandse kosten

niet onbelangrijk is. Men kan dit zo interpreteren, dat in geval van
een stijging van de binnenlandse kosten die niet in de exportprij-

zen kunnen worden doorberekend, er exporteurs zullen zijn, voor
wie het exporteren niet meer rendabel is. (randbedrijf-theorie).
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Zo mogelijk zullen deze ondernemers zich meer dan voorheen op de

binnenlandse markt richten, doch zo goed als zeker zal als gevolg

van de kostenstijging toch ook een verlies aan feitelijke produk-
tie optreden.

De les die uit het vorenstaande te leren valt, is dat een eventueel
gekonstateerd (negatief) verband tussen binnenlandse kostenstij-

gingen enerzijds en exportvolume anderzijds op twee manieren te

interpreteren valt, die wij in het vervolg zullen aanduiden met de
naar onze mening na de voorafgaande uiteenzettingen voor zichzelf
sprekende termen: monopolistische-konkurrentiehypothese en1,                                                                                             "

"randbedrijfhypothese".

Laten we thans terugkeren naar de konkrete specifikatie van de ex-

portfunktie. De derde belangrijke verklarende variabele is volgens
het C.P.M. een kromlijnige transformatie van het werkloosheidsper-
centage ( £). In het verleden werd deze variabele door het C.P.B.
steeds omschreven als indikator voor de bezettingsgraad van de

kapitaalgoederen. Het is echter duidelijk, dat op zichzelf noch

het werkloosheidspercentage noch enige kromlijnige transformatie

ervan veel te maken heeft met de bezettingsgraad van de kapitaal-

goederenvoorraad. Men mag evenwel aannemen, dat het C.P.B. goede
gronden heeft om de eerder vermelde variabele -wellicht op grond

van een empirisch waargenomen samengaan van onderbezetting en

werkloosheid; doch waarom in dat geval dan maar niet direkt de

waargenomen bezettingsgraad gepubliceerd?- als surrogaat van de
onderbezettingsgraad te hanteren. Daarop vertrouwend mag men aan

de bekende "home-pressure-of-demandhypothese"l en zekere aktuali-

telt toekennen. De interpretatie van de laatstgenoemde hypothese

is duidelijk: in tijden van onderbezetting van het produktieappa-

raat zoeken ondernemers met meer elan dan bij volledige bezetting

naar afzetwegen in het buitenland.

Misschien wel de meest signifikante verklarende variabele in de

exportfunktie is van exogene aard: bedoeld is uiteraard de autono-

me ontwikkeling van het volume van de wereldimporten. Het is juist
op dit punt, dat de Nederlandse ekonomie in de afgelopen jaren

1)  Ook wel Zijlstra-effekt genoemd.
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sterke schokken heeft moeten opvangen.

De dominerende verklarende variabele in de importfunktie is de

feitelijke binnenlandse produktie. De binding van importvolume

enerzijds en produktievolume anderzijds heeft een sterk komple-
mentair karakter; de desbetreffende elasticiteit bedraagt n.1. il.

Een bijzondere rol in de empirische importfunktie schijnt verder
ook de voorraadvorming te spelen. Deze komt n.1. voor het grootste

deel ten laste van de import. De voorraden oefenen dus eigenlijk

een soort bufferfunktie uit, waardoor het mogelijk is de,-gezien

het te resliseren produktievolume noodzakelijke-,importen wat uit

te stellen, om ze dan nadien uiteraard weer in te halen. Aldus
moet men in de tussenschakel van de voorraden als een soort ver-

traging in de importfunktie zien, die voor ons primaire doel, -de
verduidelijking van met name de strukturele aspekten van enkele

dynamische arbeidsmarktmodellen-, niet zo belangrijk lijkt.
We hebben deze variabele om deze reden verder buiten be-

schouwing gelaten.

Nog sterker als dat in de exportfunktie het geval was, is de

"home-pressure" van de effektieve vraag in de importfunktie belang-
4

rijk. Als we in het C.P.M. opgenomen variabele (w£) maar weer als
indikator van de onderbezettingsgraad opvatten, dan bedraagt de
elasticiteit van de importen t.o.v. het overbezettingspercentage

in de buurt van 2,5 On 3. De interpretatie van de hier bedoelde

gedragsrelatie kan analoog als bij de exportfunktie geschieden,

De laatste belangrijke verklarende variabele in de importfunktle

is ook weer de konkurrentiepositie. De gevonden elasticiteiten

zijn evenwel in de importfunktie beduidend kleiner als in de ex-

portfunktie.

In de hierna komende paragrafen gegeven analyses zullen wij meer

aandacht geven aan het saldo tussen in- en exportfunktie dan aan

de beide afzonderlijke funkties op zich.

Het bovenstaande samenvattend mag men stellen, dat op grond van de
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globale makro-ekonomische ervaring, in de bedoelde saldofunktie
als verklarende variabelen dienen voor te komen:

a. De bezettingsgraad (minder dan een jaar vertraagd)

b. De feitelijke produktie (onvertraagd)

c. De konkurrentiepositie (+ een jaar vertraagd)

d. De wereldimporten ( onvertraagd)

Tenslotte merken we nog op, dat we in bijne geen enkel geval de

preciese specifikatie van het C.P.M. zullen overnemen. In onze

analyses zullen we ook tamelijk rigoureus deelmechanismen wegla-
ten. Een en ander uiteraard overeenkomstig onze doelstelling om
juist de geIsoleerde werking van deelmechanismen te demonstreren.

32.11 De feiteliike produktie.

De buitenlandse invloeden zijn alle gekoncentreerd in de feitelijke
produktie. De veranderingen, die in vergelijking tot hoofdstuk II

moeten worden aangebracht, zijn voor een deel terug te voeren tot

de gewijzigde definitie van het feitelijke produktievolume zelf.

Voor een ander deel zijn de vereiste aanpassingen toe te schriJven

aan de bestedingsfunktie, waarin thans de ruilvoet als onderdeel

van het kapitaalrendement meespeelt. De zojuist bedoelde definitie

van de feitelijke produktie luidt:

gy = gx + su -  x + 110 ( e -  m) (32.1)

Het buitenlandse volumesaldo s zullen we in drie delen opsplitsen,U
welke achtereenvolgens betrekking hebben op het "home-pressure" -

of w-mechanisme (su )' de als  -mechanisme aan
te duiden parameter,

die gebaseerd is op de (marginale) komplementariteitshypothese

tussen importen enerzijds en feitelijke produktie anderzijds (s  )U
2

en tenslotte het handelssaldo, voor zover het voortvloeit uit de
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prijs- en kostenverhoudingen in het binnenland en het buitenland

(SU ).

3

Het w-mechanisme.

Aangenomen wordt, dat te geringe binnenlandse bestedingen in ver-

gelijking tot de beschikbare produktiekapaciteit cet.par. leiden

tot daling van de importen en een stijging van de exporten. Hoe

de exakte veronderstelling luidt, kan men aflezen uit de onder-

staande formules:

1- 60

gel = -   (gk - gx)  ;   ml = -

v  C gk -
Zx) (32.2)

Saldering van ge en g  levert, rekening houdend met (32.1) op:m

Su  =  (1-we)+(1 - wm)  (gk - gx) E (1 - W)(gk - gx) (32.3)

De samengestelde koofficiont (1  - (1)) geeft het gedeelte van

het bestedingssaldo aan,dat(ex post) is afgewenteld op het buiten-
land; het komplement is dan uiteraard het deel dat neerslaat in

een ex post onderbezettingspercentage van de kapltaalgoederenvoor-

raad.

%
Het p-mechanisme.

Hierbij wordt het me"ef dan strukturele importvolume via een kon-
stante koofficiont afhankelijk gesteld van het meer dan normale

produktievolume y, zodat we voor de relatieve afwijking van het
importvolume t.o.v. de trendwaarde kunnen schrijven:

./

U                                               (32.4)
gm

= - g
yo   y
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Het prijsmechanisme.

Zoals ook al in paragraaf 32.10 even is aangestipt, zijn er met

betrekking tot de funktionering van prijzen en kosten een tweetal

varianten te onderscheiden; te weten:

a. De randbedrijfstheorie

b. De theorie van de monopolistische konkurrentie

ad a. De eenvoudigsterdoch wellicht voor de Nederlandse verhoudin-

gen realistische-, gedachtengang is dat de exporteurs zich

voor wat betreft de exportprijzen aanpassen aan de prijzen

van de konkurrenten op de buitenlandse markten. Indien er
binnenlandse loonkostenstijgingen optreden, worden onder
deze omstandigheden de winstmarges geringer, met als gevolg,

dat sommige exporteurs de pijp aan Maarten geven. Afgezien
van de vertragingen, wordt dit proces  door de volgende  een-
voudige funktie beschreven:

ge2  = - nPL  C-PL - lb)" (32.5)

hierin is n : de elasticiteit van het exportvolume t.o.v.
P L

konkurrentiepositie.

ad  b. Nu wordt er een zekere speelruimte met betrekking tot de

vaststelling van de exportprijzen gepostuleerd, aldus:

 e3 = - ne ("pe - Db) , (32.6)

waarin ne de gebruikelijke exportelasticiteit is.

Voor de importen geldt een soortgelijke formule:

gm - nm (P-x - Bm  (32.7)
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Rekening houdend met de volgende eenvoudige prijsvormingsfunkties:

 e    =    4E    9I.          |'ME     Bm    +    1118 Pb (32.8)
- -

en

Px - *x 82 + 4mx *m
(32.9)

kunnen we voor s schrijven:
U
3

'
*

1 6 - Tm  4  pm  -  Pb= -       nPO  p   1-*xU 3          L                  x --

' .

 E  2  4E 4mx       --V n W+ + ,i,   P  - (1-4B)  b '0 e" 1 - Wx
1 - Wx 9me -m

/                                                                            1

*x   2     4mx        -             (32.10)
- wo nm '1 - *x w + (1 - *x - 1) Pm .

In kortschrift kunnen we het bovenstaande ook als volgt samenvatten:

S     =- W onw 6 + su3
(32.11)

U
3

Hierin is:

npL + ne We + nm Wx
n = (32.12)
w         1 - Wx

(exportelasticiteit t.o.v.

de reole loonvoet)

Het blijkt, dat er in s een tamelijk ingewikkeld geheel v.an
U
3

positieve en negatieve
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effekten is begrepen, dat bij de gegeven specifieke prijsvormings-

en vraagfunkties, de invloed van de buitenlandse prijzen weergeeft.

Tenslotte voegen we 66n van de belangrijkste komponenten in de

uiteindelijke su-funktie toe, te weten de autonome ontwikkeling
van de wereldimporten. Aldus ontstaat als samenvatting van het

bovenstaande de volgende s -funktie:
U

=

SU = - vo nw w-1 + (1 - w)(gk - gx) -   gy + vo 2e + su
- '

(32.13)

Zoals reeds uit het voorafgaande duidelijk geworden zal zijn, is

in de laatste relatie de variabele ge in verband te brengen met de
meer dan trendmatige groei van de wereldimporten en s met alle

U

overige autonome volume-impulsen op het handelssaldo.

Het tweede aangrijpingspunt van de buitenlandse betrekkingen is,

zoals reeds gezegd, gelokaliseerd in de (binnenlandse) bestedings-
funktie. Daarom moeten we namelijk nu rekening houden met de

volgende definitie van het kalkulatierendement: (zie ook A 2.1)

XO     K10  =    -
r = - 2- 6 + 2-- (Pe - Pm  (32.14)

Vanwege (32.8) en (32.9) gaat dit over in:

r= - A,- 5+5-r' (32.15)K K

Hierin is:

41     41E  mx

 1 - *x   *mE - ) -Pm   4B
-Pb (32.15a)
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X'E X  -v 9 (32.16)
0      0   W

' .E X, (32.17)
X

32.12 De nieuwe vraagfunktie naar arbeid.

Uit (32.1) en (32.13) valt gemakkelijk af te leiden:

n

gy = Mm w AO gi + (1 - w AO) gk + w <AO w - (X' + 110 wE)w-1  +

+  W  110  2 1 1   +   110   %  + s u (32.18)
-                                                                            -                             -

Hierin is: M  =m 0
1+U

Daar de fundamentele werkgelegenheidshypothesen nog steeds is:
0 0

gL =a  g  + a k gk' kunnen we nu gemakkelijk als nieuwe vraagfunk-Y  Y
tie naar arbeid reduceren:

r        -                              n

  wi X  w- (X' + ji  -w) W  8+gL =M I a k gk+Mm y l O O W -13

B                           =

+ Mmay (w WO r'l + Wo gE + su) (32.19)

Hierin is:

1/   %
M  = /(1 -a  M w X) (32.20)
2               ym      0

 ' =    +    M (1-W A) (32.21)
k     k     ym           0
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33.00 Basismodel III en zijn oplossing.

Het voorenstaande laat zich samenvatten in het volgende basismodel:

+   "Si
-

-1 +
(( k4

C                 o JI
al                                                  n

CO                                                                                0
Am 3 n
0 4 .-.

a Q           A
S U 26
·-1  X  -1               S

Gl   $41                 X

5                                u+                                               E0
0                                                                                       -

0                             „ Hwl
S C         3
4 4          A

26
U                                              S

C                             441             X
..4 ( 60 1 02 (( 31

:C
+ +

1 I
.-I
-

<( 3

3
C |3

0 - .-.

1                                                                   0                  0
r< 4

+
33

-

r.<                                                                                          51
V                                                                                              X
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1
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·H                               +
4-1                                            0                     3
Co                                               5                         60
.4
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m         ( <3               +               -4 2                   +                ci          28 11-1             - 1 -1 4                      60
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U                 1                        60                    X (31 -H
.22 -1
0                   11                           11                          11                                    11                          04 U

-            U                                                  4                        4                                                            CO
•         CO 4             60             60               ((3             0m
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Ondanks het feit, dat het nieuwe model in vergelijking tot M 22.1

nogal wat mechanismen modr bevat, is de formele struktuur ervan

toch in hoofdzaak behouden gebleven.

De enige uitzondering vormt de tweede term in de werkgelegenheids-

funktie, waarin nu niet meer de eenvoudige eerste differentie van
de reole loonvoet voorkomt.

Overigens is dit verschil nog ophefbaar, als namelijk geldt:
n0  = i.

W         (A)

In dit bijzonderegeval kan men de verschillende binnenlandse wer-
king van de beide modellen geheel wegwerken met een adekwate keuze

0

van B koofficiont die ingeval van U>0 en  w<1 thans hoger

zal kunnen zijn.
Aldus komen we op het spoor van een stelling die in het onderhavige

model inderdaad bewezen kan worden: een hogere marginale import-

kwote en/of een sterkere werking van het "home-pressure"-mechanisme
verhogen de endogene stabiliteit van het systeem.

33.10 De eindvergeliiking: het homogene deel.

De konstante koofficionten in de eindvergelijking luiden:

0

A  =l-B M  a  M  w A
0              Zym     0

A l=     1     -     B    M t     y    Mm    w    < 2     1 0     -     1 1 0      (11'w-    -· )   · (33.1)

x'                          nw
A2=B MZ JI CR K  - B ME  y Mm w (X' + MO -w)

Reeds eerder is met betrekking tot de koofficionten & en (1 - (A))

gesteld, dat ze de endogene stabiliteit van het systeem bevorderen.

Hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van de "export- elastici-
teit"n . In ons model geldt dus als algemene uitkomst, dat de

W

"buitenlandse" mechanismen feitelijk als een soort uitlaatklep

voor binnenlandse spanningen te beschouwen zijn.
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Na alles wat in hoofdstuk II is gezegd over de werking van het

konjunkturele mechanisme kunnen we over de funktionering van het
nieuwe model kort zijn.

De funktionering ervan wijkt n.1. nauwelijks van het eerder bespro-

ken model af. De konklusies blijven ook nagenoeg hetzelfde. Opmer-

king verdient wellicht, dat nu een eenmalige autonome bestedings-
pull geen struktureel effekt heeft op de werkgelegenheid, doch wel

op de betalingsbalans.
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34.00 Beschriiving van de koniunktuurcyclus.

Alvorens nader in te gaan op een korte beschrijving van de kon-

junktuur volgen hierna de data, waarmee we in onze cijfervoorbeel-

den hebben gerekend:

%        1             w=1                    2                    2X = - 0 =-a y=2          2      0 3 w   15

%1 2 1 1
ak =2 n= - 110 = 2

9 =-
w 5 E   30

I.

B   =2        p =0 K=1

c   =1       n   =3RE

Samenstellingen:  i =  

X, =  

6

Mi =5

Mw =  -

De beschrijving van de konjunktuurcycli van binnenlandse impulsen

kan analoog geschieden aan die van het model van de gesloten volks-

huishouding. Een samenvatting ervan treffen we aan in de tabellen

T 34.1.
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T 34.1 De gevolgen van binnenlandse impulsen (w-mechanisme)

a) Loonpush b) Bestedingspull c) Kapaciteitspull

t   1   2   3   4   5   6    gem.
3a w -000 0 0 0

- 5
b

/x 1 0 0 0 0 0 0
3

c  k -000000
10

R==-

AOw-Alw-1+A2w-2=a)w
2 3E 3* rU

w E.V.5 w + T w-2 =b)BMgaywgx 1   0 -1 0 1 0 0
2                     2                                         0 -
(w=B g +W) C)BML- tak  k

r abc r= -  1 3= -1 3                  3       3       3-- 0 -0 0 0K        5                   5       5      -5

. 0 9 3  -3           3ab   gk=gk  +GRr-2=gk  +r-2 00- 0  0 --5   5           10
 k          -1         -1

3 3 3 3 3     3c   gk= idem + g                  - - - - - - - -   0k                      10  10  10  10  10  10

ra   L=Mf,3kgk+M   w{X w-(A'+Uoi. )3-1 =  1 --_3  -1 -3  1 -_3  -_3E y 0 5 10 5 10 5  10   10

12  32

gL<
=gk+Tw--i- w-1
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Vervolg T 34.1
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35,00 De ekonomische politiek.

In de open volkshuishouding is het een hoofdprobleem van de ekono-
mische politiek, hoe te reageren op autonome wijzigingen van het

wereldhandelsvolume, -dat immers in belangrijke mate het binnen-

landse produktievolume mede beinvloedt-, en verder op de wijzigin-

gen in de buitenlandse prijzensfeer, die enerzijds van invloed zijn

op de ruilvoet en daarmee op de nationale bestedingen en werkgele-
genheid, en anderzijds op de konkurrentiepositie, die ook zijn
weerslag vindt in het exportvolume.

Behalve dat men in de ekonomische politiek het oog gericht moet

houden op de konsekwenties van buitenlandse ontwikkelingen, die

van buiten op de nationale ekonomie afkomen -en het pareren daarvan-,
ook het binnenlands ekonomisch beleid dient men voortdurend te
toetsen aan de gevolgen voor de externe situatie. De taak van een

juiste ekonomische politiek is dus in vergelijking tot de gesloten

ekonomie nogal wat zwaarder. Anderzijds neemt met de introduktie
van de buitenlandse betrekkingen het aantal beleidsinstrumenten

toe; tevens is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om bin-

nenlandse moeilijkheden geheel of gedeeltelijk op het buitenland

af te wentelen.

Zonder enige twijfel voegt de introduktie van de buitenlandse be-

trekkingen een aantal nieuwe elementen toe aan de ekonomische

politiek. Maar het is beslist niet zo, dat, -en men beweert dat

wel eens-, niets van de stellingen, dievoor de gesloten ekonomie
zijn afgeleid, overeind zou blijven. Integendeel de struktuur van

met name de binnenlandse vraagstukken (werkgelegenheid en inkomens-

verdeling) is nagenoeg identiek aan die van hoofdstuk II.
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T 35.1 Ekonomische politiek: werkgelegenheidspolitiek (w-mechanisme)

a)  Eenmalige loonpush in periode 1 (+ 3/5%)

b)  Eenmalige kapaciteitspull in periode 1 (- 3/10%)

c)  Totaal
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35.10  Be-yerk851£Sen-beids£2126&26ek1

Hierover kunnen we kort zijn. Het beleid kan geheel volgens de lij-

nen van hoofdstuk II worden opgezet: een eenmalige loonpush kan
zorgen voor het gewenste werkgelegenheidseffekt; met het oog op

de konjunkturele stabilisatie is een tegengestelde kapaciteitspull

gewenst. Het uiteindelijke resultaat van een dergelijk beleid is

spanningsloos: werkgelegenheid, kapitaalgoederenvoorraad, binnen-
landse bestedingen en feitelijke produktie ondergaan allemaal de-

zelfde relatieve wijzigingen, zodat er noch een binnenlands be-

zettings-, noch een bestedingssaldo optreedt. Aangezien de binnen-

landse kostenvoeten en prijzen geen verandering te zien zullen
geven, zullende exporten niet onder druk komen te staan, terwijl

tevens het importvolume op het evenwichtige niveau gehandhaafd
blijft.

Eventueel is het ook nu weer mogelijk om de binnenlandse konjunk-
tuur ontstaan uit de autonome loonimpuls te stabiliseren door een

tegengestelde bestedingspull. Evenals dat in het vorige hoofdstuk

het geval was, brengt dit ook nu weer een groot aantal strukturele
moeilijkheden teweeg, waaronder een Struktureel betalingsbalans-

overschot. We zullen deze mogelijkheid van stabilisatiepolitiek
dan ook verder laten rusten, wie dat wenst kan gemakkelijk uit

tabel TA 3.1 de desbetreffende cijfermatige opstellingen maken.

Uit tabel T 35.1, die is samengesteld uit T 34.1, valt af te lezen,
hoe de samenstelling is van de strukturele wijzigingen, die enkele

centrale variabelen onder invloed van de genoemde impulsen onder-
gaan.

35.11 Inkomenspolitiek.

In de kern kan een politiek, gericht op een duurzame verandering
van de reele loonvoet ten koste van het kapitaalrendement op de-
zelfde wijze gevoerd worden als in hoofdstuk II, en wel door een-

zijdige toepassing van een duurzame kapaciteitspull. T 35.2 geeft
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T 35.2 Ekonomische politiek: herverdelingspolitiek.

a)  Eenmalige kapaciteitspulls in periode 1 en 2 van 3/10%

b) Duurzame kapaciteitspull in periode 3 van 6/10%

c)  Totaal van a) en b).
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een inzicht hoe dit in de nieuwe kontekst geschiedt.

Ook nu treedt er weer een werkgelegenheidseffekt op dat volgens
de richtlijnen van par. 35.10 weggewerkt kan worden.

Behalve het, -ingeval van een blijvende loonsverhoging-, positieve
werkgelegenheidseffekt, treedt er een struktureel betalingsbalans-

tekort op, dat uiteraard niet duurzaam kan worden volgehouden. Ter-

wijl de werkgelegenheidspolitiek, mits gevoerd door toepassing van

een kombinatie van loonpolltlek en investeringspolitiek, niet ge-

hinderd werd door de zorg om de betalingsbalans, behoeft de inko-
menspolitiek aanvulling met maatregelen, welke gericht Zijn Op de

handhaving van het betalingsbalansevenwicht.

35.12 Betalingsbalanspolitiek door middel van bestedingsimpulsen.

In paragraaf 34.00 hebben we al gesteld, dat het ln beginsel mo-

gelijk is betalingsbalanspolitiek te voeren zowel met behulp van

het instrument van de bestedingsregulatie als door wisselkoersver-

anderingen.

In deze subparagraaf zullen we in het bijzonder ingaan op het eerst-
genoemde instrument terwijl we het alternatief van de wisselkoers-

aanpassing afzonderlijk zullen behandelen in subparagraaf 35.13.

Een "konjunktuur-vrlje" betalingsbalanspolitiek is eenvoudig ge-

noeg te ontwerpen. In tabel T 35.3 is een voorbeeld uitgewerkt,

voor een betalingsbalansoverschot van 3/5% van het evenwichtige
nat:onale inkomen.

Dit overschot werd verkregen door een negatieve bestedingspull van

-1% in periode 1. Als stabiliseringsinstrument is, vanwege zijn

strukturele neutralitelt,weer een positieve kapaciteitspull gekozen.
Wij herinneren er nog eens aan, dat een en ander in feite betekent,
dat er een overdosis van een autonome spaarimpuls moet worden toe-

gediend. Op de eerste plaats is er namelijk een spaarimpuls nodig

voor de financiering van het saldo op de lopende rekening, ten
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T 35.3 Betalingsbalanspolitiek (w-mechanisme)

a) Negatieve bestedingspull van -1% in periode 1;

b) Positieve investeringspull van 3/10% in periode 1;

c) Totaal.
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vervolg T 35.3
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tweede voor de bestrijding van het bestedingseffekt van een auto-

nome investeringspull. Ofschoon het uiteindelijke doel van de po-
litiek kan worden bereikt, -een betalingsbalanssaldo met konjunk-
turele stabiliteit-, kan men niet zeggen, dat de strukturele situ-

atie probleemloos is. Er zijn weliswaar geen spanningen op de ar-
beidsmarkt, -althans niet wat de werkgelegenheid betreft-, doch
voor het overige ligt de ekonomie grondig uit de rails. De kapltaal-

goederenvoorraad is namelijk door de negatieve bestedingspull de-

finitief gestegen: de loondrukkende werking die onmiddellijk na

de toepassing van de bestedingsimpuls optreedt, leidt na enige tijd

tot een verhoogde kapitaalvorming, die nadien niet meer wordt af-

gebroken. Aangezien de werkgelegenheid konstant blijft, is de be-

schikbare outillage niet volledig bemand.

De nationale bestedingen zijn uiteraard te laag vanwege de beste-

dingspull zelf. (er vindt slechts een geringe korrektie plaats als
gevolg van de gestegen kapitaalgoederenvoorraad en de daarmee sa-

menhangende hogere bestedingen uit het kapitaalinkomen). De lagere

nationale bestedingen vinden we uiteraard niet volledig terug in

de vorm van een daling van de feitelijke produktie, aangezien de te

hoge kapitaalgoederenvoorraad enerzijds samen met de te lage na-

tionale bestedingen anderzijds voor een bestedingssaldo zorgen,

dat via het Zijlstra-effekt voor lagere importen zorgt. Gevoegd

bij een struktureel "juist" exportvolume, leidt dit tot een volume-
overschot op de betalingsbalans dat, voor de bepaling van de feite-

lijke produktie opgeteld kan worden bij de te lage nationale be-

stedingen. Per slot van rekening resulteert dan toch nog een te

laag volume van feitelijke produktie.

Toch kan er volledige werkgelegenheid gerealiseerd worden, omdat
er door het teveel aan beschikbare kapitaalgoederen de arbelds-

vraag op peil blijft. Het strukturele onderbezettingspercentage

van de kapitaalgoederenvoorraad heeft dus twee oorzaken: enerzijds

het te hoge kapitaalgoederenvolume zelf en bovendien het struktu-

reel te lage volume van binnenlandse produktie. Aldus is het in

feite de faktor arbeid, die in zekere zin profiteert. De arbeids-

produktiviteit die wordt gevraagd is namelijk lager dan normaal,

terwijl de reole loonvoet onaangetast blijft. Het teveel aan kapi-

taalgoederen, die alle om bezetting vragen, kan geInterpreteerd
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worden als een ruime keuzemogelijkheid in werkzaamheden. De pro-
ducenten zullen ongetwijfeld na enige tijd proberen om onder deze

-inefficionte- situatie uit te komen, bijvoorbeeld door duurzaam

ongebruikte outillage ook niet meer te bemannen. In feite betekent

dit dan een wijziging van de struktuurparameters a  , welke echter
binnen het kader van onze lineaire modellen niet geanalyseerd

kan worden.

35.13 Betalingsbalanspolitiek door wisselkoersaanpassing.

Veranderingen in de wisselkoers grijpen op drie belangrijke punten
aan in de struktuurvergelijkingen. Uitgaande van een revaluatie

betekent een wisselkoersaanpassing een algemene daling van de

buitenlandse prijzen en dus bij de door ons gemaakte onderschei-
dingen van het importprijspeil, alsmede van het prijspeil van de

buitenlandse konkurrenten. Aldus doet revaluatie zich gevoelen,

enerzijds als een verbetering van de ruilvoet en anderzijds als

een verslechtering van de konkurrentiepositie. De beide aspekten

hebben met betrekking tot het totale effekt op de betalingsbalans

een kompenserend karakter. Het is in theorie zelfs denkbaar, dat

het positieve effekt van de ruilvoetverbetering groter is dan het

negatieve effekt van de verslechtering van de konkurrentiepositie,

zodat terzake van de betalingsbalans juist het omgekeerde wordt

bereikt van wat men op het oog had. Toch zullen wij, zoals door-
gaans wordt aangenomen, er ook in het door ons besproken geval van-

uit gaan dat een revaluatie per saldo een negatief effekt heeft

op de betalingsbalans; het positieve effekt van de ruilvoetverbe-

rering is dus niet bij machte het negatieve vraageffekt volledig te

kompenseren.

We moeten er tevens op wijzen, dat in de werkelijkheid de wisselkoers-

aanpassing ook zijn invloed heeft op de nominale binnenlandse
lonen en prijzen. Aangezien wij uitgaan van een reole en niet van

de nominale loonsvorming hebben de binnenlandse prijzen geen endo-
gene werking in het model. Ook nu weer kan men desgewenst, zoals

in het cijfervoorbeeld van hoofdstuk II feitelijk het geval

was, de nominale ontwikkeling van lonen en prijzen, -achteraf-, aan
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de redle ontwikkeling koppelen.

a)   Het ruilvoeteffekt.

Bij onze eenvoudige prijsvormingsfunktles kan men een reva-

luatie opvatten als een eenmalige positieve impuls op het

kalkulatierendement. Gegeven de doorberekeningskoofficionten,

is de juiste grootte van deze impuls af te lezen uit (32.15a),

met dien verstande, dat nu geldt PM = PB ; aldus bedraagt de
- -

rendementspush per procent van revaluatie:

,=- *E *Mx
r              + 4ME   *B

(35.1)
1 - Wx

We konstateren dus, dat het positieve effekt op het rende-

ment wordt afgeroomd en veel sterker naarmate onze expor-

teurs zich meer aan het buitenlandse prijsniveau moeten aan-

passen (*B)' respektievelijk de gedaalde importprilzen

meer in zowel binnen als buitenlandse prijzen doorgeven.

Kijkend naar de Nederlandse situatie lijkt het in overeen-

stemming met de feitenals wemet een positief,  zij het klein
ruilvoeteffekt rekening houden.

b)   Het effekt op een konkurrentiepositie.

We zullen dit opvatten volgens de beide reeds eerder gege-

ven interpretaties (kostenverhouding en prijsverhouding).

Belangrijker dan het konkurrentie-effekt zelf, lijkt het

effekt op de exporten en importen. We kunnen dit dus vertalen

in een geinduceerde S -pull, aldus (per procent van revalu-U

atie):

      WMx       j4 4  t*ME-(1-*B) +AM  -9--1  (35.2)E Mx f     11'M Al

s u = % C P L   1 - 9 x 1 1  
-n

El 1-*                    xX

Men kan dus ook stellen, dat de vereiste konjunkturele begeleiding

na een revaluatie (devaluatie) neerkomt op wat ook in geval van
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een autonome exportpull, respektievelijk een autonome wijziging in

het kapitaalrendement nodig is. We zullen ons om deze reden in het
resterende deel van deze paragraaf met de laatstbedoelde impulsen

okkuperen. Daarbij kijken we vooral naar de binnenlandse konse-
kwenties. Ook het volumesaldo van de lopende rekening zullen we in
beschouwing nemen. Het zou in principe niet moeilijk zijn om ook

de gevolgen voor het waardesaldo te berekenen. We zouden dan echter

de doorberekeningsstruktuur tot in de details moeten vastleggen.

Teneinde de berekeningen binnen redelijke grenzen te houden, hebben

we daarvan afgezien.

De volgorde van de nog te bespreken autonome impulsen ligt hiermee
wel vast; eerst volgt een analyse van de autonome exportpull,

daarna wordt de autonome rendementspush aan de orde gesteld.

35.14 Een autonome verandering van het wereldhandelsvolume.

In tabel T 35.4 kan men vinden, wat de konjunkturele en struktu-

rele konsekwenties zijn van een eenmalige meer dan "normale" groei-

voet van het wereldhandelsvolume.
In feite lijkt wat de

uitwerking op enkele centrale binnenlandse variabelen betreft, de

hier bedoelde pull op de (binnenlandse) bestedingspull. Verwonder-
lijk is dat uiteraard niet, omdat de overeenkomst tussen de auto-

nome exportpull enerzijds en de binnenlandse bestedingspuli hierin

is gelegen, dat ze beide opgevat kunnen worden als een autonome

impuls op de effektieve vraag en daarmee -althans in ons model,

waarin de voorraadvorming buiten beschouwing is gelaten-, op de
feitelijke produktie,

De ontwikkelingen met betrekking tot binnenlandse bestedingen en

dus ook met betrekking tot het bestedingssaldo zijn onder invloed

van exportpull en bestedingspull echter uiteenlopend. Vanzelfspre-

kend resulteren hieruit, zowel konjunktureel als struktureel uiteen-

lopende tijdreeksen na een exportpull respektievelijk een beste-

dingspull.
Uit het bovenstaande is wel duidelijk geworden, wat het aangewezen
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T 35.4 Autonome verandering van het wereldhandelsvolume

(w-mechanisme)

t  1    2    3    4    5    6   gem.

ZE         1 0 0 0 0 0 0

-

BM£JyPO 4
w    = w-2 + A  E - w-2 +g E      1    0   -1    0    1    0     0

0             -                        -

2        X' = 32         3 3 3
r         -F w= -T w-5             50         0   -5    0     0

1           33    3
Zk   =  k + CR r-2                    0    0   -5

--   0    0   ---
-1 5              10

f  -        nwR,9 +M   <„21 :1 -(X'+pow)'w-1 gL   - M£-k°k  2-y   O-
1                                    1                                    1

-    0   --    0    -   0     0
2              2              2

rU

+ Mgay VO  E

=

 x   = Ao ( L+w) .+ (1-WO)gk + K r-1 =
3 6 2   3 1

1        --                                    15 -5 5  -5 -10
  (gL+G) + -3- g  + r

3 k -1

3      3                      3        1
s    = gk -  x -1    5    5

-1 -1    -    --55

= =

+U g=PO E = - Mo nw w-1 0 _E
1 3 5 7 5 3 1

1 2 12 2   10   10   10   10   10    10

- 5 w-1 +2 E

1                                                            133113                  1
UOgM - - (1- w)s = -2 s

- --  -

2   10   10    2    2   10    10

3 4 1   3 2
S                                                                      0                -       -       0       -        -u   =u o   E -  M                           5    5    5         5     5

2       3                        3

gy   =g x+s u                          1    0   -55    1    010

1    6         0    --
3

sb   = gk -  y                         -1    0   -5   -5   -           5

1
-

1 9   11    3    1    9     6- - - -

Su   =su +1-5- w
-15        15        1-5         1 5         1 5   1     1 5            1 5
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T 35.5 Stabilisatie van een exportpull (autonome stijging van de

wereldhandel) door een autonome bestedingspull.

a) exportpull van 1% in periode 1;

b) bestedingspull van -1% in periode 1;
c) totaal.

t    1      2      3      4      5      6     gem.

g    a)                      1      0      0      0      0      0       0E

 x   b)                  -1 0      0      0      0      0       0

a)                    1- - - -      - 1- - --I
3 6 2   3 3
5      5      5            5      i O

 x                                2      1      7             2       9b)                  - 2 - -      -    --    -2      -      -
5      5      5             5      10

gx   c,                   - 1
-

1
- -

1
-

1
-

1
-

3          3                                3            1a)                  -1      - - - , -1      -     - -
5          5                                  5            5

S

2           2                                    2             6b)                                         2            -            -            2            2            -              -
5          5                                  5            5

s    c)                     j      i       i       1       1      1        i

a)                                            0             -             -            -             0             -               -3 4 1   3 2
5 5 5   5 5

S
U

b)                    155
2           1           4                      2- 351  0

1

-

s   'c)                    1      1      1      1      1      1       1U

1      9     11      3      1      9       6a)                                            -           -           -           -           -           -              -
15     15     15     15     15     15      15

S
U

b)                  --           --    --    --    --      -
14      6      4     12     14      6       3
15     15     15     15     15     15       5

I S    c)                     i      lillI        11U
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middel is voor de bestrijding van de konjunkturele onevenwichtig-

heden na het optreden van een exportpull: dat kan niets anders zijn

dan een -snel te effektueren- tegengestelde bestedingspull. Dat

er voor een juiste dosering en preciese timing een onwaarschijn-

lijk diep inzicht in de ontwikkeling van de wereldimporten vereist

is, behoeft na wat in hoofdstuk II over de vertraging in de ekono-

mische politiek gezegd is, wel geen betoog. Hoe dit ook zij, in de

onderstaande tabel T 35.5 hebben we, voor de variabelen, die onder

invloed van de exportpull alsmede de korrigerende bestedingspull,

strukturele wijzigingen te zien geven, het verloop weergegeven.

Het zou niet verstandig,-ofschoon in principe mogelijk, zijn de

exportpull te beantwoorden met een negatieve loonpush. Hieronder

zou dan in dit verband te verstaan zijn dat men zou proberen de

meer dan normale loonstijging uit de eerste periode, die er van-

wege de hogere werkgelegenheid eenvoudigweg inzit, niet toe te

staan. Weliswaar zou men op die manier gedeeltelijk intern even-

wicht kunnen realiseren, maar het grote probleem dat men daarvoor

in de plaats in het leven zou roepen, zou een duurzame overspanning

op de arbeidsmarkt zijn. Het is onder de gegeven omstandigheden

veel beter om via de globale maatregelen van de bestedingspolitiek,

de aanleiding voor de niet-gemotiveerde loonstijging in het begin

weg te nemen door de effektieve vraag niet met het autonome extra

stijgingpercentage van de wereldhandel te laten uitbreiden.

In principe is het ook nog mogelijk een positieve exportpull te

beantwoorden met een negatieve kapitaalpull. Deze heeft echter

thans het nadeel van een al te neutrale strukturele werking. In het

bijzonder geeft de kapaciteitspull geen soelaas voor de uiteinde-

lijke daling van de kapitaalgoederenvoorraad die als gevolg van
=

gE > 0 optreedt. Aangezien het feitelijke produktievolume zelfs

hoger uitvalt dan normaal, betekent dit een duurzame overbezetting

van de beschikbare kapitaalgoederen. Het is uiteraard niet effi-

ciont deze op de lange duur te handhaven.

35.15 Autonome veranderingen in de buitenlandse prijzen:

(geInduceerde rendementspush)

Zoals reeds in 35.1 tot uitdrukking is gekomen zijn er aan de ver-



T 35.6 Eenmalige autonome daling van het kapitaalcendement van 1% (W mechanismen)
a) het bestedingsaspekt

b) het kapaciteitseffekt

t   1    2     3    4    5    6   gem.
-

r'                                                                     -1    0     0    0    0    0    0
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-
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anderingen in de buitenlandse prijzen de aspekten: "autonome ren-

dementspush" (het ruilvoetaspekt) enerzijds en de "autonome

exportpull" (het konkurrentieaspekt) anderzijds te onderscheiden.

Een blik slaand op de gegevens voor Nederland vallen twee dingen

op. Op de eerste plaats, de in vergelijking tot de andere prijs-

niveau's geringe strukturele ontwikkeling van import- en export-

prijspeil en ook van het prijsniveau van de buitenlandse konkur-

renten. Periodes van vrij scherpe prijsstijgingen (1954 t/m 1956)

en (1968 t/m 1970) worden afgewisseld met enkele jaren van bedui-

dende dalingen. (1967 t/m 1961). Ten tweede blijkt de zeer grote

binding tussen de prijsindexen van importen, exporten en konkur-

rerende goederen op de buitenlandse markten. Ook volgens de kon-

statering van het C.P.B. gedragen de Nederlandse exporteurs zich

als prijsaanpassers op de buitenlandse markten, zodat voor de
Nederlandse volkshuishouding op het punt van de exporten, de

-eenvoudige- randbedrijftheorie wellicht het meest de aktuele si-

tuatie benadert.

Hoe het ook zijn moge, voor onze beschouwing is van belang, dat

er verschillen kunnen bestaan tussen de ontwikkeling van het import-

prijspeil enerzijds en dat van de buitenlandse konkurrentie ander-

zijds. Wel mag men stellen, dat deze empirisch gesproken niet erg

groot zijn, zeker niet op een termijn van enkele jaren bezien. We

begeven ons daarom niet al te ver van de konkrete werkelijkheid

als we veronderstellen dat importprijspeil en dat van de buitenland-

se konkurrenten een gelijke ontwikkeling doormaken, zodat ook kon-

kurrentiepositie en ruilvoet in gelijke mate muteren.

=

Door de veronderstelling van gelijke PB - en P  - ontwikkelingen

worden uiteraard de konklusies met betrekking tot de exogene buiten-

landse prijsontwikkelingen, tevens toepasbaar op een revaluatie

(devaluatie). Aldus kunnen we twee vliegen in don klap slaan: de

behandeling van exogene buitenlandse prijsontwikkelingen kan in

ddn moeite geschieden met de behandeling van de autonome wissel-

koersaanpassing.

Op dit punt aangekomen, zouden we een uitvoerige kasuIstische ver-

handelingkunnen beginnen door alle mogelijke grootheden-verhoudingen
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tussen r' enerzijds en gA anderzijds te bestuderen. We menen even-
wel, dat het meer zinvol is, om aan te nemen, dat het exporteffekt

(g ) van een buitenlandse prijsmutatie, de ermee gepaard gaande
geInduceerderendementspush (r') sterk domineert. In elk geval sluit
men dan aan bij de gangbare mening in Nederland. Wanneer dit juist
is, dan kunnen we voor de gevolgen, ook met het oog op de
konjunkturele stabilisatie, in grote lijnen verwijzen naar de vorige
sektie 35.1 .

Ofschoon kwantitatief gesproken het ruilvoeteffekt van een veran-

dering van de buitenlandse prijsniveau's niet zo belangrijk lijkt,
menen wij er toch enige aandacht aan te moeten wijden. De verande-

ring van de ruilvoet heeft namelijk, en dat is een eerste verschil-

punt met de autonome exportpull, z'n konsekwenties voor de geld -
waarde van het saldo op de lopende rekening. Als we een volledige

specifikatie van de doorberekeningsrelaties zouden geven, zouden

we dit waardesaldo gemakkelijk genoeg kunnen berekenen.

Er is evenwel nog een tweede, theoretisch interessant verschil

tussen een buitenlandse prijzenimpuls enerzijds een een volumepull

anderzijds.

We doelen hier op de invloed van de ruilvoet op het kapitaalrende-

ment. Inspektie van het model leert namelijk, dat een autonome
rendementspush z'n belangrijkste tegenspeler vindt in de voortdu-

rende negatieve kapaciteitspull.

Hiermee hebben we een laatste premissie verkregen voor de volgende

konklusies met betrekking tot de betekenis van buitenlandse prijs-

ontwikkelingen (bij het onderstaande kan i.p.v. revaluatie ook

autonome definitieve daling van buitenlandse prijsniveaus worden

gelezen).

1.   Een revaluatie leidt tot een duurzaam tekort (respektievelijk

daling van het overschot) op de lopende rekening van de
betalingsbalans als gevolg van het vraageffekt van de reva-

luatie. Het hier bedoelde tekort wordt enigszins verkleind

en wel v.w.b. het saldo in lopende prijzen als gevolg van het

direkte effekt van de verbeterde ruilvoet. Doch behalve dit

voor de hand liggende effekt impliceert de verbeterde ruil-
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voet een rendementspush, die qua uitwerking te vergelijken
is met een voortdurende kapaciteitspull (zie tabel T 35.6).
De stabiliseringsmaatregelen liggen voor de hand: het vraag-

effekt kan gestabiliseerd worden door een positieve-beste-

dingspull, het direkte ruilvoeteffekt kan voor een deel
worden weggewerkt door een adekwate betalingsbalanspolitiek

op basis van een bestedingspolitiek, terwijl de konjunk-

turele nevenwerkingen kunnen worden tegengegaan door een

voortdurende negatieve kapaciteitspull.
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36.00 Het resonantie-effekt.

Noch de ontwikkeling van het wereldhandelsvolume, noch die van de

buitenlandse prijzen vertonen in de tijd een gelijkmatige ontwik-

keling, doch ze geven beide zelf het beeld van een konjunkturele
golfbeweging. Opvallend is in dit verband, dat in de jaren zestig

de buitenlandse volumekonjunktuur op de prijzenkonjunktuur v66r-
loopt. Overigens is de prijzenkonjunktuur na + 1961 vrijwel ge-

lijkvormig aan de volumekonjunktuur.

Nu is het bekend, dat een op zichzelf niet-explosief systeem onder

invloed van op zichzelf evenmin met een explosief ritme toegedien-

de impulsen, tot ontploffing kan worden gebracht. Dit beeld dringt

zich op bij de thans volgende beschouwingen, waar de konsekwen-

ties zijn nagegaan van een aantal autonome impulsen van de wereld-
handel, welke ontvangen worden in een ritme, dat gelijk is aan het

endogene trillingsgetal van onze open volkshuishouding. In de onder-

staande tabel T 36.1 zijn de desbetreffende uitkomsten weergegeven.

Opmerking verdient dat in T 36.1 slechts is rekening gehouden met
een autonome volume-impuls van de wereldhandel, terwijl toch in

de werkelijkheid volume- en prijsimpuls zich hebben afgewisseld.
Uit de vorige paragrafen is echter duidelijk geworden, dat, afge-

zien van een vermoedelijk klein rendementseffekt van de buitenland-

se prijzen, de uitwerking van de prijzenkonjunktuur in grote lijnen
vergelijkbaar is met de volumepull van de wereldhandel.

Om deze reden hebben we het resonantie-effekt geanalyseerd op

basis van een reeks van gE-pulls.

De konsekwenties laten zich als volgt beschrijven.

1.     De reole lonen vertonen een golfbeweging, met dien verstande,

dat de konjunkturele uitslag, ondanks het niet-ontploffende

karakter van de gE-pulls en het evenmin ontploffende karak-
ter van het endogene systeem, zowel in boven- als in beneden-

waartse richting, voortdurend groter wordt. Reeds nadat de

autonome exportpull een komplete slag heeft gemaakt (4- peri-
oden), is het reole loon al tot -3% gedaald.
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Vanwege de proportionaliteit tussen werkgelegenheid en

redle loonvoet, verloopt de ontwikkeling van de eerstge-

noemde faktor hiermee parallel.

2.     Een variabele, die ook sterk de aandacht trekt is de bezet-

tingsgraad. De golfbeweging in de wereldhandel induceert

althans in de eerste zeven jaren van de cyclus een vrijwel

voortdurende overbezetting van de kapitaalgoederenvoorraad.

Van de andere kant komt er een vrijwel voortdurend overschot

op lopende rekening (konstante prijzen) tot stand. In dit

verband is natuurlijk van belang, dat het gekumuleerde ef-

fekt met betrekking tot de lonen, gemiddeld positief is,

zodat trendmatig een te geringe kapitaalvorming resulteert

bij gebrek aan voldoende kapitaalrendement.

Intussen zijn we er niet in geslaagd om de precieze struk-

turele en konjunkturele samenhangen in een min of meer

sluitend betoog verbaal toe te lichten. We kunnen een en

ander uitrekenen, en wiskundig bewijzen, echt "begroten"

doen we het niet. Een serie van autonome exportpulls waarvan

de periodiciteit die van het endogene systeem benadert, geeft

aanleiding tot:

-  een voortdurend en zelfs oplopend betalingsbalansover-

schot (konstante prijzen).
-  een struktureel gesproken te geringe kapitaalvorming.

-  een voortdurend en eveneens oplopende overbezetting van

de beschikbare kapitaalgoederen.

3.     In de jaren tussen 1967/1970 heeft de internationale kon-

junktuur ongeveer een volledige "slag" gemaakt, met dien

verstande, dat de ups en downs zich in precies de omgekeer-

de volgorde hebben afgewisseld als in de tabel T 36.1. Wij

zullen de laatsten zijn aan analyses, zoals die in deze

paragraaf zijn uitgevoerd, een direkt empirische en opera-

tionele betekenis te willen toekennen. Niettemin mag uit

het bovenstaande de suggestie tot hypothesevorming afgeleid

worden met betrekking tot de huidige moeilijkheden (1971 -

1972) in de konjunktuur. Ten aanzien daarvan kunnen we VaSt-

stellen, dat naar verwachting de konjunktuuruitslagen in
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1972 (in benedenwaartse richtlng) heftiger zullen zijn dan men

in Nederland de afgelopen Jaren gewend is geweest. Bedoeld

jaar 1972 zou, althans met de tekens veranderd, ruwweg neer-
komen op de 5e en 6e periode in T 36.1, zodat om deze reden

voor de jaren 1972/1973 de resonantie-hypothese een vrucht-

baar uitgangspunt voor de analyse van de werkelijke situa-

tie zou kunnen zijn. Er zijn in de afgelopen jaren nog wel

andere elementen in de feitelijke ontwikkelingen die onze

hypothese niet op voorhand reeds verwerpelijk maken. We

vermelden hiervan slechts de inderdaad zeer hoge looneisen
en werkgelegenheid in de jaren 1970 en 1971 (en wel 6plopend),

gepaard gaande met een zeer hoge kapitaalakkumulatie, terwijl

zeer wel denkbaar is dat de kapitaalgoederen niet volledig
bezet zijn geweest.

4.     Hoe dit alles ook zijn moge, een te sterk wisselende ont-
wikkeling in de exogene faktoren leidt tot een in theorie

nog wel te beschrijven, doch in de werkelijkheid chaotisch

aandoende konjunkturele situatie. Wanneer de resonantie

zich feitelijk langs vergelijkbare lijnen als door ons zijn
uiteengezet, voltrekt, moet men een konsistent ontwerp voor

het ekonomische beleid praktisch uitgesloten achten.
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T 36.1 Resonantie-effekt van een cyklische impuls van het

wereldhandelsvolume

t     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Impuls:  g     1     0    -1     0     1     0    -1     0     1     0   enz.
E

Gevolgen
=

naar: w     1     0    -2     0     3     0    -4     0     5     0   enz.

gk    0     0    -3    -1     3     3
    -6    -6     6     6

5     5     5     5     5     555   enz.

3    11          16     8    22    10    27
 x    1    -5   -5     1    -    --   --    -   -    -1   enz.55555

1     9    10     6     9    15 20 12    19    21
Su   1-5    15    15    15    15    15    15    15    15    15   enz.

- -- --
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HOOFDSTUK IV : GESCHEIDEN ARBEIDSMARKTEN:

De betekenis van het regionale vraag- en prijssysteem.

41.00 IBleidingi
----------

We verlaten opnieuw het terrein van de makro-ekonomie teneinde de

in Hoofdstuk I aangevangen bestudering van de dynamische proble-

matiek van de regionaal, of, -zo mag men het ook interpreteren-,
van de internationaal gescheiden makro-systemen te hervatten.

De scheiding tussen de regionale ekonomieen wordt aangebracht

door de veronderstelling dat de faktor arbeid strikt immobiel is,

althans niet tengevolge van regionale beloningsverschillen ver-

huist. Duidelijk is dat onder deze omstandigheden zowel op korte

als op lange termijn interregionale loondifferentiatie kan optre-

den.

Terwijl uit hoofde van de boven omschreven veronderstellingen de

aanbodzijden van de arbeidsmarkten een gescheiden leven leiden,

zijn zij wat de vraagzijde betreft wel degelijk aan elkaar gere-
lateerd. We zullen er namelijk van uit gaan, dat de interregionale
goederenhandel verloopt volgens relaties, zoals die in Hoofdstuk

III zijn behandeld. Op die manier ontstaat er via de in- en expor-

ten een algehele interdependentie van de effektieve vraag, welke

zich op de onderscheiden regio's richt en daarmee dus ook op de
vraag naar arbeid per regio.

De algemene opzet van de vorige hoofdstukken kan behouden blijven:
we generaliseren slechts de theorie van de arbeidsmarkt-ekonomie

voor gedesaggegeerde doch geintegreerde systemen.

Ook met oog op de oplosbaarheid van de konkrete cijfervoorbeelden

moesten we ons opnieuw belangrijke beperkingen opleggen. Eigenlijk
stelt zich de eis van de eenvoud met betrekking tot de specifika-

tie van onze relaties nog dringender als in de makro-theorie,
"aangezien we nu niet alleen de "inheemse ekonomie per regio moe-

ten overzien, doch tegelijkertijd het overzicht over alle regio's

behouden moet blijven. De voornaamste veronderstellingen die het

raam bepalen, waarbinnen onze beschouwingen zich afspelen, Zijn
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opgesomd in de onderstaande sektie.

41.10 Veronderstellingen.

1. We onderscheiden slechts twee verschillende regio's, die samen

een gesloten systeem vormen in de zin dat van internationale
betrekkingen met derde landen is afgezien. Het grote voordeel

van deze veronderstelling is natuurlijk, dat de import van de

ene regio per definitie gelijk is aan de export van de andere.

In een algemener model zou (het is ook al in hoofdstuk I ge-

zegd) een verdeelmechanisme ontworpen moeten worden, dat de

internationale vraag zowel in de situatie van de evenwichtige
groei als in tijden dat aan die konditie niet is voldaan, regu-

leert.

0

2. De in- exportrelaties zijn gebaseerd op het U-mechanisme

enerzijds, terwijl anderzijds een eenvoudig prijs-substitutie-
effekt werkzaam is tussen in- en uitheemse goederen (het

P-mechanisme), het laatste geheel in overeenstemming met

Hoofdstuk I. (In het volgende hoofdstuk zal wat de in- en

exportrelaties betreft, worden uitgegaan van het w-mechanis-

me)

3. Om de uiteenzettingen nog verder te vereenvoudigen, is aangeno-

men, dat de beschouwde regio's onderling even groot zijn en
ook op andere punten zich symmetrisch t.0.V. elkaar verhouden.

(Evenmin als dat in hoofdstuk I het geval was, is ook nu niet
te verwachten, dat de veronderstelling van verschillen in

grootte veel nieuwe loonkonklusies zal opleveren).

4. De meer fundamentele oorzaken voor de interregionale handel

blijven buiten beschouwing. Desgewenst mag men er van uitgaan,

dat de beide regio's voor een deel dezelfde produkten voort-
brengen. Interregionale handel kan dan ontstaan vanwege, -in

dit hoofdstuk althans-, prijsverschillen alsmede vanwege ver-

schillen in feitelijke produktie. Daarnaast is het denkbaar
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dat de beide regio's verschillen in natuurlijke dotatie vertonen.
"            "Daaruit zou dan het normale , bil evenwichtige groei behorende,

handelsvolume kunnen worden verklaard.

5. De kapitaalvorming in de ene regio is volledig onafhankelijk van
de kapitaalvorming in de andere regio of van de totale akkumu-

latie in de beide regio's tesamen. Het algemene uitgangspunt is

dus: regionale autarkie op de faktormarkten. Interessante feno-

menen als interregionale (internationale) loonnabootsing en de
daarmee samenhangende kwestie van het wage-leadership blijven

hierdoor buiten schot.
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42.00 De relaties.

Zoals gezegd, zullen we in dit hoofdstuk in vergelijking tot de

vorige, eigenlijk geen nieuwe relaties invoeren. We behoeven slechts

de betrekkingen uit hoofdstuk III van een index te voorzien om een
volledige specifikatie van het nieuwe model te verkrijgen.

Eenvoudiger is het echter om met matrix-notatie te werken. Aldus

kunnen we bijvoorbeeld voor de definities van de effektieve vraag:

 YA =  xA + SuA
(42.1)

 yB =  xB + SUB

ook schrijven:

{gy} E {gx} + {Su 
(42.2)

In matrix- en vektornotatie hebben we verder:

.--'I-

1   -1               1   -1

 SU  = - 31  nw         
  {3}

- U {g } (42.3)0                 -1                  y
-1    1              -1    1- -- '

Waarbij nw de som  van de in- en exportelasticiteiten is t.o.v. de

reole loonkostenverschillen. Rekening houdend met de definitie

voor de feitelijke produktie, alsmede met de in de hoofdstukken

II en III gehanteerde bestedingsfunkties, verkrijgen we als uit-

drukking voor de feitelijke produktie:
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{gy} E {gx} + {su  = (Ao)  gL  + (1 _ Ao) < k  +

-
- ..

+ (Ao) {w}   + (K) {Q}-1 + {sul (42.4)

Aangezien we als eenvoudige doorberekeningsformule van de loon-
kosten de volgende uitdrukking postuleren:

2 A

 p} = (*w) {G}, (42.5)

verkrijgen we voor het kalkulatierendement:

Ao - po *w U 0  W=

CK) {r} = -                               {w}        (42.6)

Vo *w 10 - T10 *w

Invulling van (42.3) en (42.5) geeft na eliminatie van {g } uit
het rechter lid:

Cgy  = IMml   (10) {gi} + (1 - Ao) { k3 + CAO) {6} -

X0 - T10( W - nw) Vo C*w - nw)

{w}
-1

Vocpw - nw, Ao - 110( w - nw)

(42.7)
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Hierin is [M ] een importmultiplikator welke analoog is met de
m

multiplikator M uit hoofdstuk III; de exakte definitie ervan is:
m

--1          -
0                   %                                                                               0    

       0

1+U -U 1+P p

IMml                      -       0                  (42.8)0        0     1+2 F   0        0
- U 1 + 1.- - P 1 + U-

De verdere specifikatie van de vraagfunktie naar arbeid is een-

voudig en luidt onder de bekende voorwaarde:

0 0
a    +a =1 (i = A,B):
Yi     i  _

k

{gE} = [M£] [at]{gk +CEVy)(Ao)[Mml{3}-C  )[M 1Y    m

-

X O-110   (*w  - nw) To (40 - nw)
6  (42.9)

1 o    C *w   - nw) x  O     -    U  o      (11'w     -     n w)        -1

In de vergelijking (42.9) zijn enkele belangrijke matrixmultipli-

katoren opgenomen waarvan, zoals de lezer gemakkelijk kan verifi-
eren, de exakte definitie luidt:

F         #                     1-1
[  ME]     =     I    -   ay   X o   [ Mml J

(42.10)

(werkgelegenheidsmultiplikator)

I alil    =   FLC 1   -    y )   +    y   (1   -  A o)   [ Mml  (42.11)

(gekorrigeerde marginale werkgelegenheidsmultiplikator van

de kapitaalgoederenvoorraad.)
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Men dient te bedenken dat de werkgelegenheidsmultiplikator [M£]
een (vierkante) matrix is en slechts formele overeenkomst vertoont

met de makro-multiplikator. Men kan zeggen dat M£ de oorspronke-

lijke werkgelegenheidsmultiplier (1 -    X ) bevat, doch tevens
het indirekte (bestedings-) effekt van de relle loonstijging in
bijvoorbeeld regio B op de werkgelegenheid in regio A. Naast de
eigen, direkte  werkgelegenheidsmultiplikator, werkt de reole loon-

voet van de partnerregio's in de vraag naar arbeid door. Het ver-
band wordt ingewikkeld, omdat  men de eigen inheemse spanningen via
de interregionale cirkulaire effekten weer terugkrijgt. Aldus ont-

staat er een matrixmultiplier, die qua werking een zekere analogie

vertoont met de Leontief-inverse. (de overeenkomst is echter
louter formeel; de materiole interpretatie ervan is heel anders).

Tenslotte kan men aantonen dat de gemiddelde multiplier (over de

regio's) gelijk is aan die van het makro-model.

lets dergelijks geldt voor de matrix (42.11). Daarin komt tot uit-

drukking dat de werkgelegenheid in regio A niet uitsluitend afhan-

kelijk is van de kapitaalgoederenvoorraad in de eigen regio, doch
dat de beschikbare arbeidsplaatsen in de partnerregio tevens van

invloed zijn.

Evenals in de voorafgaande hoofdstukken volgt ook nu weer een
samenvatting van de belangrijkste relaties van het model, waarin
tevens de autonome impulsen zijn opgenomen: (zie volgende bladzijde)

De formele struktuur van het regionale model komt weer geheel

overeen met die van het makro-model van de gesloten volkshuishou-

ding (hoofdstuk II). De formele  karakterisering van de dynamische
eigenschappen (periodiciteit, stabiliteit, amplitude) levert wei-

nig formele moeilijkheden op.
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M 42.1

AO - To pw UO tw
1 1                               {w}          (1){r}  =-L   3

WO *w Ao - *0 *w

  k  =   k-ll + (CR) {r-2  + {2k  (2)

{gE} = [ME] [2 ]{gk  +(Ao  y)[M£][Mml    -

10 - 110(*w - nw) VoC*w - nw)
- 8 [M ][M ] {G-1}y    E   m

jlo (*w - nw) X0 - po(*w - nw)

+ 2  [ ME][Mml C x  (3)

I.

{W} = (B) {gL} + {2} (4)
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43.00 De oplossing van het model.

De oplossing van M 42.1 kan even eenvoudig en direkt geschieden
als die van de makro-modellen uit de voorafgaande hoofdstukken.

Wanneer we het homogene gedeelte van de eindvergelijking als volgt
symboliseren:

[Ao]{G} + [Al]  -13 + [A21< -23 = 0 (43·1)

dan is de bedoelde oplossing als volgt te geven:

I.

[AI] =I- (B a y Ao) [ME] [Mml

2 1 0-u o (*w-nw) u -(111    -n     )
L    U W W

[Al] -  I-(B a )[M ][M ]ygm

00(Ow-nw, 2 AO-110(11'w-nw _

a X    -  11    w 0   0          *w

[A21 = (B-R)[M ][ 2,]K£k

u O 11'w A O  -  U O  11'w
-                        -

AO - PO (*w - nw) L' O      (Illw     -     n w
I.

-   (Bay)[M  ] [M   ]2. m

po C*w - nw, 1  0     -    0 0      (11'w     -     n w)

(43.2)
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Tevens rekening houdend met de autonome impulsen luidt de volledige

eindvergelijking:

[AQ]{G} + [Al]{=-1  + [A21{5-2  =   + (B)[M£][hkl gk +

+   (B   Oy)[M£][Mml     

(43.3)

De  karakterisering  van de endogene dynamisdie eigenschappen van een verge-

lijking als (43.2) is slechts numeriek wat ingewikkelder als die

van de makro-modellen van eerdere hoofdstukken. Gesteld kan worden

dat, indien de overeenkomende makro-modellen aanleiding geven tot

een differentievergelijking van de ordem,het n-regionale model hoogstens

van de orde  n x m zal zijn. Zuiver formeel beperkt zich de bepa-

ling van de endogene dynamische karakteristieken van (43.3) tot de

berekening van de eigenwortels van de matrix: (Zie appendix A 1.3):

-1         -1A A A A0202

A= (43.4)

I 0

Intussen ligt het niet in onze bedoeling om in extenso en in algemene

termen de eigenschappen van (43.4) te bespreken. In de plaats daarvan

hebben we er de voorkeur aan gegeven om de eigenschappen en de

werking van het model te bestuderen vanuit enkele konkrete cijfer-

voorbeelden.

Als algemene opmerking mag gelden, dat uit (43.3) blijkt dat de

onderlinge verschillen tussen loonpush, kapaciteitspull en beste-

dingspull thans groter zijn dan in het geIntegreerde model van

hoofdstuk I, waarin de kapaciteitspull en bestedingspull een grote

mate van analogie vertoonden en ook groter als in de makro-modellen

van de hoofdstukken II en III, waarin loonpush en kapaciteitspull

qua uitwerking sterk op elkaar geleken.
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44.00 Beschrilving van de koniunktuurcyclus.

44.10 Algemeen.

Uitgegaan is, wat het makro-systeem betreft, van het cijfervoorbeeld
van hoofdstuk II. Verder is aangenomen dat een te hoge feitelijke

produktie (in vergelijking tot de evenwichtige groei) voor de helft
0          1

leidt tot hogere importen. (U = T).  De keuze met betrekking tot

de koofficionten van het prijssysteem W  en n staat dan nog open.W W
In ons cijfervoorbeeld ontstaan de volgende matrices van het

differentiesysteem:

-            -

14   - 3

[A] = -0    22
- 3    14
-           -

6 + 5 (*w - nw) -    6    -    5    (*w   -   nw)-

[A ] = _11    22

-6  -5 (*w - nw) 6 + 5 (*w - nw)
-                                              -

- -

12 - 13 4 -5 0 -1+1 3 4 w+5 9W                       W                                                                                           W

[A] = -2    22

-1    +   1 3  *w  +   5 n 1 2-1 3 9  -5 n
W                                                                W                       W-                                                 -

(44.1)

Gemakkelijk kan worden berekend dat de karakteristieke vergelij-
king van het systeem, beschreven door de matrices (44.1) als volgt

luidt:

1)

(12 + 1 ) {A 2 - 2 a X - ( 1 + 2 b) } = 0 (44.2)

1)     Dit is de karakteristieke vergelijking van de matrix A van
formule (43.4).



- 139 -

Hierin stellen a en b respektievelijk voor:

6 + 5 (*w - n)
b =-15+13  w+5 n

41

a = (44.3)17                           17

In vergelijking (44.2) herkent men in de oplossingen geleverd door
2

de eerste faktor (X +1) de eigenwortels van het makro-systeem van

hoofdstuk II. De wortels die we verkrijgen door de tweede faktor

gelijk aan nul te stellen zijn afkomstig van de toevoeging van de

interregionale betrekkingen.
De moduli van de laatst bedoelde wortels kunnen groter, kleiner of

gelijk aan 1 zijn. In het eerste geval dragen de interregionale

betrekkingen ertoe bij dat het integrale systeem ontploft, In het

tweede geval sterft de invloed van de nieuwe eigenwortels Ult, ZO-

dat het systeem uiteindelijk naar het makro-model van hoofdstuk

III konvergeert, waarbij de regio's na een impuls welke in don van
hen wordt geoffektueerd uiteindelijk in de pas zullen lopen.

In onze cijfervoorbeelden hebben we ons tot het,-ons inziens in-

struktieve-, tussengeval beperkt, dat de moduli van de nieuwe

eigenwortels weer gelijk zijn aan 1. In twee gevallen krijgt men

eenvoudige doch instruktieve cijfervoorbeelden, namelijk indien we

als waarden voor de X's kiezen 0 en 1, respektievelijk 1 en -1,

De hier bedoelde gevallen kunnen als volgt nader worden omschreven.

Geval I X = +1
12   -

X 3
-0 .      »n=O,Ipw   =I

X  =1
4

In dit geval werkt het prijssysteem eigenlijk maar ten halve n.1-

via de rendementen op de kapitaalakkumulatie; de volume-vraageffek-

ten bli]ven nog buiten beschouwing. Het in- en export-mechanisme

wordt beheerst door de effektieve vraag. De eindvergelijking is:

-        -         -     -

1               1                                11
- --   I -

.        2 LQ 2 2 2
{w} =          W   --1 W-2 .

1               1                                11
-- -   I- -

2       2              22
-       -         -     -
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Geval II X = +11 2        -

X =1 1  *  nw = 1,7 ; *w=  02

X   =-1
3

Hierbij werkt het prijssysteem volledig, d.w.z. dat zowel het

aangrijpingspunt van de rendementen als dat van de volume-vraag in
I.

het spel zijn. Daarnaast funktioneert uiteraard ook nog het #-me-

chanisme.

Vanwege zijn grotere volledigheid hebben we ons in de onderstaan-

de beschrijving van de werking van het systeem tot geval II beperkt.
Het zal de lezer niet moeilijk vallen om ook het eerste geval te

analyseren. Gesteld mag intussen worden dat de verschillen tussen

beide niet groot zijn.
De kwantitatieve uitdrukking van de eindvergelijking (43.3) is dan:

-       -                       -      -

14 -3 -3   14
1

{G}     -     [   o]   ( -  1        + 2.  {G  }=22 -2
-3   14                      14   -3
-         -                            -         -

-         -            -      -

10 1 8     3
0          5                                         1= w+22 gk + TT  x  (44.4)

.--

1    10          3   8
-          -             -      -

Na doorvermenigvuldiging met
-       -

14    3

A O-  1       =     -i-2
3    14
- -

ontstaat vervolgens:

-0 F

{w} = [ 01 10-1} - {w  }  +-2
10
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-      -            -                   -      -

14 3 13 4 11   6

+   -i                                   {w      +
_5

{2k}   +    1-7,                         { ix}17
- -

3 14 4 13 6   11
-     -           -     -           -     -

(44.5)

We kunnen dus inderdaad konstateren, evenals dat op het einde van

paragraaf 43.00 is gesteld, dat de onderlinge verschillen in effekt

van loonpush, kapaciteitspull en bestedingspull thans groter zijn

dan in de makro-ekonomie het geval was. De betrekkelijke mate van

analogie van loonpush en kapaciteitspull bijvoorbeeld is thans ge-

deeltelijk verdwenen.

Merk op dat de uiteindelijk verkregen makro-struktuur geheel over-

eenkomt met die van het voorbeeld uit hoofdstuk II.

Vanwege de onderlinge verschillen zullen we thans een korte af-

zonderlijke bespreking wijden aan de konsekwenties van respectie-

velijk een eenmalige loonpush, een eenmalige kapaciteitspull en
een dito bestedingspull,  alle eenzijdig geoffektueerd in regio A

in periode 1.
Voor de lijst van koofficionten waarmee ook in de hierna volgende

voorbeelden is gewerkt, zie hoofdstuk II pagina 65. Daarnaast is

gerekend met:

r.1.       =       -1.        ,        1' w       =       .              e.      2       -       *.



T.44.1 Eenmalige loonpush van 1% in regio A in periode 1.

t+           1      2      3      4      5      6  gem

Regio A

Push  0                                                    1      0      0      0      0      0     0-A

E.V.     6                                                                                                              28             0         -_6 28           11
A                                                                                       0-       0-17             17             17           34

0               Ao - *0 4 w                                  2             2             2(1) P -- W +
(6A -  B) - -     O     -     0    --     0    0AKAK      5 5 5

(2) g =g +0 2                                  0           -2      2                   1       -K     K      R  A                                        0            --     0      0    --      *A      A                                                                      55                       5N-1        -2

(3)   g   =
1 2 1 2 22     34     46     34 22 -34 23LAB WA - B KA                              8-3   -85 -85 -85 85 85 -85

66 102 70     34 66 102     35(4)   g   =A o g L  +(1-AO)gK  + A o   A+K r +S   - -- -- --

YA                                                            A          u            85         85 85 85 85 --85 85A         A              -1     A
--

66 102     36            66    102     16
(5)   sbA = gKA -  YA                                      85    -85     85            85     85     85--    0 --



T 44.1 (vervolg)

t#                   1      2      3      4      5      6    gem

Regio B
6            28             6             11

E.V.    6 8                                                                                                                                                                17                    0              -17                    0                 17                    0             -34

2                      2                      2(1) 28                   -50-     -0 05      0     -5

2          2                                  1

(2)  gk                                                   0
0 --     0      0     --

5          5                                5
B

+11         0      _56         0        -         0      --12            11
(3)   L                                                   85             85             85             85 -

B                                                                                                                                                                                                               A
W

36 100 68     36              1
(4) g 85 85                 85 85 85-0- -   -0- '

Y B

36 66 102     36             16
(5) sb 85             85     85     85             850              -        - - --                0           --

B

Algemeen
22 22            22            22

(1)   A - G                                            -      O     -      O     --      O     ITB                                              17             17             17

- 30 102 30 102     30    102     36
(2)      -g        -   g                                                                                                                     -        --             -

---....-

y     y 85 85      85             85      85      85-85
A      B

15      1     15      1     15      1     23
(3) su -8-5               -2-8-5                  2                8 5                   2

-- ---    --   -68
A
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44.11 De eenzijdige loonpush.

In tabel T 44.1 zijn de gevolgen weergegeven van een eenmalige
loonpush, geoffektueerd in regio A in periode 1. Door aggregatie

van de overeenkomende variabelen over de beide regio's, kan men
de uitkomsten verkrijgen van hoofdstuk II, tabel T 24.1.
Interessant is ook de vergelijking met de resultaten van een

eenmalige, eenzijdige loonpush in het geIntegreerde model van hoofd-

stuk I. Een belangrijke konklusie aldaar was, dat de gevolgen in de
passieve regio (met uitzondering van de nominale lonen en prijzen)
exakt tegengesteld waren aan die van de aktieve regio. Inspektie

van T 44.1 leert dat in het nieuwe model de tegengestelde ontwik-

keling  weliswaar (althans wat de struktuur betreft) voor een deel
blijft gehandhaafd , (redle lonen, bezettingsgraad en natuurlijk de
betalingsbalans), doch dat op andere onderdelen van de zojuist be-

doelde tegenstelling in ontwikkeling niets te bespeuren valt. Bij-

voorbeeld de rendements-ontwikkeling en daarmee de kapitaalakku-

mulatie lopen in de beide regio's onder invloed van een eenzijdige
loonpush in  en van beide gegeven, zelfs parallel.
Het is wellicht nuttig, om de werking van het model nog nader te

verduidelijken door de loop van de gebeurtenissen van periode tot

periode op de voet te volgen.

Periode 1. De loonpush in regio A veroorzaakt een sterke overbe-

steding aldaar, leidende tot overemployment van arbeid en overbe-

zetting van de kapitaalgoederenvoorraad. De gestegen arbeidsvraag

heeft tot gevolg dat de redle lonen ex postnog sterker stijgen dan

de intensiteit van de oorspronkelijke impuls.

De overbesteding in regio A is debet aan het aldaar optredende
tekort op de betalingsbalans. Aldus wordt een deel van de overbe-

steding overgedragen op regio B, waardoor aldaar evenals in regio

A door de werking van de Phillips-kurve loonstijgingen het gevolg

zijn, zij het in mindere mate dan in regio A.
De hoge loonkosten in de beide regio's brengen uiteraard rendements-

dalingen met zich mee. In dit geval is de rendementdaling in de
beide regio's zefs exakt hetzelfde. Weliswaar is in regio A de
loonkoststijging hoger dan in B, doch daar staat een ruilvoetver-
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betering tegenover.

Periode 2. staat in het teken van de onderbesteding van regio A.

Deels is deze van inheemse oorsprong vanwege het gedaalde rendement

in periode 1, deels werkt het negatieve konkurrentie-effekt uit

de periode 1 nu pas door als gevolg van de vertraging in de export-
relaties. De onderbesteding in regio A gaat gepaard met een "even-

wichtig" loonpeil, werkeloosheid en een in vergelijking tot peri-
ode 1 nog groter tekort op de lopende rekening in de regio zelf.

In B bereiken alle variabelen evenwichtige waarden, met uitzonde-

ring uiteraard van de lopende rekening die in vergelijking tot

periode 1 een nog groter overschot vertoont.

Periode 3. wordt gekenmerkt door het voor het eerst effektief wor-

den van de (negatieve) arbeidsplaatsenkonjunktuur. Aangezien in

periode 1 de rendementen in de beide regio's gelijkelijk waren ge-
daald, heeft deze in principe in de regio's ook dezelfde uitwerking.

Niettemin is de malaise in regio B qua werkgelegenheid en onderbe-

steding groter dan in A,omdat in de laatstgenoemde regio vanwege

de autonome impuls in periode 1 bij eenzelfde werkgelegenheid de

lonen hoger zijn, zodat uit dien hoofde de onderbesteding gedeel-
telijk wordt geredresseerd.

Periode 4, luidt het herstel in. Weliswaar zijn de beschikbare

kapitaalgoederenvoorraad en dus de beschikbare arbeidsplaatsen nog
laag, doch er is een algemeen herstel van de bestedingen, meer in

het bijzonder door de hoge rendementen in periode 3. De loonvoet

bereikt evenwichtige waarde, in regio A vanwege het autonome be-
standdeel in de loonvoet, terwijl regio B dit aan de relatief ho-

gere bestedingen in regio A dankt, als gevolg waarvan het over-

schot op lopende rekening hoog blijft.

Periode 5. laat weer volledig het beeld van periode 1 zien, waar-
na in de periode 6 en volgende de zojuist beschreven cyclus zich

herhaalt.

Samenvattend: De gevolgen van een eenmalige positieve loonpush
zijn in de aktieve en passieve regio's uiteenlopend. Het algemene
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klimaat in de aktieve regio wordt gekenmerkt door gebrek aan effektie-
ve vraag (vooral veroorzaakt door aanhoudende betalingsbalanste-
korten), terwijl in de passieve regio een teveel aan effektieve

vraag aktueel is (hier als gevolg van de strukturele betalingsbalans-
overschotten).

Ondanks de onderbezetting in regio A is aldaar het reele loon hoog,

terwijl de overbezetting in regio B gepaard gaat met een laag reoel
loon.

Gemiddeld genomen, hebben we in beide regio's werkeloosheid, zij het

dat deze in de aktieve regio ruim dubbel zo hoog is als in de pas-
sieve.

Opmerking verdient ook nog dat de positieve loonpush in regio A

gegeven, aanleiding geeft tot een afbraak van de kapitaalgoederen-

voorraad en wel in de beide regio's in dezelfde mate.
Tot slot moeten we wijzen op een o.i. belangrijk onderscheid met

de makro-ekonomie. Terwijl in de makro-ekonomie gold, dat een een-
malige loonpush geen strukturele gevolgen had voor de reole loon-
voet, moet in het gedesaggregeerde model worden gesteld, dat een
eenmalige loonpush een duurzame verhoging van het redle loon in de

aktieve regio veroorzaakt, terwijl in de passieve regio een dien-
overeenkomstige loondaling optreedt. De stelling van de neutrale

werking van een eenmalige loonpush met betrekking tot het reole

loon geldt dus slechts voor de gemeenschap van de regio's, doch

bepaald niet voor elke regio afzonderlijk.

44.12 De konsumpti«bestedings-)pull.

In deze paragraaf en de volgende zien we af van een gedetailleerde

beschrijving van de loop van de gebeurtenissen, welke na een exo-
geen evenement als bijvoorbeeld een positieve bestedingspull op-

treden. We zullen ons beperken tot enkele algemene opmerkingen.

Terwijl in de makro-ekonomie de konsekwenties voor de loonontwikke-
ling van een eenmalige loonpush en een dito kapaciteitspull onder-

ling gelijk waren, is dit niet meer het geval bij eenzijdige im-

pulsen. Weliswaar komen de ups en downs op dezelfde momenten, doch
de amplit des zijn per regio verschillend. Belangrijk echter is het
verschil met betrekking tot de strukturele ontwikkeling van de reole

loonvo,et. Terwijl we in demakro-ekonomie konden konkluderen dat een
bestedingspull
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T 44.2

Konsumptiepull van 1% in regio A.

1      2      3      4      5      6    gem

Regio A

gx              1      1      1      1      1      1      1

E.V.   0                                      -                 0           --                 0             -                 0             -22 22 22            5
17             17             17            34

2                      2
(1) r              -2      0     --      0     --      0      0

5                      5                      5

(2)   gk                                    0               0 -- --     0      0     --
2          2                                  1

5          5                                5

(3)   gL                              85 -85 8585
44 24 44             5

0                   0                   0

132             4 68 132 24
(4) g             -      0    --     -   -      0     -

Y              85             85     85 85 85

132 30 102 132 66
(5) sb              85            85     85     85            85-- 0 -- -- 0 --

Regio B
2               12            22             12             5E.V. w         -    0  --    0   -    01 7                             1 7                             1 7                          -34

G                     2                  2                  2
(1) r --        0        -        0      - -                  0

5                      5                      5

2          2                                  1
(2) gk              0      0 -- --               0               0             --

5          5                                5

24 44 24             5
(3) gL             85 85 85 85-               0          --               0            -               0          --

72 64 68 72             19
(4)   g                                 -              0         --           -           -              0            -

y 85 85 85 85 85

72 30 102 72             36
(5) sb 85             85     85     85             85--               0            -                            --               0          --

Algemeen

(1)   3A  -   G                      -               0            -               0            -               0             -
10             10             10             5

B        17             17             17             17

60            60
(2) g -g                  0             0     60      0     30 A  8   85     85     -85             85
(3) s --

285-              -2              6 8

30- -1 30 1 30 1 _29
u                                             85                     2              -85                     2A
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konsekwenties had voor de gemiddelde waarde van het reole loon, is

dit in ons geintegreerde model niet meer het geval: een positieve

bestedingspull leidt in de aktieve regio tot een strukturele

loonstijging, waartegenover een strukturele loondaling in de pas-

sieve regio staat.

Het betreft hier een soortgelijk verschil met wat we in het geval

van de eenmalige loonpush al hebben gesignaleerd. Analoge opmer-
kingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot de werkgelegen-

heid.
.

Als algemene karakteristieken na een eenzijdige positie-

ve konsumptiepull, kunnen nog worden genoemd:
-    overbesteding in de beide regio's, in regio A vanwege de

autonome impuls en in regio B vanwege het Optredende over-

schot op de lopende rekening.

-    daling van de kapitaalgoederenvoorraad, omdat de in periode

3 optredende afbraak van kapitaal nadien niet meer wordt

goed gemaakt.
-    overbezetting van de beschikbare kapitaalgoederen, in de

aktieve regio in meerdere en in de passieve regio in minde-
re mate.

Opnieuw mag men op grond van het bovenstaande besluiten dat een
bestedingspull op tal van punten van de ekonomie de nodige span-

ningen in de produktie-en akkumulatiesfeer oproept.

44.13 De eenmalige kapaciteitspull.

Opnieuw zij voor de details verwezen naar tabel T 44.3.

Opvallend is, dat de kapaciteitspull en loonpush (mits van verge-

lijkbare intensiteit), in de makro-ekonomie m.b.t. vrijwel alle

variabelen identieke gevolgen hadden. Thans, in het gedesaggregeer-

de model, is dat in veel mindere mate het geval.

Terwijl verder in de makro-ekonomie de kapaciteitspull in vrijwel
alle opzichten een struktureel neutrale werking had (althans in de

redle sfeer), wekt nu zelfs een eenmalige kapaciteitspull niet alleen

een korte-termijnskonjunktuurgolf, doch tevens belangrijke struk-

turele gevolgen op. Wel mag men stellen, dat de desbetreffende
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T 44.3
2

Eenmalige kapaciteitspull van 5% in regio A in periode 1

1      2      3      4      5      6    gem

Regio A
2

1                    -0 0 0 0 0 0k                 5
-A

-               26              8             26              9E.V. w         -    0  --    0   -    0A             17             17             1734

-                       2                    2                    2

(1) PA             -5      05      0     -5      0      0

2      2                    22     + (2) gk               5      5                      5      500
A

52             16            52             9(3) g
L 85 85             85             85-               0          --               0            -               0             -
A

88 68 48 88 68      7(4)   g                                   - -- -85 0 --

yA
85 85 85 85     85

54 102 48 54 102 24
(5) sb -8-5-                8 5 8 5 85 85 85

- - 0 --  -
A

Regio B
2               8            26             8             9

E. V.  w                                -              0          --              0            -              0         -3-4B             17             17             17

2                      2                      2
(1) r --      0      -     0     --     0      0

B                    5                   5                   5

2                                              1(2)   gk                                   0                0---2               0               0             --
5          5                                5

B

16            52            16             9
(3) gL              85 85 85             85-               0          --               0             -               0          --

B

48 88 68 48            7
(4)   g                                   -               0          --            -            -               0            -

yB            85            85     85     85            85

(5) s _48      0     54
102 _48      0    _24--

b                         85                       85 85 85            85
B

Aigemeen

(1)  A-68          -            -      0     -      0
18            18            18             9
17      0     17            17            17

46 68 40 68 40 68     14
(2) g  -g          --    ---     --    ---    --    ---

YA  YB        85 85 85     85     85     85     85

(3) s -- -- -- -- ---
20      1     20      1     20     -1    _25

u             85      2     85      2     85      2     68A
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konsekwenties in struktureel opzicht per regio tegengesteld zijn:

in de aktieve regio reole loonstijging, in de passieve loondaling,
in de aktieve regio overemployment en overbezetting van de kapitaal-

goederenvoorraad, in regio B het omgekeerde; in regio A geeft de

kapitaalvorming ee stijging te zien, terwijl deze in de passieve

regio daalt; in de aktieve regio A een tekort op de lopende rekening

en in B natuurlijk het dienovereenkomstige overschot.
Het is interessant om op deze punten de loonpush en de kapaciteits-

pull met elkaar te vergelijken. Onmiddellijk valt dan op, dat onder

invloed van de eerstgenoemde impuls,de tegenstelling in de ontwik-

keling, -behalve uiteraard wat het saldo op de lopende rekening

betreft-, slechts de redle loonvoet en, in mindere mate, de feitelijke

produktie geldt, terwijl de ontwikkeling van de overige variabelen

(kapitaalvorming en werkgelegenheid) in de aktieve en de passieve

regio weliswaar niet gelijk is, doch wel in dezelfde richting gaat.
De bovenstaande vaststelling nodigt uit tot een poging tot een

nadere verklaring. Deze kan, -via inspektie van model M 42.1-, als

volgt gegeven worden.

Uit vergelijking (2) van M 42.1 (pag. 135) volgt, dat zowel in het

geval van een eenmalige loonpush, als in het geval van een eenmalige
kapaciteitspull de trendwaarde van FP} gelijk is aan {0}. Hiermee

rekening houdend in de vergelijking (1) is onmiddellijk in te zien,
dat de trendwaarden van de redle loonvoet in de beide regio's tegen-

gesteld moeten zijn. (het rendementsverlies vanwege een te hoog

reHel binnenlands loon wordt precies gekompenseerd door een positieve

ruilvoetwinst.) De aldus verklaarde tegengestelde loonvoetontwikkeling

kunnen we in de voorgaande tabellen ook inderdaad aantreffen.

Uit vergelijking (4) valt vervolgens gemakkelijk te konkluderen, dat

in het geval van een kapaciteitspull (zodat in vergelijking (4) geldt:

{6} = {0}J tevens de trendwaarden van de gL's tegengesteld moeten
zijn. Er is dan immers in elke regio dezelfde mate van proportionali-

teit tussen loonvoet- en werkgelegenheidsontwikkeling.

In het geval echter, dat er een loonpush in het spel is (zodat

{6} 4 {0}), wordt de zojuist genoemde proportionaliteit in de regio

A doorbroken; hierin is de verklaring te vinden dat er in het geval
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van een eenzijdige loonpush, ondanks de tegengestelde loonvoetont-

wikkeling in de beide regio's, toch een gelijkgerichte werkgelegen-

heidsontwikkeling (en kapitaalvorming) aktueel is.
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45.00 Ekonomische Politiek.

De analyse van de al in voorafgaande hoofdstukken enkele malen uit-

voerig besproken vraagstukken terzake van de werkgelegenheids- en

inkomenspolitiek, kan in grote lijnen op analoge wijze als daar

geschieden. (Overigens hebben we ons uitsluitend vanwege de plaats-
ruimte tot de werkgelegenheidsproblematiek beperkt).

Toch zijn er vanuit de gedesaggreerde optiek wel wat additionele
problemen op te lossen. Op de eerste plaats zal men de doelstellingen

van het beleid nader per regio moeten specificeren. Opnieuw is een

belangrijk punt in dit verband de vraag, of het wel mogelijk is

om door middel van een per afzonderlijke regio te voeren beleid
aldaar doelstellingen te realiseren, zonder de gang van zaken in

de andere regio's te doorkruisen. Wanneer dit laatste namelijk in

de regel niet mogelijk zou blijken, dan moet men bedacht zijn op
tegenmaatregelen, waarna een eskalatie van aktie en reaktie tot de

potentiEle ontwikkelingen behoort, waarvan slechts chaos en ondoel-

matigheid het gevolg kunnen zijn.

Van het antwoord op deze en soortgelijke vragen is het natuurlijk

afhankelijk, hoe men de wenselijkheid van een interregionale c.q.
internationalg koordinatie van het beleid moet beoordelen. Op voorhand
menen we echter al te mogen stellen, dat met het oog op de meer-

T,zinnigheid van het begrip stabiliteit (zie par. 14.00) "koBrdinatie

meer zal moeten omvatten, dan een gelijkgerichte, nabootsende

politiek in alle regio's.

We kunnen thans ook al opmerken, dat realisatie van intern en extern

evenwicht binnen een regio, op zichzelf nog geen voldoende garantie
geeft voor de interregionale neutraliteit van de genomen maatrege -

len. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat men het externe evenwicht

heeft gestabiliseerd op een hoger/lager niveau van in- en exporten,

zodat de passieve regio gekonfronteerd wordt met een gewijzigde

strukturele datum met alle in hoofdstuk III geschetste gevolgen van

dien.

De tot nog toe besproken problemen vertonen een duidelijk verwant-

schap met de vraagstukken van de makro-ekonomie. Daarnaast dienen

zich echter meer specifiek tot de regionale ekonomie behorende
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kwesties aan. We behandelen daarvan bijvoorbeeld de geforceerde re-

allokatie van produktiemiddelen van de ene regio naar een andere.

In de Nederlandse aktualiteit stelt zich dit soort problemen met
grote dringendheid; doch ook binnen de landen van de E.E.G. worden

dergelijke kwesties meer expliciet. Misschien mag men zelfs stellen,

dat de door ons ontworpen denkschema's eerder hun empirische onder-

steuning vinden in de Europese, dan in de Nederlandse werkelijk-
heid, aagezien er tussen de loonvorming in de verschillende lid-

staten van de E.E.G. duidelijker onderlinge verschillen bestaan

dan tussen die van de ekonomische regio's binnen de Nederlandse

landsgrenzen het geval is.

45.10 De werkgelegenheidspolitiek.

Stel dat men er naar streeft in regio A de werkgelegenheid te ver-

hogen, doch dat deze in regio B konstant moet blijven.
Neem verder aan, dat een en ander dient te geschieden met handha-

ving van de konjunkturele stabiliteit.

Reeds direkt moeten we dan twee belangrijke casus onderscheiden:

A.  De konjunkturele stabilisatie geschiedt door de aktieve regio
A zelf.

B.  Regio A neemt maatregelen om haar strukturele doelstelling te

bereiken, doch regio B, niet alleen gekonfronteerd met de
konjunkturele, doch ook met de strukturele nevengevolgen van

A's akties, tracht deze door al dan niet doeltreffende tegen-
akties te ontgaan.

A.  Konjunkturele stabilisatie door regio A.

In beginsel is het mogelijk voor A om aldaar de werkgelegenheid

duurzaam te verhogen door de toepassing van elk van de drie

behandelde instrumenten.
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T 45.1

Werkgelegenheidspolitiek: gedeeltelijke stabilisatie door A.

a)  Eenmalige negatieve loonpush in regio A van - 1%.

b)  Eenmalige positieve kapaciteitspull in regio A van  %.
c)  Totaal van a) en b).

t+      1      2      3      4      5      6    gem

Regio A

2 2                3 4 +46 +34 22 34 23
a)                               +85               8 5                8 5             -85-               85               8-5L                                               -85A

b)    --     0    ---     0     --     0     --
52             16             52             9
85             85 85 85

c)8585858585858530     34     30 34 30     34     32

15      1     15      1     15      1     23s= -s   a)              -    -   -    -   -u          u                  85            2          85            2          85           2          68A      B

b) -85 -2 --85

20               _1             20                1              20                1             25
- -

2 -85 -2 -68

c  )                    -85

5                      5                      5                      2
0 -- -- --0

85      0     85             68

Regio B

1 2                            _5 6                               1 2                               1 1
 L                               a)_-85                    0                 8 5                     0              -85                    0                 85B

b)    --     0             0     --     0    ---16       __5_2        16        9
85 85 85 85

C)         -             0           -             0           -             0           -
4                   4                    4                    2

85 85 85             85
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In tabel T 45.1 is het geval uitgewerkt dat regio A de werkgele-

genheid poogt te verhogen overeenkomstig de richtlijnen van de makro-

ekonomie: een negatieve eenmalige loonpush met het oog op het werk-
gelegenheidseffekt en een positieve kapaciteitspull ter bestrijding

van de opgewekte konjunkturele labiliteit.
We kunnen konstateren, dat bij een juiste kombinatie van de beide

genoemde instrumenten het gestelde doel nagenoeg bereikt wordt.

De werkgelegenheid in regio A stijgt, vanwege zowel de loonpush

als door de kapaciteitspull, terwijl vanwege de zekere mate van

"gelijkvormigheid" van kapaciteitspull en loonpush, voor een belang-

rijk deel de konjunktuur-beweging is gedempt. Bovendien wordt als

gevolg van de kapaciteitspull, de door de negatieve loonpush in

regio B opgelopen werkgelegenheid voor het grootste deel weggewerkt.

Men mag konkluderen dat, ofschoon de door A genomen maatregelen

nagenoeg hetzelfde resultaat opleveren, het gehanteerde pakket van

instrumenten toch niet voor de volle honderd procent bevredigend

is; er blijft namelijk een geringe mate van overemployment in de
passieve regio, terwijl tevens een struktureel tekort op de beta-

lingsbalans van de aktieve regio A aktueel blijft.
De vraag rijst dan ook, of er een kombinatie van instrumenten voor

66n regio bestaat, zodanig dat het gestelde werkgelegenheidsdoel

in regio A wordt gehaald, terwijl tevens is gewaarborgd dat er

noch in konjunktureel, noch in struktureel opzicht enigerlei span-

ning optreedt.

Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, De weg naar het

antwoord wordt gewezen door de resultaten van tabel T 45.1.

De crux van de nog resterende onevenwichtigheid is uiteraard het

(kleine) strukturele vraagoverschot van regio A. Het is evenwel

mogelijk om het door de negatieve loonpush geInduceerde vraag-

tekort, zowel kor.junktureel als struktureel weg te werken door
een juist afgewogen kombinatie van kapaciteitspull en bestedings-

pull- Vergelijking van de resultaten met betrekking tot de beta-

lingsbalans aan de hand van de tabellen T 44.1 t/m 44.3 leert dat

een en ander succesvol kan geschieden als men de kapaciteitspull
met een gewicht van +  en de bestedingspull met een gewicht van

-1 hanteert·
2
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Dit inzicht is toegepast in tabel T 45.2 waar een evenwichtige

werkgelegenheidspolitiek is uitgestippeld.

We kunnen konkluderen dat een evenwichtig werkgelegenheidsbeleid

gerealiseerd kan worden door 66n enkele regio, zonder dat daarbij

de gang van zaken bij de handelspartners noch in konjunktureel,
noch in struktureel opzicht wordt verstoord.

Het enige punt dat eventueel tot spanningen aanleiding kan geven,

is dat de feitelijke produktie in regio A ongewijzigd blijft,
terwijl de werkgelegenheid is toegenomen. Dit impliceert uiteraard

een daling van de feitelijke gemiddelde arbeidsproduktiviteit.
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T 45.2

Werkgelegenheidspolitiek: volledige stabilisatie van de negatieve

loonpush.

a)  negatieve eenmalige loonpush van 1% in regio A.

b)  positieve kapaciteitspull van  % in regio A.

c)  negatieve konsumptiepull van -  % in regio A.
d)  Totaal.

t+       1      2      3      4      5      6    gem

Regio A
28             6            28             11

Q           a)            0     --      0    ---      0    ---A               -17             17             17             34

39             12            39            29
b)    --     0    ---     0    --     0     --17            17            17            68

11             6            11             5
c)         --                0           --                0           --                 0           -6-817             17             17

d)     0      0      0      0      0      0      0

22 34 +31 34 22 34 23
g                        a)                        - ----

L                                                   -85                 8 5 8 5 85          85          85         85
A

78 24 78            27
b)    85 0          --               0            - 0

85             85 170

22            12            22             5
C)            0     --      0 --- 0 --

85 85 85 170

34 34 34 34     34     34     34
d) 85 - -85         85         85 85 85     85

66 102 70 34 66 102 35
g           a)          ---     -    -    --    -y  -85 85 85 85 85 858-5

A

132 _102 72      0    132 102     21
b) 85 85     8-5 83 85 170

66             2     34 66 24
c)                            0            -                         -8-5 0    - -

85 85 -85 170

d)     0      0      0      0      0      0      0
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T 45.2 (vervolg)

t      1      2      3      4             6    gem5

Regio B

2                  6            28             6            11w           a)   ---      0     --      0             0     --8                17            17           -17            34

b)           17               0          --               0            -               0           -6-8
12            39             12            27

17             17

6            11             6             5C)   ---      0     --      0    ---      0     --17            17            17            68

d)     0      0      0      0      0      0      0

12            56             12             11g           a)            0     --      0    ---      0     --L -85 85             85             85B

b)          85              0         -8-5
24 78 24 270       -         0- -

85 170

62 22
_1 2               0                5c)          -85                  0               8-5                  0 8 5 170

d)     0      0      0      0      0      0      0

36 100 68     36              1
g             a)              0                               0y -85 85 -85 =-85 -85

b)          85               0 --85 8585
72 132 102     72            210      -170

c  )                          -85                                               085                                 -85 -85
36             32     34     36             19

0    - -
170

d)     0      0      0      0      0      0      0

15       1      15       1      15       1      23SUA=-SUB a) 85 5 8-5 2 85 2 6-8
30      3     30      3     30      5     75

b)           -85                 - 4             -8-5                 -2 -85 -4  --13-6

c)    15      1     15      1     15      1     2985           X85            4 85      4    136

d)     0      0      0      0      0      0      0
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B  Werkgelegenheidspolitiek in regio A; neutralisatie in regio B.

We zullen er thans vanuit gaan, dat regio A een blijvende verhoging
23

van de werkgelegenheid nastreeft ten bedrage van --%. Zoals uit85

tabel T 44.1 blijkt, kan een dergelijke strukturele wijziging worden
ge@ffektueerd door de eenzijdige toepassing van een eenmalige loon-

push van 1% in periode 1.

Wanneer vervolgens de alternatieve regio nalaat om de konjunkturele
en strukturele konsekwenties van zijn handelen te redresseren, rijst

de vraag, of regio B zich met succes tegen de gevolgen van A's akties

kan verweren. Een tweede probleem is, of eventueel de doelstellingen

van A's beleid op hun beurt zullen worden doorkruist door het ver-

weer van B.

Bij de behandeling van de bovenstaande vragen zullen we een struktu-

reel en een konjunktureel aspekt onderscheiden.

We beginnen met het eerste. Men kan uit de tabellen T 44.1 t/m T 44.3

berekenen, dat regio B de strukturele gevolgen van een eenmalige
negatieve loonpush te niet kan doen door de toepassing van:

20   2
- een eenmalige negatieve kapaciteitspull van --- x - %.21   5

2
- een eenmalige positieve loonpush van - x 1%

21

- een eenmalige negatieve konsumptiepull van -21 x 1%.

Waneer regio B volgens dit schema handelt, ontstaat er wat het

strukturele verloop betreft, de situatie zoals in tabel T 45.3 is

weergegeven.
We kunnen uit T 45.3 konkluderen, dat het inderdaad voor B mogelijk
is om met succes de gevolgen van A's ingreep het hoofd te bieden.

(althans in struktureel opzicht). Als B het voorgestelde pakket

maatregelen neemt, is het resultaat een evenwichtige kapitaalgoederen-
voorraad en werkgelegenheid in regio B, terwijl het evenwicht op de

lopende rekening blijft gehandhaafd.
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T 45.3 Strukturele gevolgen van:

a) Eenmalige negatieve loonpush in regio A van - 1%

b) Eenmalige negatieve kapaciteitspull in regio B van --x-720 2
21 5

c)           Negatieve bestedingspull  in regio B van  -lxl%
21

d) Eenmalige positieve loonpush in regio B van --X 1%
2

21
e) Totaal

=
Strukturele gevolgen naar: +     w          gk         ZL          S U

11          1 23 23Regio A          a      ---          -         --
34          5 85 68

20    9    20    1    20    9     20   25
b--

21 ' 34 21 ' 5 21 '8-5 -2-1 ' 68

1    5     1    1     1    5      1   29
c Ti- '34 21 ' 5 21 '8-5 -2-1 ' 68

2   11     2    1     2 11 2   23
d --  -

21 ' 34 -21- ' 5  -21 ' 8-5 2-1 '68

68 40 646Totaal e -71-4 - 0105 1785

Regio B          a       --          -         --         ---11          1         11          23
34          5 85 68

20          9           20           1           20           9 20 25
b - -            -.-

21 ' 34 -2-1    '       5         -21     '8-5-               2 1          6 8

1    5     1    1     1    5      1   29
c -21 '34 21 ' 5  -21 '85 21 '68

2   11     2    1     2 23 2   23d -. -    -    -    -
21   34    21 '  5    21 ' 85 21 ' 68

68Totaal    e    -         0          0           0
714
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De tegenmaatregelen ln de regio B doorkruisen A's beleid niet, in-

tegendeel, de werkgelegenheidskreatie in de regio A die juist het

gevolg is van het handelen van B,is hierna even groot als de werk-

gelegenheidskreatie, die uit A's elgen ingrijpen voortvloeit.

B's verweer speelt A met het oog op de gewenste werkgelegenheids"

kreatie, dus juist in de kaart.

Gesteld mag ook worden, dat de vereiste tegenmaatregelen eerder een

"in de pas lopend" karakter hebben, dan dat ze uit het geven van
tegendruk bestaan. Immers, het hoofdbestandsdeel in het pakket af-

weermaatregelen is een negatieve kapaciteitspull in B als antwoord

op een eveneens negatieve loonpush in A.

Stappen we thans af van het strukturele aspekt om een enkel woord

te wijden aan de konjunkturele stabilisatie.
Bewezen kan worden dat door een precieze timing het aangegeven

pakket van beleidsmaatregelen voldoende is, om behalve de struktu-

rele gevolgen, tevens de konjunkturele volledig te neutraliseren.

In de onderstaande tabel T 45.4 hebben we wat dit betreft niet de

uiterste perfektle nagestreefd, doch zijn we nagegaan wat de ge-

volgen zijn van de kombinatie van een eenmalige negatieve loonpush

in regio A (de werkgelegenheidspolitiek) met als antwoord daarop

het belangrijkste stabilisatie-Instrument voor regio B: een ne-

gatieve kapaciteitspull. Er blijkt dan dat op die wijze een nage-

noeg volledlge stabilisatle van de konjunktuur kan worden verkregen

met vrijwel struktureel evenwicht voor alle belangrijke variabelen
van de ekonomie. Wel moet de juiste timing in acht genomen worden:

De negatieve kapaciteitspull in B moet met een vertraging van 2

perioden op de negatieve loonpush van regio volgen.

Opgemerkt zij, dat de kreatie van de arbeidsplaatsen in regio A

gedeeltelijk ten laste komt van de la>ntrekkers aldaar. (daling van
de redle loonvoet), doch daar staat een verbetering voor de arbeid

als groep tegenover, omdat de daling van het reEle loon mdEr dan

goed gemaakt wordt door de gestegen vraag naar arbeid.

Vermelding verdient, dat de gedaalde reole loonvoet in regio A ge-



T 45.4 Gedeeltelijke stabilisatie door regio B
a) Benmalige negitieve loonpush van -1% in regio A in periode 1
b) Eenmalige positieve kapaciteitspull van - % in regio B in periode 3

1    2    3    4    5    6  gem

Regio A

@A                                                           28         6        28        11a -- 0 +- 0 --  017        17        17       -Tr

8 9b      - - -- 0 +26 O +-17        17        34

28                     2                     2                      1Totaal -- 0 -- 0 -- 0 --
17        17         17         17

 K                                           a             0    0   +52   +     0    0   +_
1

A 5

b                   - -0 0 4 4 4            ZN

2 2   2 2Totaal         0    0 +- ,-  4 ,- +-55 55

g LA                                                                                                                                                                      a                                              -85-         85        *8-5 85;  85 +85 +85
22  .34  .46  34 22   34   23

b      - - -85   8516              0       052                               90 +-
85

Totaal
-if 454,% ,·0 ,·0 ,·0 ,·0

s                                                                         a
+8-5 2 +85 +F       +85
15   +1 15 1 15 +1   23

UA                                                                                                                                                                                                                  .2        6 8

b ---
8-5        -2     -8-5       -2     -68

20 1 20 1   25

Totaal +15 01 -5 O -- O --51
85    2   85         85         34



T 45.4 (vervolg)

1    2    3    4    5    6  gem

Regio B
-                                                            6        28         6       +11w   a -- 0 +- 0 --  0
B                                                            17        17        17        34

26         8         9
b      - - -- 0 +- 0 --17        17        17

6               2               2                1
Totaal       ---    0 +-- 0 +- 0 +-

17        17        17        17

 K                                            a              0    0   +52   +  
   0    0   +_5

B

2       2                         1
b ------005    5             -5        1

-

0\

Totaal                  0        0        0        0        0        0        0                 w

12        56        12        11
 L                                                                                               -85             85 -8-5 85a            0 +-  0      0 +-

B

52        16         9
b      - - -- 0 +-  0

8 5                         8 5                      -85

12         4         4         2
Totaal -- 0 +- 0 +- 0 +-

85 85 85 85

15    1 15 1 15 1   23
s                                                                                                                                                                                                                                                                                a -8-5 -2      -85-         -2 -85 -2     -68U

B

20   +1   20   ,1   25b      - - +8-5 2 85- -'-2 +6-8
15    1    5         5         1

Totaal -85 -2 +85 85         340 +- 0 +-
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paard gaat met een stijging van die grootheid in regio B, terwijl

in de laatst genoemde regio de werkgelegenheid (in T 45.4 nagenoeg)

konstant blijft, zodat de faktor arbeid in regio B via een gestegen

reoel loon profiteert van de toegenomen werkgelegenheid in regio A.

Tot slot van deze paragraaf een enkel woord over de politieke haal-
baarheid van de maatregelen, zoals die in tabel T 45.4 zijn ge-

presenteerd.

Men mag aannemen dat men des te eerder instemming met een beleid

zal verwerven, naarmate de te verwachten korte-termijneffekten
minder ongunstig   zijn.   Weln u,  deze   zijn bij toepassing   van   een   ne-

gatieve loonpush erg slecht: in de aktieve regio A zakt vanwege de
desbetreffende multiplikator, niet alleen de loonvoet aanzienlijk

verder door dan de autonome impuls van -1%, doch tevens moet men
voor de eerste periode nog rekenen met een forse daling van de

werkgelegenheid.

Het is evenwel mogelijk om de lasten van de politiek wat eenvoudiger
over de regio's te verdelen.

Daartoe dient in regio A een positieve kapaciteitspull te worden

gegeven (bijvoorbeeld in vorm van een schenking van kapitaalgoederen),
vergezeld van een negatieve bestedingspull.

Op die wijze komt men tot een stijging van de werkgelegenheid in

regio A, ook reeds in periode 1. De aangegeven maatregelen moeten
na enige tijd en wel in de periode 3 weer teniet worden gedaan.

Een en ander is konkreet uitgewerkt in tabel T 45.5, waaruit blijkt
dat de zojuist genoemde maatregelen, behalve in periode 1 een vrij-

wel neutrale uitwerking hebben.
Een probleem kan de resulterende werkeloosheid in regio B vormen.
Het is evenwel mogelijk dat B zich solidair voelt met A inzake het

bereiken van de doelstellingen, zodat B het offer van de werkeloos-

heid als zinvol zou kunnen aanvaarden.
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T 45.5

a) Eenmalige positieve kapaciteitspull in regio A van 2% in periode 1

b) Eenmalige negatieve konsumptiepull in regio A van -1% in periode 1

c) Totaal van a en b
d) Het omgekeerde van c vanaf periode 3

e) Totaal van c (en a)

1               2              3              4                 5              6              gem.

Regio A
2                      26             8             26              9
wa - 0 -- 0 - 0 -A                      17             17              17             34

22            12            -2-2 0 -5b                            --             0           -             017             17              17             34

4                     4                      4                      4
C                     -0-0-0-17             17              17             34

4                      4                      4
d                              -            -          -            0          --            0          --17              17             34

4
e                     -0 0 0 0 0 017

52             16             52              9
 L 85 85 85 85a                                   -               0          --               0               -               0               -

A

44 24 44              5
b                         --           0         -           0          --           0           -85 85 85              85

8                    8                     8                     4
C                     -0-0-0-85 85 85 85

8                      8                      4
d                              -            -          -            0          --            0          --85 85 85

8
e                     -0 0 0 0 0 085

20      1     20      1      20      1      25
S                    a                                    --              - -- --

-85              -2              -68u                      85      2     85      2A

30      1     30      1      30      1      29
b                         -                                                8585285 2                         2 68

10             10              10              4
C                      -         0        -         0         -         0         -85 85 85 68

10 _10 -_4d       - - : - -0       085              85              68
10                                             0e                      -0 0 0 0 085
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45.11 Nabeschouwing.

De wellicht wat verrassende resultaten, welke in de vorige paragraaf

met betrekking tot het interregionale (internationale) werkgelegen-

heids-, of eigenlijk het reallokatiebeleid van de produktiemiddelen

in ruimere zin worden verkregen, verdienen enige nabespreking.

In de beide door ons beschouwde gevallen, was een politiek van lage

lonen in de regio, waar de werkgelegenheid (en de kapitaalworming)
moest worden gestimuleerd, een belangrijk noodzakelijk onderdeel van

de te nemen maatregelen. Dit zal niet verbaasd hebben in een theo-

retische kontekst, waar de winstgevendheid de verklarende variabele

voor de investeringen is.

Daarmee is evenwel de kous nog niet af, niet alleen omdat, als men
het bij de loonpush zou laten, minder gewenste konjunktuurverschijn-

selen het gevolg zouden zijn, doch eerder nog vanwege de strukturele

bijwerkingen:

1. een overschot op de lopende rekening van de aktieve regio.
(zowel in lopende als in konstante prijzen).

2. overemployment in de passieve regio B, waar ex hypothesi de

evenwichtige uitgangssituatie als de meest gewenste werd be-

schouwd.

Er is verder een opvallende overeenkomst in kompenserende politiek

in het geval dat de aktieve regio A zelf zorg draagt voor een zo

evenwichtig mogelijke ontwikkeling, c.q. dat A de redressering van
de door de loonpush opgewekte Strukturele en konjunkturele evenwichts-

verstoringen aan regio B overlaat. In de beide genoemde gevallen
geldt namelijk als kern van het neutralisatiebeleid: een eenmalige

kapaciteitspull "ten gunste" van de regio, waar de werkgelegenheid
moet worden verhoogd.

In de beide gevallen versterkt de kapaciteitspull n.1. het effekt

van de lage loonpolitiek in de regio waar zulks gewenst is, terwijl

anderzijds het ongewenste strukturele neveneffekt van de loonpoli-
tiek in de regio A met betrekking tot de werkgelegenheid en de
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betalingsbalans van B wordt teniet gedaan.

Vanzelfsprekend is het centrale punt bij deze konklusie, de eigen-

schap van het model dat een eenmalige loonpush in don van de regio's

gegeven, een in de beide regio's gelijkgerichte uitwerking heeft
ten aanzien van de allokatie van de produktiefaktoren, terwijl het

effekt van een eenzijdige eenmalige kapaciteitspull in de beide
regio's juist tegengesteld is. Voor een nadere verklaring van dit

verschil in uitwerking van loonpush en kapaciteitspull vergelijke

men par. 44.13.
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HOOFDSTUK V : GESCHEIDEN ARBEIDSMARKTEN:

De betekenis van de regionale aanbodsaldi.

51.00 InleidingL
----------

De uitgangspunten van dit hoofdstuk zijn volledig gelijk aan die
van hoofdstuk IV, met uitzondering van de in- en exportvergelijkin-

gen. Daarin hebben we de n- en  -mechanismen vervangen door het

w-mechanisme. We zullen zien, dat dit met name voor de konjunkturele
werking van het systeem vergaande konsekwenties heeft en wel meer

in het bijzonder voor de lengte van de cyclus.

52.00 De relaties.
-----------
-----------

In matrix- en vektornotatie krijgen we nu voor het saldo op de

lopende rekening:

1   -1

Csu  = (1 - w) C k -  x  (52.1)

-1    1
- -

De vergelijking voor de feitelijke produktie luidt:

.--

W   1-w                  1   -1
{g }=  gx}+ (1 - w) {gk} (52.2)

Y
1   -  w                w                                      ,-1          1
- -

Vervolgens voeren we in:

- -

w    1-w

I q                       :                           (52.3)
1-W       W
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zodat we voor (52.2) de volgende hanteerbare gedaante verkrijgen:

 gy  = Inl  Cgx  + [I-n l Cgkl (52.4)

.

De verdere specifikatie van de vraagfunktie naar arbeid is eenvoudig
en luidt, onder de bekende voorwaarde:

0                 0

a   + a   =1  (i=A,B):
Vi    ki

  L  = < k  + I (&7 AO) ME 0] {w - w-13 (52.5)

(We zien af van alle prijseffekten.Als rendementsfunktie is genomen

{r} = - (12) {G}.)
Men dient venwel te bedenken, dat de werkgelegenheidsmultiplikator

M£ thans een (vierkante) matrix is en dus alleen maar formele over-
eenkomst heeft met de makro-multiplikator.

De algebraische formulering ervan luidt:

0-7-1

I M £ ] =B- ( & A- )_ 
.

(52.6)
Y   U

Samenvattend verkrijgen we inklusief de autonome impulsen, het

volgende model:

Basismodel IV.

M_42=1

X

{r} =
n     2

--E {W} (1)

  k  = < k_11 + (GR) <r-23 +  gk3                   (2)



- 171 -

 gL  =  gk  +  (ay Ao) ME 0-  {w - w-1} +  ay M£ 0  {ix   (3)

{w } = (B) { L} + {e} (4)

N.B. Een belangrijk verschil met hoofdstuk IV is, naast het volume-

saldo van de betalingsbalans, dat thans ook in de rendementdefini-
tie de band met de prijzen is doorgesneden. Dit nieuwe model

wordt geheel beheerst door effektieve vraag en bezettingsgraad.
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53.00 De oplossing van het model.

De voornaamste uitkomsten zijn:

EAJ   =   8   -    (Bay   Ao)   ME  0 11]

[3 J - 2- 2(Bay Ao ) ME  1

[A:]   -   [ Bo   -8)   -   (BOY   Al,)   ME   (53.1)

De eindvergelijkig in de matrix-notatie is: (rekening houdend met de
definities (53.1))

FA 1 {w}  -  rk 1 {w   }  +  FA 1  {w   }  =
LO-1 L U -1 L 2--1

-2

M) + (B) Qk  +  By M£ i  {gx} (53.2)

Geheel analoog aan de makro-ekonomie van hoofdstuk II definioren

we ook nu weer een (matrix-) loonmultiplikator van de gedaante:

rl-1       y o t  1
(Mw)    =

LAOJ
=  1-B G  AM 0  (53.3)

_-1
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54.00 Beschriiving van de konjunktuurcyclus.

54.10  InleidinS.

Evenals dat in hoofdstuk I het geval was, verschillen de konjunk-
tuurbewegingen, welke onstaan onder invloed van respektievelijk

een autonome loonontwikkeling, een kapaciteitspull en een beste-

dingspull in niet onbelangrijke mate. Zoals men op grond van het

basismodel van hoofdstuk II mag verwachten, -daarmee is namelijk
de makro-struktuur van het nieuwe model identiek-, vertonen thans

de eenmalige loonpush en eenmalige kapaciteitspull een zekere mate

van gelijkenis, terwijl de gevolgen van de eenmalige bestedings-

pull daarvan belangrijk verschillen. Wat dit betreft, wijkt het
nieuwe model dus beduidend af van dat van hoofdstuk IV. Als ken-

merkend verschil zij thans slechts gewezen op de al eerder in par.
14.3 behandelde olievlekwerking, waardoor de bestedingsimpuls in

tegenstelling tot de loonpush en kapaciteitspull gekenmerkt wordt.

Uit het bovenstaande hebben we een argument ontleend om in de

hiernavolgende beschrijvende analyse van de eenmalige (instrumentele)
impulsen de loon- en kapaciteitspull tesamen te behandelen, terwijl

aan de bestedingsimpuls een afzonderlijke subparagraaf zal worden

gewijd.

Overigens is de konjunktuurbeweging in dit nieuwe model niet meer

zo eenvoudig als in de makro-ekonomie, en ook nogal wat ingewikkelder
dan het integrale model van hoofdstuk IV. De reden hiervan is dat
het nieuwe twee-regionenmodel door meer eigenwortels wordt gekarakteri-

seerd als we in het voorafgaande hadden.
Daardoor is de totale konjunktuurbeweging uit vier verschillende

komponenten opgebouwd.

Het zal daarom geen verwondering wekken, dat het in het algemeen

ianger duurt dan in de makro-ekonomie, voordat een volledige kon-

junktuurcyklus is voltooid.
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Teneinde een band met het voorafgaande te behouden, is uitgegaan

van de struktuurparameters van hoofdstuk II.

Deze zullen we slechts aanvullen met enkele parameters die de inter-

regionale kontakten beschrijven, te weten u  en w.

Het volledige lijstje met kwantitatieve waarden van de data is:

0   2  J= -  8=5  71                                                   %                              2
Uk = 3 y 3 2 L    5= 1   YR - 0 6=- E=l

5                                        1

K -- 1=1 UO=.  (1)=-402   2

In het nieuwe model wordt de konjunkturele situatie door twee
zaken gekenmerkt, namelijk de bestedings -situatie en de arbeids-

plaatsen-situatie. Te geringe ex ante bestedingen hebben hun
negatieve uitwerking op de arbeidsvraag en vervolgens via de aan-

bodrelatie op de arbeidsmarkt, op de lonen. Ook een te weinig aan
beschikbare arbeidsplaatsen brengt een zekere initiole loondrukkende

werking met zich mee. De totale konjunktuurbeweging, -het is in de

hoofdstukken II en III al gebleken-, kunnen we dus opgebouwd denken
uit een arbeidsplaatsenkomponent en een bestedingskomponent.

Vanwege de betrekkelijke ingewikkeldheid van de konjunktuurbeweging

die we moeten beschrijven, is het nuttig om het hier gemaakte

onderscheid voortdurend voor ogen te hebben. Ons heeft dit althans

een groter inzicht in het geheel gegeven. Het hier gemaakte onder-
scheid is ook van praktische betekenis, omdat de bestrijding van een
ongewenste konjunkturele ontwikkeling pas goed kan geschieden na

vaststelling of de oorzaken van bijvoorbeeld een neergang gelegen

zijn in de sfeer van de arbeidsplaatsen, dan wel in de sfeer van de
bestedingen.



- 175 -

54.11 De loonpush en de kapaciteitspull.

De resultaten na een eenmalige loonpush en kapaciteitspull zijn
samengevat in de tabellen T 54.1 en T 54.2. In de eerstgenoemde

tabel zijn de resultaten berekend voor eenzijdige impulsen, dat

zijn impulsen die slechts in 66n regio (en wel A) zijn geinitieerd.

In T 54.2 zijn de konsekwenties weergegeven voor het geval dat de

impulsen in de beide regio's tegelijkertijd en in dezelfde mate

worden gegeven. In dat geval verkrijgt men uiteraard (vanwege de

symmetrie) een resultaat dat volledig in overeenstemming is met

dat van de makro-ekonomie.

Laten we ons echter eerst beperken tot de eenzijdige impulsen.

Alvorens over te gaan tot een gedetailleirde beschrijving van de

perioden, volgen er eerst enkele algemene opmerkingen.

we kunnen konstateren dat de lengte van de cyklus, in vergelijking

tot het makro-ekonomische model, aanzienlijk langer is geworden.

Ofschoon we van dezelfde struktuurparameterszijn uitgegaan als die

welke in het cijfervoorbeeld van hoofdstuk II golden, is in verge-

lijking tot de situaties in dat hoofdstuk, de periodiciteit van het

model van 4,tot liefst 12 jaar gestegen.

Verder valt uit de in T 54.1 gegeven analyse af te lezen, dat de

gevolgen van een eenzijdige loonpush in regio A in de regio zelf

geheel anders zijn als in regio B. Het is zeker niet zo dat het

beeld, zoals in hoofdstuk I het geval was, in de beide regio's te-

gengesteld zijn. Eerder moet men zeggen dat het algemene konjunk-

turele beeld in de beide regio's globaal in dezelfde richting gaat,

in die zin, dat de situaties van de hoogkonjunktuur en laagkonjunk-

tuur en van op- en neergang, zich in de beide regio's gelijktijdig

voordoen, met dien verstande, dat na een eenmalige loonpush in regio
A het algemene beeld er een is van onvolledige werkgelegenheid

(terwijl voor de overige variabelen er in struktureel opzicht even-

wicht heerst).In regio B daarentegen is  er zelfs een evenwichtige

strukturele ontwikkeling voor alle variabelen .



Tabel 54.1

a) Eenmalige loonpush in regio A
c) Eenmalige kapaciteitspull in regio A

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14    gem

Regio A

Push: fA        a    -    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0.                2

Pull:gk        c    -    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    05A

E.V. 6 ac--    0'      0--03    1    2    1    1              12   -1   -3         3    1
A            4    4   -T   -T   T       -4   X    4    4    4         4    4

3 1 2 1 1 1 1 2 1 3   3 1
(1)   r A a c --1-0 -10  -1-0

- -- 0 - -- - - - -0- - - -010   10 10 10 10 10   10        10   10

3 4 2 1 2 2 1 2 4 3     2    -
(2)        g                     a         0                                                   --     --    --    --    --    --    --         0          0     --                      vk                                                              -1-0      --13      --1-0          1 0          1 0          1 0          1 0          1 0          1 0          1 0                                         1 0                              0A

2212 1    2122
C -1-0 ----- O-0 0 -1 0- - - - - -010   10   10         10              10         10   10   10   10

1 1 4 3 1 2 3 1 3 5 2 1 1 2
(3) g a

-10
--

L 10 10 10 10 10 10 10    -1-0 --10 --10 -1-0 -1-0 10
A

3 1 2 1 1 1 1 2 1 3   3 1
-0- - - - ----0--0

C         10         13      -TE      -10          1 0                         1 0          1 0          1 0          1 0          1 0                         1 0          1 0

(4) gx a 30 -30 --30 -30 3-0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
17   12   26    5    6  _10   13    6    4 23 24 8   17   12    6

A

23 6 20 1   12    4    7   12   10   17   18   14   23    6
-                              0c 30 -30 -30 30 30 -30 -30 30 30 -35 30 30 30 -30

(5) s ac                                    017   12   17    7   12    7    7 12 7   17   12   17   17   12
A                                 -30         30         30      -30      --30         30         30      -30      --30         30         30      -30      -30         30



laDel 34.1 (veivul.al

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14    gem

Regio A(vervolg: 3 3 6 1 1 4 5 1 2 5 7 0 3 3 2----------------- --

(6)   g      a      -- -
-10 -TB  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10

 A            10

5 1 4 1 3 2 3 3 4 3 5 2 5 1c--- -- --        -     --      --        -        -      --      I-        -        ---.-     I---           0
10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10

Regio B
1 1 2 1 3 3 1 2 1 1   1 1

E.V. 6 a c       T   -T   -T    T    -    0        -    -   -   --    0    -   -- 
   08                                4        -T    4    4    4    4         4    4

1 1 2 1 3 3 1 2 1 1   1 1
(1) r a c 0 -

-            - -            - -                 -                                       
                                                                           08       10  10  10  10  10     10  10  10  10  10    -1-0 1-0

1                               2 1 2 2 1 2                               1

(2)   gk   a c       0    0 --

0 TE -1-5 -- -- - - -0- -0 0 0
10                   10   10   10   10         10

B                                                                                                                                    I

1 1 2 1 3
(3)   g L   a c - -- -- - - O -3 -1 2 1 1    1         -O                   -            --1                         0

10   10   10   10   10         10   10   10   10   10         10   10               v
B

7  _12   10   17   18   14 23 6   20  _ 1  _12    4    7  _12    0
(4) g a c

30          30       -30 30 30 -50 -30 30 30 30 30 3030 30
X
B

7   12    7  _17   12   17   17   12   17    7   12    7    7   12     --   -

(5) s a c    -              --
B 30 30 30 30 30 30 30 30 30   30 30 30 30 30

3 3 4 3 5 2 5 1 4 1 3 2 3 3
(6) g a c    --------- ----  -  ---- -- ----------0

YB           10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   1
0   10   10

Interregionaal
5              55              55              55              55

S   = -S a c -- 0- -0- - - -0 - -0- - - -0 0
U      U 30 30 30 30 30 30 30 30 30
A       B



T 54.2 Eenmalige loonpush in regio A van 1% in regio A. (zie T 24.1)
a) Gevolgen in regio A
b) Gevolgen in regio B
C) = : Gevolgen voor de makro-ekonomie.

a) + b)-
2

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   gem

62422 2 2 4 2 6   6 2
(1)          a    4   T   -T   -34    0   -T    T   T   -4   -4         4    4    0

2   -2   -4    2    6         6    2    4    2    2         2    2b4    4    444       -4   -4   44   -4 4   -40                                            0                     0

4              4              4              4              4              4              4

c    T    0   -4    0    T    0   -T    O    TO   -TO    TO    0

6842442486     4(2)g k              a          0          0     --1-0 --1-0 -- -- -- -- -- -- -- --  0  0 --10   10   10   10   10   10   10   10              10

2              4 2 4 4 2 4              2b O O- -0- - - - - - - -0- -0 0 010        10   10   10   10   10   10        10

44      44  2-00--4 -4  0         0 0- -   -CO 0      -1-0       --1-0                                        1 0          1 0                            0      -1-0       -13                                        1 0                        00

(3) gl a 10 -1-0 -TO -10 10 10 10 10   -13 --1-0 -1-0 10 --1-0 --10
2    2    8    6    2    4    6    2         6   10    4    2    2    4

-- -- -- -- 0

b      2-2-4 2 6 6 2 4 2 2             2 2
- - -- 0 - -- 0

1 0           1 0           t o          1-0       -1-0                     -10       -1-0           1 0            1 0           1 0                            1 0           1 0

226222622262222
-                                                                       - --------I-          - - - -- - -- --C 10 -1-0 -10 -10      10     --10       1 0       1 0       1 0       1 0       1-0    --1-0      1-0       1 0       1 0

8    8 14 4   10   12    4    6   12   16    2    8    8    4(4)      g                  a       -1-0     --10     --1-0          0       -     --     --       -       -     --     --       -       -     --     --
y                               10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10

8    8 10 8 12 6 12 4   10    4    8    6    8    8b - -- -- - - -- -- - - -- -- - - -- 010   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10

8    8  _12    4    8    8  _12    4    8    8   12    4    8    8    2c 10 -1-0 10 1-0 -1-5 --13 1-0 -1-0 -10 -10 -1-0 -10 1-0 -1-0 -1-5
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Doch laten we thans onze aandacht richten op elke periode afzonder-

lijk.

Periode 1.

Het relaas begint met het evenement van een ex ante nominale loon-

stijging van  % in regio A. Zoals we uit de makro-analyse weten,
stilgt dientengevolge de relle loonvoet over de beide regio's te-

samen met 1%, aangezien de makro-ekonomische loonvoetmultiplikator

2 bedraagt. De verdeling van deze loondruk over de regio's kan be-

rekend worden volgens de loonvoetmultiplikator, waarvan de kwanti-
tatieve waarde luidt:

31
- -- 3     144

0'8-[I- Ba X M.Q]    =                      = -
-1                 1

yOZ   213
--   T         -     3

1             3

4
- -

(54.1)

De interpretatie van (54.1) moet zijn, dat de initiole loondruk

zich voor   deel zal ontladen in een redle loonstijging in regio A

en voor   deel in regio B. Daarmee is de eerste periode eigenlijk
voldoende verklaard. In de beide regio's zijn de rendementen laag,

de bestedingen hoog, doch niet in de beide regio's in dezelfde mate.

De laatst bedoelde ongelijkheid is er oorzaak van, dat er in regio
A een tekort ontstaat op de lopende rekening.

Periode 2.

De interregionale konjunkturele situatie wordt beheerst door de

onderbesteding vanwege de te lage rendementen in periode 1.

Dientengevolge ontstaat er een negatieve druk op de werkgelegenheid

die te berekenen is volgens de formule:
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- '3. .   1311 -  -
-                     4         10

-  (&  A)M Z O   {*-13 = -1               , = - .y  0                   10
- 11 -  -11

4         10
- l

(54.2)

Rekening houdend met 6On B van   resulteert dus een, -overigens
voor de beide regio's gelijke-, ex ante druk op de reole loonvoet

van --%. Op zichzelf zou dit leiden tot een te laag redel loonpeil
9

van -T% in de beide regio's. Doch aangezien vanwege de autonome

loonpush in periode 1 een te hoog loonpeil was bereikt van  %,
1

respektievelijk x%,in regio A respektievelijk regio B, is
1

het uiteindelijke resultaat van + % in regio A en -x% in regio B
voldoende verklaard. Deze uitkomst verdraagt zich slechts met een
gelijke werkgelegenheid in de belde regio's, aangezien

de endogene loonafwijking (t.o.v. de evenwichtssituatie) immers

in de beide regio's gelijk is. Ook het vraagtekort is in de beide
regio's hetzelfde, zij het dat deze in regio A mede veroorzaakt wordt

ondanks de  besteding uit het looninkomen, terwijl in regio B juist

het omgekeerde het geval is. Intussen staat de gelijke bestedings-

situatie er borg voor dat er in deze periode evenwicht op de be-

talingsbalans aktueel is.

Periode 3.

In deze periode komt voor het eerst de arbeidsplaatsenkonjunk-

tuur aan de oppervlakte. De hiermee samenhangende initiole druk op
de werkgelegenheid bedraagt  --i %  en -1-0%, respektievelijk voor
regio A en B. Via de Phillipskurve is dit te transformeren in een

ex ante (geinduceerde) loonimpuls van - % respektievelijk - %.
Hierop de loonvoetmultiplikator (54.1) toepassend, is het effekt
op het loonpeil:
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.....

35
3   1     -4        4

"=

2                        1              3
1   3     -4       T

Behalve het zojuist beschreven aandeel van de arbeisplaatsenkonjunk-

tuur werkt ook nog, -althans in beginsel-, de bestedingskonjunktuur.

Doch vanwege het al enkele malen genoemde olievlekeffekt en omdat

de uit periode 2 georfde bestedingsimpulsen tegengesteld zijn, is

de invloed op de lonen van de bestedingskonjunktuur in periode 3

nihil.

Tenslotte is er nog steeds het uit periode 1 afkomstige autonome

bestandsdeel in het loonniveau, dat na toepassing van de loonvoet-

multiplikator, + % voor regio A en + % in regio B oplevert. Per

saldo is dus in regio A het loonpeil (- % +  %) = - % te laag,

terwijl in regio B hetzelfde loonpeil wordt bereikt, aldus:

(-3 + 1)% = _194 4 2"

Aangezien de onderbesteding in regio A veel ernstiger vormen aan-

neemt dan in B, ontstaat in eerstgenoemde regio een overschot op

de lopende rekening.

Voor een verklaring van de overige variabelen zij verwezen naar de

tabel T 54.1.

Het algemene beeld van periode 3 is dat van het dieptepunt van de

laagkonjunktuur, omdat zowel de onderbesteding als het tekort aan

arbeidsplaatsen in volle hevigheid werkzaam zijn.

Periode 4.

Wordt gekenmerkt door een algemeen herstel, met name als een gevolg

van het aantrekken van de bestedingen uit het niet-looninkomen.
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Uitgedrukt in termen van initiole loonimpuls is hiervan de invloed

+T%, uiteraard in de beide regio's gelijk . De bijdrage aan de redle

loonvoet bedraagt +T%.

De algemene situatie met betrekking tot de beschikbare arbeidsplaat-
sen verslechtert in vergelijking tot periode 2 niet, zij het dan dat

in regio A nog van een lichte daling sprake is, die door een stijging
in B wordt gekompenseerd. Al met al resulteert hieruit een te lage
rejle loonvoet in A van - % en in regio B van +1%

2  '

Voegen we bij de bovenstaande endogene, -zij het uit het verleden

gedrfde-, loonbestanddelen het autonome deel uit periode 1, dan
verkrijgen we voor regio A in periode 1 een te lage redle loonvoet

van (  - 6 +  )% = - %. Op analoge wijze kunnen we voor regio B een
te hoog reoel loon van +  becijferen.

Met name in regio B is de onderbestedlng omgeslagen in een forse

overbesteding, terwijl in A de bestedingen weer een eind in de

richting van het evenwicht komen. In verband hiermee blijft het over-

schot op de lopende rekening van A nog gehandhaafd.

Periode 5.

Kent weer een nieuw konjunktureel hoogtepunt met de daarna inhaerente

krisis en de daarop volgende neergang.

De algemene situatle is er een van overbesteding, overigens in regio
A iets minder dan in B. De daarmee samenhangende spanning op de

arbeidsmarkt met de daaruit voortvloeiende loonstijging wordt thans

niet getemperd door een tekort aan arbeidsplaatsen.

De kapitaalgoederenvoorraad in regio A heeft namelijk in vergelijking

tot periode 4 een forse sprong in de richting van het evenwicht ge-

maakt, terwijl de desbetreffende variabele in regio B zelfs boven
het evenwicht is uitgekomen om aldaar de bestedingshoogkonjunktuur

nog eens extra aan te wakkeren.

Ofschoon de overbesteding in regio A wat minder is als in B, hebben

we toch een evenwicht op de betalingsbalans, omdat de kapitaalgoederen-
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voorraad in A ook lager is dan in B. Daardoor wordt de zuigkracht
vanwege het bestedingsverschil weggenomen.

Het zou te ver voeren om de volledige cyclus van 12 perioden met

alle detaillering te beschrijven. Het lijkt verkieselijker om ons

te houden bij enkele hoofdzaken.

We kunnen dan konstateren dat de totale cyklus van 12 perioden uit

vier deelcycli bestaat van elk vier perioden ( er is dus kennelijk
iets van de periodiciteit van hoofdstuk II overgebleven)..  1)

De hoogtepunten van de konjunktuur liggen in de perioden 1, 5, 9,

en 13. De beide regio's delen voortdurend in de hoogkonjunktuur
doch de intensiteit ervan is in de beide regio's niet hetzelfde.

Uitsluitend lettend op de werkgelegenheid, kan worden gekonstateerd
dat in periode 1 de intensiteit van de hoogkonjunktuur in de beide
regio's gelijk is. In periode 5 daarentegen bereikt de hoogkonjunk-
tuur in regio B een absolute top, terwijl op de aktieve regio A

het begrip "hoogkonjunktuur" maar nauwelijks van toepassing is;

weliswaar is de werkgelegenheid hoger dan in de perioden onmiddel-

lijk erv66r en onmiddellijk erna, doch er is noch steeds geen full-

employment.

Periode 9.

In periode 9,wederom een topjaar, is de hoogkonjunktuur in regio A

hoger ( de werkeloosheid verdwijnt zelfs), doch in B lager als in
periode 5. In periode 13 tenslotte heeft de wat de konjunktuur betreft

nivellerende tendens zich nog steeds verder doorgezet, zodat qua

werkgelegenheid weer de voor de beide regio's gelijke uitgangssitu-

atie van periode 1 wordt bereikt.

De gelijkheid blijft na periode 13 evenwel niet meer gehandhaafd,

aangezien het recente verleden van regio A niet identiek is aan

dat van regio B.

1)     Eigenlijk is dit een uitdrukking van de eigenschap van het
model dat de gemiddelde konjunktuur over de regio's (d.i.
de makro konjunktuur) uiteraard identiek is met de beweging
van hoofdstuk II.
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Het zal duidelijk zijn dat soortgelijke opmerkingen kunnen worden

gemaakt bij de dieptepunten van de perioden 3, 7, en 11 en eveneens
bij de tussenliggende perioden van opgang en neergang.

Ongetwijfeld kan de voorafgaande verhalende beschrijving van de

konjunktuurbeweging verhelderend werken. Voor een dieper inzicht

lijkt evenwel de hier volgende analyse van de konjunktuurbeweging

onontbeerlijk.

Het uitgangspunt van de analyse is geweest, de al enkele malen ge-

maakte konstatering, dat de konjunktuurbeweging in het onderhavige

model opgebouwd gedacht kan worden uit een bestedings-, een arbeids-
plaatsen- en een autonome impuls-komponent. We zullen thans trachten

deze drie komponenten voor het geval van de autonome loonpush ook
cijfermatig uiteen te rafelen.

In formele termen komt dit neer op de opsplitsing (van bijvoorbeeld
0  op elk tijdstip) in een deel dat samenhangt met de bestedingen

van de kapitaaleigenaren (f .) in een deel dat samenhangt met de
-1,

aanwezige produktiekapaciteit (gk) en tenslotte de autonome loon-
push 2, volgens de formule:

C 3 = [B Mwl {glc} + [B Ery K Mw ME n] {r-11 + [Mw] {R}
(54.3)

Teneinde de gedachten nader te bepalen, vermelden we nog de kwanti-

tatieve waarden van de matrices M£ en Mw M£ 0,

-11 1-

ME = -10 (54.4)

1   11
- -
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11
6M  M 0= - (54.5)

w  £      5
11- -

Rekening houdend met de voorgaande uitdrukkingen kan de volgende
tabel T 54.4 worden opgesteld.

Een verdere verduidelijking van de resultaten kan worden verkregen

door raadpleging van de grafieken G 54.1 en G 54.2.

54112__De_eeBEildise_bestediBEspull·

De resultaten zijn samengevat in tabel T 54.4, waarnaar wij kortheids-

halve verwijzen. We nemen aan dat de interpretatie ervan na het

voorafgaande duidelijk zal zijn.

Het opvallende verschil met de loonpush en kapaciteitspull is, dat

de konsekwenties van een eenzijdige impuls vanuit regio A zich in

het onderhavige geval gelijkelijk over de regio's verspreiden,
De formele verklaring hiervan kan worden gevonden in de matrix [ Bayygo]
(zie formule 53.2 ), die immers de konsekwenties van de impulsvektor

 Ex} sommeert.



T 54.3 Analyse van de arbeidsplaatsen- en bestedingskonjunktuur : ({6} na een eenmalige
loonpush in regio A).

t            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14

(1) Arbeidsplaatsen-konjunktuur: r

[ B Mw] C k  Regio A       0   0  12,5  1,5   5  2,5 _1D  1.0 _45   5  1.5  12.5   0   0-Tr --1-0 -1-5 10 10 -10 10      --1-0       -1-5    -TFE

Regio B         0    0  -1-5  --10   10   10   10   10   10   10   10   10
7,5            5      -   5       -2,5      -1,0      -l p         2,5           5      -   5         7,5           0           0

(2) Bestedingskonjunktuur:
5555555

[   B      y     K     Mw    M£     0]       {r-  1 } 0 -- 0 - 0 -- 0 0 -- 0 - 0 --10        10        10        10        10         10        10
Regio A = Regio B

. 'C>"**

(3) Autonoom bestanddeel:                                                                               6 4'
[M ] {G} Re g i o    A                           ·75          75          72          -7            7,5           7,5           75          75          75          7,5           7,5           &5'   *  7,5           7,5

w   -                          10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10    i
-

Regio B                                           --2,5                  5 2,5 2,5      2.5      45      2,5       2,5      2,5      2,5 45 15           2,5 2B 00

10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   c,
(

(4) Totaal (1) + (2) + (3):
7,5           2,5       -    5       -2,5 2B -25         2,5            5      _&5      -7,5Regio A                           0                       0  15  22
10   10   10   10   10         10   10   10   10   10         10   10

Regio B 0 --4-15     -2,5     _   5        2,5 7  75 _2,5 5        2,5 -2,5 0 .&2. _2210   10   10   10   10         10   10   10   10   10         10   10

t



T 54.4 Eenmalige bestedingspull in regio A van  %

t              1    2    3    4    5    6  gem

Regio A Regio B

E.V. 6                                 1    0   -1    0    1    0    0   E.V. G
A                                                                                      R

X0=            2 2 2        222
(1)  rA =E W A                       -5    0    5    0   -5    0    0   (1) r B= -T w B

-                                           22                       1
(2)  gk  =  k +c P                 0    0 -- -- + fR A                           5    5    0    0   -5   (2) gk -g k       B

A     A         -2                                                      B    B       -2
-1 -1

2               2               2
(3)  g£                                 5    0   --         -    0    0   (3) gg5 0 5

A                                                                                     B

-34 10 4 28 34 10 19
(4) g AO(gi + A)+(1-XO)gk +x                                   15    15    15    15    15    15    15                                  

        v
A         A               A

1 9          1 0      -1 6         -8         14      -10      -1          (4)                    2                -
1 5=

KrA   +
g - --

-1 xA                15   15   15   15   15   15   
15        x  = TC £ +GB +38k +TrBB       B        B    -1

20 20 20 20 20 20 20

(5)      s A   -   S B   E   gx    -   gxA                                -15     -15     -15     -15     -15     --1-5     -15

10   10   10   10   10   10   10
(6)  su

=-s
= ( 1 -w ) ( s A- s B) --15      -15          1 5          1 5          1 5          1 5          1 5U

A      B

24 24
(7) g =g

+   s                                                  -          0     -6       18     -          0       1-9        (8)
gy =g   +S

y            u                    15         15   15   15                          X     U
A    xA     A                                                                 B     B     B
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G 54.1
EENMALIGE EENZIJOIGE LOONPUSH IN REGIO A: DE WERKGELEGENHEID

-.  .-.-.-.- REGIO A
REGIO B

g                                                                    GEMIDDELDE A EN B
3
E-             A

/\
2 -                                          / \I / /\-

;  -0.
E- /  A\            '

0             \<            /  /   \ \     :       1.4 1, :   ..,f''r       :i,   0  \
1                                                                                                                    F \ \ . :  I i-iD
-

:r./.,1/1/.1.t/ \ \  /,,\./ i    .to
2
iD

3                                                                           '     V/
-10

-

FL'./:                                                                l i      \   /    /   
                        \.5l-/                                 :                      j

_A _ p. :     /
10                                       \ i

-5 -                                                                        \J
10

V

1 2 3 4 56 789101112131415

G 54.2
EENMALIGE EENZIJOIGE LOONPUSH IN REGIO A: DE REELE LOONVOET

R
-..-.

a                                                           .  .- WA

15 f                                                            
                                         W,

WA                   ' A

/1 11                                / i                                                                        fill

lilI 'i
L- 1

/ i\
20 /   /

1
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55.00 Ekonomische Politiek.

Aan de algemene problemen van paragraaf 45.00 hebben we de inkomens-
politiek toegevoegd. Voor het overige is de systematiek van de

hoofdstukken II t/m IV gevolgd.

55.10 Werkgelegenheidspolitiek (inklusief de konjunkturele stabili-

s-atiel·

Zoals al gezegd dienen de doelstellingen ter zake van de werkgelegen-

heid thans per regio afzonderlijk te worden aangegeven. Om de ge-

dachten te bepalen, zullen wij als eerste doelstelling nemen, de

eenzijdige verhoging van de werkgelegenheid (en produktie) in regio
A, terwijl het gewenst is, dat in regio B een konstante werkgelegen-

heid gehandhaafd blijft.
Samenvattend kan dan het volgende worden gesteld:

1. Het instrument van de eenmalige loonpush in regio A volstaat om

strukturele doelstellingen terzake van de werkgelegenheid aldaar

te realiseren. Wanneer in regio A een negatieve loonpush van 1%
tot stand wordt gebracht, zal een strukturele werkgelegenheids-

vermeerdering van  % het gevolg zijn.

De konjunkturele stabilisatie van een dergelijk beleid levert op

zichzelf weinig problemen op:

een positieve eenmalige kapaciteitspull in periode 1 is voldoende

2. In het onder 1 besproken geval veronderstelden we dat regio A zelf

zorg zou dragen voor de konjunkturele neutralisatie van haar
aktiviteiten. Men kan zich echter ook nu weer afvragen, of regio

B zich kan verweren tegen de konjunkturele gevolgen van A's in-

greep, zonder de bedoelingen van de laatstgenoemde regio te

frustreren.
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We willen er verder vanuit gaan, dat in de regio B verder vol-
ledig evenwicht gehandhaafd moet blijven, zodat een in struktureel

opzicht neutraal instrument of kombinatie van instrumenten ge-

hanteerd moet worden.

Raadpleging van de tabellen T 54.1 en T 54.2 leert dat een sta-

bilisatiepolitiek  door regio B zeker gedeeltelijk mogelijk is.
Wanneer men aldaar n.1. tijdig een positieve kapaciteitspull or-

ganiseert, die in periode 1 tot een autonome verhoging van de

kapitaalgoederen leidt, is de konjunktuurcyclus tot slechts 4

perioden teruggebracht en daarmee al aanzienlijk overzichtelijker

geworden, zoals uit onderstaand staatje blijkt.
Het resterende deel van de konjunktuur kan worden weggewerkt,

door middel van een eenmalige negatieve bestedingspull in regio
B ter grootte van -4% (zie T 54.3). De konsekwentie hiervan is

wel dat er de bestedingsvariabelen en alles wat daarmee samen-

hangt (produktie, bestedingen, betalingsbalans en bezettingsgraad)
struktureel onevenwichtig zijn.

De algemene strukturele situatie, na alle ingrepen is als volgt

samen te vatten

Regio A Regio B

redle loonvoet : evenwichtig idem

werkgelegenheid : evenwichtiggedaald

produktie       :      gedaald gedaald

bestedingen     :      weinig gestegen sterk gedaald

betalingsbalans : tekort overschot

Intussen  is het in het onderhavige model niet mogelijk om de
gewenste doelstellingen te realiseren, onder handhaving van

evenwichtige produktie- en (interne en externe) afzet-

verhoudingen.
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Het hier besproken geval is enigszins te beschouwen als het

"in de pas lopen" dat we in paragraaf 15.11 hebben aangetroffen.

Slechts moet in dit nieuwe model een positieve loonpush in regio

A niet beantwoord worden met een eveneens positieve loonpush, doch

met een positieve kapaciteitspull, die uiteraard wel een indi-

rekte loonsverhogende werking heeft.
De vervanging van loonpush door kapaciteitspull is noodzakelijk

.anwege de strukturele neutraliteit van de bovengenoemde impuls.
(zie ook pag, 161)

3. In hoofdstuk I (paragraaf 15.11) was het naast het "in de pas

lopen" mogelijk om de negatieve loonpush van de partner-regio

te beantwoorden , met het geven van tegendruk, in de vorm van

een positieve impuls, zij het dan dat zulks met enige vertraging

diende te geschieden.

Een dergelijk beleid was aldaar mogelijk, omdat na een autonome
loonpush de beide regio's zich in een konjunktureel tegengestelde

fase bevonden. Stabilisatie was dan mogelijk, hetzij door van

meet af aan in de pas lopen, hetzij door een halve konjunktuur-

cyclus te wachten, om vervolgens de aanvankelijk gegeven impuls

met een tegengestelde ingreep te beantwoorden.

In het onderhavige model is er van een tegengestelde konjunktuur

geen sprake; de beide regio's bevinden zich integendeel voort-
durend in dezelfde konjunktuurgolf. Om deze reden lijkt op het
eerste gezicht het geven van "tegendruk" het aangewezen middel,
ware het niet dat de konjunktuur in de aktieve en passieve regio's

geen identiek verloop heeft, zodat alleen maar "tegendruk" niet
het gewenste resultaat oplevert. Hiermee wordt de eigenlijke

ratio van de "in de pas lopende" kapaciteitspull duidelijk:
deze draagt er zorg voor, dat de konjunktuur in de beide regio's

een in vele opzichten identiek verloop krijgt, waarmee de situatie
als het ware pasklaar wordt gemaakt voor de tegenstoot van de

negatieve bestedingspull, waarvan de konsekwenties op belangrijke

punten gelijk over de beide regio's zijn verdeeld.
(zle verder tabel T 55.1 en T. 54.4).



T 55.1 Eenmalige loonpush in regio A;

a) Eenmalige positieve loonpush in regio A van  % in pTriode
b) Eenmalige positieve kapaciteitspull in regio B van 5% in periode
c) a) + b).

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   gem
Regio A

6                        3    1   -1    1    1         1    1    1    1    3         3    1
a     4    4    2    4   T    0   -T   42  -4  -4   0    4   4    0

b)                             0             -   -   --        -   --    01   -1    1    1    3         3   -1    1    1    1         1    1
4    4   -2    4   T        -T    4    2    4    4    '    4    4

c      1    0   -1    0    1    0   -1    0    1    0   -1    0    1    0    0

1 1 4 3 1 2 3 1 3 5 2 1 1 2gf                a ----- -
- -- - - -      --            0       -·.1-      --      -- 1         -      --         -

10   10   10   10   10   10   10   10        10   10   10   10   10   10

1 1 2 1 3 3 1 2 1 1   1 1
b  - -- -- - - 0 -10 -10

- - I.--- 0 - -- 0    -10 10 10 10 10     10 10 10  10 10   w
N

226222622262222 1
C            -     --    - ill     ·--      -----    --WI W     .--    --

10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10

Regio B 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1   1 1
a

a                          -             --             --                 -
T    0   --   --    -    -   --    O    -   -4424 4 4 2 4 4   4 T 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 3   3 1b-------0--------0--044244 4 4 2 4 4   4 4

c      1    0   -1    0    1    0   -1    0    1    0   -1    0    1    0    0

1 1 2 1 3 3 1 2 1 1   1 1gi               a    -  --  --  - - 0 -- -- - - --  0 - --  010   10   10   10   10         10   10   10   10   10         10   10

b      - -- -- - 0 -_1 __1 -      --      ---            O
- - O1211   213 31

10   10   10   10   10        10   10   10   10   10        10   10

4444444C  - 0 -- 0 -10         10         10 0 -TB- 0 -

0 -- 0-0010        10        10
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55.11 Regionale inkomenspolitiek.

Er wordt slechts het vraagstuk behandeld van een duurzame verhoging

van het redle loon in regio A, terwijl in regio B de inkomensver-

deling op het gegeven evenwichtspad dient te blijven.

We eisen ook nu weer konjunkturele stabiliteit alsmede vermijding

van strukturele spanningen wat de bezettingsgraad van de kapitaal-

goederen, de werkgelegenheid en de betalingsbalans tussen de regi
o's

betreft.

In tabel T 55.2 is een voorbeeld gegeven van de wijze waarop een

beleid, dat aan de bovenstaande eisen voldoet, kan worden gevoerd.

De kern ervan is, evenals in hoofdstuk II, een voortdurende kapa-

citeitspull. Vanzelfsprekend komt deze meer in aanmerking dan een

voortdurende loonpush, vanwege de kapitaalvernietigende werking van

de laatstgenoemde ingreep. Afgezien van de drie eerste perioden

is het aldus mogelijk een stabiele ontwikkeling tot stand te b
rengen.

Een gevolg van de voortdurende kapaciteitspull is een d
uurzame ver-

hoging van de werkgelegenheid. Deze kan, desgewenst, worden wegge-

werkt volgens de resultaten van paragraaf 55.10.

Een konklusie mag zijn dat ook doelstellingen met betrekking tot de

inkomensverdeling per regio, door middel van een solistisch bel
eid

van edn van de regio's kunnen worden geoffektueerd.

Regionale koordinatie van de ekonomische politiek is daarvoor niet

noodzakelijk, noch voor wat betreft de strukturele, noch wat be-

treft de konjunkturele doelstellingen.

Niettemin kan men zich ook nu weer de vraag stellen, of konjunktureel

onzorgvuldig gedrag van een regio door de partners kan worden gekor-

rigeerd.

Een eenduidig antwoord hierop valt natuurlijk niet te geven, om
dat

verstoring van de orde door de aktieve regio precies moet worde
n

omschreven.

Stel daarom dat regio A de doelstelling van een verhoging van de

redle loonvoet tracht te bereiken door de eenvoudige toepassing van

een voortdurende kapaciteitspull, zonder zich te bekommeren om de

konjunkturele konsekwenties, welke maatregelen zijn dan voor regio

B het meest aangewezen om althans intern in de regio zelf een en

ander recht te zetten?
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Het is niet moeilijk om in te zien dat iets dergelijks alleen maar

mogelijk is wanneer regio B zijn toevlucht zou nemen tot voortduren-

de ingrepen, -bijvoorbeeld op het gebied van de investeringen-,

die bovendien in intensiteit steeds zouden moeten toenemen. Met

andere woorden, onzorgvuldig konjunktureel gedrag van regio A zou

een escalatie van tegenmaatregelen in B kunnen uitlokken, met alle
struktureel ontwrichtende konsekwenties van dien.

Men kan namelijk uit T 54.1 opmaken dar er geen, -althans geen

eenvoudige-, beleidslijn voor regio B is uit te stippelen, die

waarborgt dat de passieve regio B de door A opgewekte konjunkturele

labiliteit, zal ontgaan.

Voor de verdere details verwijzen we naar tabel T 55.2.



T 55.2 Regionale inkomenspolitiek (niet-geko rdineerd).
a) Voortdurende kapaciteitspull van +5% in regiolA van periode 1
b) Eenmalige tegengestelde kapaciteitspull van -5% in regio A van periode 2
c) Totaal van a) en b)
d) Herhaling van a) en b) in periode 3
e) Ttoaal van c) en d).

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   gem

Regio A
1)

4              8488888888888
Pull: gk                -    0   -   -   -   -   -   -  -   -   -   --   -   -   -15         15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15   15

-A

-                  15   20   10    5   10   10    5 10 20   15              15   20    2--00---w a
A 202-0 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 60

b     _   _15  -5   10    5 -5 O +15 5  -10  + 5  +15    0   15
20 20 20 20 20 2 0       -20         20          2 0 2 0 -20       0

15    5    5   15   15    5    5   15   15    5    5   15   15    5    2c 20 20 20 20 20 20202020202020202060  '-
CO

1 5 5           5 1 5         15           5           5         15        15          5           5        15           2                 u'
d - - - - - - - - - -

- - - - -

20   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60       i

e     15    5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    4

202020202020 2020202020 202020 60

48622444662 484
 k        2-0202-020202-0202-02-5 3-02-0    -20203-8-0a

A

4424 2  2 424
b             0 --20 0 0

--
0       +20       +2-0       -- -2'0 -20 +3-5 +20 20                   20

- 0

442464246424644C  2020202020202020202-020202-020300
4          4           2           4          6          4          2          4          6          4          2          4        "4

d - - - - - - - - - - - - -

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 300

1) In de regio B is voor alle variabelen evenwicht.



7 55.2 (vervolg 1)

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   gem

424642464244d         -      -    _4    -    -
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20 20 2020202020202-02020202020300
46   34    6    4   20   12    2   22   42    8 28 046 34    4 x                                a           6-0606-0 -6-06-0 60606060        6-0      -60 60 609-0-0A

b           46   12   40    2 24 8 ,14 24 20 34  +36  -28  -46    060 +60 +60 -60 -60 <60 60 -60 -60 +60 60 60 60

46   12    6   36   18   12    6   36   18   12    6   36   18   12    4C -- --I - -- - ---
6 0           6 0           6 0           6 0           6 0           6 0           6 0          60          60       -60          60          6-0          60       -60900

d- - 46   12    6   36   18   12    6   36   18   12    6   36    4
60    -6-5     6-5     65     65    -60     60 60 60       -60 60 609-60

46   12   52   24   24   24   24 24 24 24 24 24 24 24    8e -
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T 55.2 (vervolg 2)

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   gem

30 24    0    6   24   12    6   12   36   18   12        30   24  - 1g       a  - - - - - - - - - - - - - -0-
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b               -     -10     +-6 .2 4 6   18   12   18   18   24   18   30   12   30-r-- -- --+-1----
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30    6    6   30   18    6    6   30   18    6    6   30   18    6    4
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30    6    6   30   18    6    6   30   18    6    6   30    4
d   - - - - - - -           - - - - -
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30    6 36 24 24 24 24   24 24 24 24 24 24 24    8
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10                                                                     0C--0000000000000
60

10d  - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60

e -6·0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A 1.1  REGIO'S (LANDEN) VAN VERSCHILLENDE GROOTTE.

A 1.1.10 Inleidin8·

Tot nu toe hebben we in alle OpZlchten, -inklusief wat de onderlinge
grcotteverhoudingen betreft-, gelljke ekonomische strukturen in de

regio's in beschouwing genomen. Thans verlaten we met name de ver-

onderstelling van de gelljke grootte om onze aandacht te rlchten

op een stelsel, waarbij regio A tweemaal zo groot is als regio B.

Met het oog op de werkelijke situaties liJkt dit geval veel interes-

santer dan dat van de volledige symmetrie.

In het symmetrische geval is al naar voren gekomen dat er vraag-

stukken van ekonomische strategie ontstaan omtrent de bestrijding

van binnenlands minder wenseli]ke situaties, c.q. omtrent de afweer

tegen de effekten van maatregelen welke door de partner worden ge-

nomen. Wanneer echter de regio's in belangrijke mate in omvang

uiteenlopen, verkrijgt de zoluist bedoelde strategische politiek

nieuwe dimensies. Met name kwestles rond de ekonomische dominantie
van de grote regio's over de kleinere komen dan ln het vizier.

In deze appendlX 15 het alleen maar onze bedoeling om te laten zien
op welke wijze deasymmetrie in onze theoretische modellen zou kun-

nen worden ingebracht. De lezer zal ontdekken, dat alleen al het
probleem van de grootteverschillen aanleiding geeft tot een

kasuIstiek , die binnen een bestek van redelijke omvang niet kan

worden afgehandeld. We zagen ons dan ook genoodzaakt te volstaan

met een summiere weergave van enkele, in onze ogen belangrijke,
resultaten.

Wat de te bespreken autonome impulsen betreft,bezien we opnieuw
slechts de bestedingspull en de loonpush.

In de nieuwe Sltuatle maakt het op het eerste gezicht een niet onbe-
langrijk ver.schil ult, of de autonome impulsen worden veroorzaakt
in de kleine dan wel ln de grote regio.
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Op grond van het bovenstaande krijgen we de volgende systematiek

voor de onderhavige appendix.

1.  De konsekwenties van een eenmalige bestedingspull in de grote

regio.

2. De konsekwenties van een eenmalige bestedingspull in de

kleine regio.

3.  De konsekwenties van eenmalige loonpushes.

Alle zojuist genoemde impulsen worden op de uit de hooftekst be-

kende  wijze cijfermatig toegelicht. Alvorens we desbetreffende

tabellen geven, staan we even stil bij de konstruktie van het

nieuwe model.
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A 1.1.20 Het nieuwe model en de oplossing; de data.

We nemen aan, -en dat is iets algemener dan in de inleiding op deze

appendix is aangekondigd-, dat qua beroepsbevolking de regio A een
faktor $ maal zo groot is als de regio B. In de situatie van even-

wichtige groei zijn dan in de eerstgenoemde regio alle variabelen

$ maal zo groot, althans als er overigens symmetrie is.

Slechts ddn struktuurparameter neemt logischerwijs in de twee regio's
verschillende waarden aan, te weten de gemiddelde invoerkwote.

Deze zal namelijk in de evenwichtige groeisituatie in de (kleine)
regio B $ maal zo groot zijn als in A. Van de in M 12.1 opgesomde

relaties ondergaat slechts vergelijking 5 een wijziging. In het
nieuwe model luidt namelijk de in- en exportvergelijking:

- -  -

1 -0 1   -1

{e - m} = -PA {yR} _ e E n* CPL3
--4 1    -1 1

-1 -- -1
-                                                                                                                                                                         -                                                           -

(A 1.1.1)

Hierin is:

POA n B
3 1 1-1-X

m

Voor het overige rekening houdend met de eerder behandelde relaties

verkrijgen we als eindvergelijking voor het nieuwe model:

- -

1 -0
CR

{y } =  1-6+·KR  {yi-1}-CM 11'  -1   4)_ {YR-2}

1   -1

_ eE rl*< M
{PL-1  + CM XR   + KRi-1 (A 1.1.2)--1-1    1

-      -
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Wanneer we de vroegere struktuurparametes handhaven,( zodat

G

ondermeer 6 = 2-  ), kan gemakkelijk worden aangetoond dat de ka-
R

rakteristieke vergelijking van het stelsel (A 1.1.2) luidt:

X'(1 - A {A'(1 - A')-CM Ut(1 + ¢)}=0 (A 1.1.3)

In (A. 1.1.3) symboliseert X' de eigenwortel van het stelsel. Een

nagenoeg identieke konjunktuurbeweging als we reeds eerder hadden,
resulteert, indien we nemen:

4 M VA(1 + $) =
1 (A 1.1.4)

Aan deze laatste konditie is voldaan als alle gegevens van de

symmetrische struktuur gehandhaafd blijven met uitzondering van:

B=   WOA =     111 = 23  0-2  ZA - 200

Tot slot van deze paragraaf een niet oninteressante konklusie.
De systeemstabiliteit neemt toe naarmate $ kleiner wordt (zie

A 1.1.3). Met andere woorden: een stelsel van onderling even grote

regio's (landen) laboreert aan een grotere labiliteit dan een

stelsel van een grotere en een kleinere regio.

Deze stelling nodigt uit tot verdere generalisatie tot grotere

stelsels dan van twee regio's. Helaas was het in het kader van deze

studie niet mogelijk de hier bedoelde generalisatie tot stand te

brengen.
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A 1.1.21  Beschrijving van de konjunktuur en enkele konklusies.

Na de uitvoerige uiteenzettingen over het symmetrische model, menen

wij over de reaktie van het nieuwe model op autonome impulsen kort
te mogen zijn. Voor de details zij verwezen na de hiernavolgende

tabellen: TA   1.1 t/m TA   1.3. Enkele interessante konklusies die
specifiek voortvloeien uit de grootteverschillen zijn als volgt te

beschrijven.

1.   In het geval van een konsumptiepull is voor wat de strukturele

interregionale invloed slechts de absolute omvang van de im-

puls van belang en met de grootte van de regio, alwaar de im-
puls wordt geoffektueerd. Het konjunkturele verloop is ver-

schillend al naar gelang de bestedingsimpuls afkomstig is uit

de kleine dan wel de grote regio. (zie TA   1.1. en TA 1. 2).

2.   Een soortgelijke konklusie kan worden getrokken voor het geval
van de loonpush, met dien verstande, dat dan niet alleen de
strukturele konsekwenties, maar ook het konjunkturele verloop

voor wat betreft de relle grootheden onafhankelijk is van wddr

de loonpush wordt gegeven.

Dit is ook wel begrijpelijk. Immers, eenzelfde initiole loon-

en prijsmutatie brengt eenzelfde kwantitatieve mutatie in het

saldo op de lopende rekening met zich mee, onverschillig wat
de herkomst ervan is.

Onverminderd blijft de konklusie van paragraaf 14.12 van kracht,

dat de konsekwenties in de aktieve regio, behalve op het punt
van de nominale grootheden,precies tegengesteld zijn aan de

resultaten voor de passieve regio.

3.   Aparte vermelding verdienen de nominale prijzen en lonen.

Niet alleen wijkt de ontwikkeling hiervan af van alle overige
variabelen, doch zoals gezegd, hebben we hier ook te maken met
een belangrijk verschil tussen een eenmalige loonpush,gegeven
in de kleine regio enerzijds en een dito impuls, doch nu gegeven
in de grote regio anderzijds. Het hier bedoelde verschil laat
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zich als volgt samenvatten:

de gevolgen van een eenmalige loonpush gegeven in de grote regio
zijn volledig analoog met die in een kleine regio, met dien

verstande dat het algemeen niveau slechts de helft (-) bedraagt
$

in vergelijking tot een loonpush in de grote regio.

Voor de verdere details zij verwezen naar de hiernavolgende

tabellen.
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T A 1.1 Eenmalige konsumptiepull in het grote land van 6 (15%)

(in abs. afwijkingen

t.o.v. evenwichts-waarden)t  1    2  '3    4     5    6    7    8   gem.

Land A (I = 200, eE = 100)

c 6000 00000R

y,      = f 0 3 3 2 1 1 2 3 2R

 R      = YR + 5(e-m) + 5cR  30    3 -7 -8 1   11   12    3    2

= T y R 24 2.4 -5.6 -6.4 0.8  8.8  9.6  2.4  1.6
4

1,CR            =  5  yR  *  CR                      6        0.6    0.6    0.4 0.2 0.2  0.4  0.6  0.4

(e-m) - - 4 (PA - PB)       0    0 -2 -2             0          2           2           0          0

£
-1                   1    1     1    1    1    1    1

  L -1) =  -1 = 8- ( :1 0 0 2 0       0       -       -        -       -       -       -       -2236633
£a

d       = 0.8 yR              0 2.4 2.4  1.6   0.8 0.8 1.6 2.4  1.6

i                            24    0 -8 -8             0          8           8          0          0N

Land B (£ = 100)

       0 0 0 1 2 2 1 0 1

YR      = YR + 5(e-m) + 5cR   0    0   10   11     2 -8 -9    0    1

iB      =0.8 YR              0    0    8    8.8   1.6 -6.4 -7.2 0 0.8

CR      = 0.2 y R+c R         0    0    0    0.2   0.4 0.4 0.2 0 0.2

(e-m)                          0    0    2    2     0 -2 -2    0    0

£
-1                             1    2    2    1    1

(P L   -1)    =P-1     -    B   -        ( :1 0 0. ,0             0             0             0               -            -            -           -            --                              3    3    3    3    3
f.

d                                                                    0          0          0 0.8 1.6 1.6  0.8 0 0.8

i                            0    0    8    8     0 -8 -8    0    0N

Algemeen

'A   0           0  --  -1   0   011  1
PA - PB ( :1 0 0<   u                              2             2                                  2              2
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T A i.2 Eenmalige konsumptiepull in het kleine land van 6 (30%)

(in abs. afwijkingen

t.o.v. evenwichtswaarden) t  1    2    3    4     5    6    7    8   gem.

Land A (£ = 200, eE = 100)

= £                  0    0    0    2     4    4    2    0    2

SP      = yi + 5(e-m)         0    0 20 22 4 -16 -18    0    2

B      = 0.8 YR              0    0
16 17.6  3.2-12.8 14.4 0 1.6

c       = 0.2 y'              0    0    0    0.4 0.8 0.8  0.4 0 0.4
R                R

(e-m) - -4 (PA - PB)       0    0    4    4     0   -4  1-4    0    0

2                              1    2    2    1    1
PL-1 =  p  -  1  =  B-1(:1003   0       0       0       0        -3    3    3    3    3

d       = 0.8 yR              0    0    0    1.6   3.2 3.2 1.6 0 1.6

i N         0 0 16 16 0 -16 -1 6          0          0

Land B (1 = 100)

c                                                                         6          0          0          0             0           0          0          0           0
R

y       = £                  0    3    3    1    -1   -1    1    3    1

 R      = YR + 5(e-m) + 5(R  30    3  -17
-19 -1   19   21    3    1

iB      = 0.8 y R
24 2.4-13.6-15.2  -0.8 15.2 16.8  2.4  0.8

c       = 0.2 y' +c          6    0.6  0.6 0.2 -0.2 -0.2  0.2  0.6  0.2
R                R     R

(e-m) 0    0 -4 -4             0           4          4          0          0

2-1 1    1   _1    1    1
PL-1

-p-1=B-       0    0    1    1     -   --   -33333
3.

d       = 0.8 y               0    2.4  2.4  0.8  -0.8 -0.8
0.8 2.4  0.8

i 24 0 -16 -16 0   16   16    0    0
N

Algemeen

0    0   -1   -1     0    1    1    0    0
PA - PB

-
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T A 1.3  Eenmalige loonpush in het kleine land B van 1%

afwijkingen t.o.v.
evenwichtswaarden t   1    2    3    4     5    6    7    8   gem.

Land B (de konsekwenties
voor A zijn
tegengesteld    )

1                                                                      1                                                                      1 1 11111:100   -PL                           22 2222222

ya     = £ 0 -1 -2 -2 -1    0    0 -1 -1

YR =Y  +5( e-m) -10 -11   -2    8     9    0 -10 -11 -1

i                            -8   -8.8 -1.6 6.4 7.2  0 -8 -8.8 -0.8B      = 0.8 yR

c       = 0.2 y'               0   -0.2 -0.4 -0.4  -0.1 0 0   -0.2 -0.2R                R

(e-m) = 4 (PA - PB  -2 -2    0    2     2    0   -2   -2    0

d                             0   -0.8 -1.6 -1.8 -0.8  0 0 -0.8 -0.8

i N
-8 -8    0    8     8    0 -8 -8    0

£
-1                1    1     1    1              1P      = (PA-1)=B-£-     0   0   -   -    -   -   0   0   -L -1 63 36  6A

£
-1

PL -1 = (PB- 1) = B  £+PL
B

1    1   1   -1    -1   1   1   1    1:100   -
226666226

1 1   1 1   1 1
PA - PB :100  --   --    0    -     -    0   --   --    02 2   2 2   2 2
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APPENDIX A 1.2 STELSELS VAN LINEAIRE DIFFERENTIEVERGELIJKINGEN.

1.  De matrix-voorstelling van een lineaire differentievergelijking.

Beschouw de volgende homogene lineaire differentievergelijking
e

van de n orde:

x+a x + a2 xt-2          n  t-n
+... +a x =0 (1)

t    1  t-1

x E R i = 1 ,..., n; t E GH, GH = {gehele getallen}
t-i

a. E R j = 1 ,0.., n;  an 0 0
J

De karakteristieke vergelijking van (1) luidt:

n-1A n+a X +... a X+a =0 (2)
1            n-1      n

De wortel(s) van (2) noemen we de karakteristieke wortels van diffe-

rentievergelijking (1).

Men kan (1) ook als volgt schrijven:

{X t = [ A]  {x t-1  ' (3)

waarin:

X
t

xt-1

{Xlt =  I.

X
t-(n-1)
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en

-a      -a      -a              -a
1       2       3 n

1                        0                        0                                                       0

0           1           0                        0

[ A]

0          0          0                   10

Volgens dit schema kan men dus een scalaire differentievergelijking
evan de n  orde als (1), weergegeven worden met een vektor-

e
differentievergelijking van de 1 orde.

Men kan bewijzen dat de wortels van de karakteristieke vergelijking
(2) de eigenwaarden  zijn van A in (4).
Het nut van deze stelling is dat het onderzoek naar de dynamische

eigenschappen van differentievergelijking (1) neerkomt op een
onderzoek naar de eigenwaarden van A.

2.  Stelsels van differentievergelilkingen.

Niet alleen de karakterisering van de dynamische eigenschappen
van 66n enkele differentievergelijking (zoals (1)) doch ook die

van meerdere simultane differentievergelijkingen kan analoog aan
het schema van 1 door een stelsel van de 1 orde worden gepresen-

e

teerd.

Definieer daartoe een "vektor van vektoren" {23t als volgt:

y (t)

y (t-1)

 23t , , met (3)

y (t - (n-1))
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yl (t)

 2 (t)

2 (t) =                      2 (t) €R m (4)

 m (t)
.

Een stelsel van m oplosbare differentievergelijkingen (in m varia-

belen) kan men dan schrijven als:

2 (t) + [Al] 2 (t-1) +...+ [Anl y (t-n) = 0 (5)

Het stelsel  (5) is analoog met  (1), met dien verstande, dat de
53variabelen sektoren zijn en denkoofficionten [ Al matrices.

Het stelsel(5) kan worden gepresenteerd door het volgende stelsel
evan de 1 orde:

{Z  t     =    I  Al      {1  t- 1
(6)

(A : R +R   )- nxm nxm

D e    b e t e k e n i s     v a n    [  A]      i s  :

-

-[Al] -[ A ] _I Anl2

I              0                          0

A                                                        (7)

0            0                 I    0
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Ook nu weer kan worden bewezen dat de gezochte dynamische karak-
teristieken beschreven worden door de eigenwortels van de vier-

kante matrix A in (7).
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APPENDIX A 2.1 : DE RENDEMENTSDEFINITIES EN DE INVESTERINGSFUNKTIE.

-

In de hoofdstukken II t/m V had de variabele r een belangrijke

rol zowel in de investeringsfunktie als in de bestedingsfunktie.'
Enige nadere toelichting lijkt daarom op zijn plaats.

1. De gesloten volkshuishouding.

De definitie van het feitelijke rendement over het geinvesteerde

kapitaal luidt:

y- £w (1)r =
k

waarbij: r = feitelijk rendement

y = produktievolume

2 = arbeidsvolume

w = reole loonvoet

k = kapitaalgoederenvolume

Bij een evenwichtige loonkwote van X  en een normale (even
wichtige)

gemiddelde kapitaal-koofficiont van K, is de formule van het bij

evenwichtige groei behorende kapitaalrendement:

1 -
AO (2)r=   ·EK

Aftrekking van (1) en (2) levert het verschil tussen het fei
telijk

rendement en het evenwichtige rendement.

=
- (3)r f=r-r E
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Intussen hebben wij niet het in (3) gedefinioerde rendement in de
investeringsfunkties en bestedingsfunkties gehanteeerd, doch we

hebben daarvoor genomen de feitelijke rendementsafwijking (t.o.v.

het evenwichtige rendement), met voorbijzien van konjunkturele
over- (onder-) bezetting, cq. over- (onder-) bemanning van de

kapitaalgoederenvoorraad. De definitie van wat we hebben aange-
duid met "kalkulatie-rendement", is dan volgens (1):

r,   3   k-- (E)    -    Z(E)    w   -   i1    -   a w (4)

Aangezien verder geldt:

=
w = w  (1 + w), (5)E

kunnen we voor (4) ook schrijven:

law    .    A
r = - - E (1+G) =1-0(1+G) (6)CKK   KK

(immers a wE = AO)

Als we (6) verminderen met het evenwichtige rendement, verkrijgen

we het kalkulatie-rendement in afwijking van het evenwichtige
rendement:

2                        ARX

r=r  -r = - -Z w (7)c E K

2      2
Gemakkelijk is in te zien dat het verschil tussen r en rf bepaald

wordt door de bezettingsgraad en wel volgens de formule:
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1-/ X
r       _    r    -    1    -          0     (gy    _    g k)     = - y  0  s       (8)
f                                                        Kb

2. De open volkshuishouding.

In dit geval is de ruilvoet mede bepalend voor het kapitaalrende-

ment. Er geldt dan immers:

y - 2 w - CE  E - m  m
r E (9)

k

Het kalkulatierendement hebben we nu gedefinieerd op basis van

evenwichtige binnenlandse produktieverhoudingen, doch ook onder

de aanname, dat de ondernemers bij de bepaling van de winstgevend-

heid voorbijzien aan eventueel bestaande onevenwichtige verhou-

dingen tussen feitelijke exportvolume (resp. importvolume) ener-

zijds en de produktie en _produktiekapaciteit anderzijds. In

afwijking van het evenwichtige rendementspercentage, luidt dan de

definitie van het kalkulatierendement:

-     A  -   PO  -    -0

r = - E  W + 2- ( e -  m  (10)

(Zie pag. 98 formule 32.14)

3. De investeringsfunktie.

In de hoofdstukken II t/m V zijn we ervan uitgegaan dat het kalku-

latierendement bepalend was voor de investeringen. Daarbij is een

eenvoudige vertraging van 1 periode verondersteld. In termen van

relatieve afwijkingen t.o.v. de evenwichtige groei is als inves-
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teringsfunktie genomen:

=
r0        -1

 i     -      k     +     G R    --r
E

(11)

Men zou dit als volgt kunnen interpreteren. De investeerders stre-

ven in eerste instantie naar een normale groei, rekening houdend
met het feitelijke beschikbare kapitaalgoederenbestand, doch

daarop worden via de gedragsparameters  R korrekties aangebracht,

al naar gelang de relatieve afwijking van het kalkulatierendement

t.o.v. het evenwichtige rendement hoger of lager is.

Voorts kan men, uitgaande van de akkumulatiefunktie van kapitaal
(in absolute termen):

kt = kt-1 (1 - 6) + i-1 (12)

(waarin i de bruto-investeringen voorstellen); en verder rekening
houdend met de volgende definities:

k E k E(1+ gk)  en  iE E i E(1+ gi) , (13)

de volgende akkumulatiefunktie in relatieve afwijkingen opstellen:

gn + 6
 k =  k-1

+
1 + gn    i_1 -

 k_1 
(14)

Hierin is:  g  : de natuurlijke (netto) groeivoet

6   : de konstante afschrijvingskwote
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Kombinatie van (11) en (14) levert op:

=

gk =
o

+ CR r-2 '
(15)

ok-1

waarbij GR een tamelijk gekompliceerde koofficiont is, die onder

de gegeven vooropstellingen gelijk is aan:

GR = 3  gn + 6  1-  .                              (16)R l+g   rn E
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A 2.2 DE LOONVORMINGSFUNKTIE.

We zijn er tot dusverre steeds van uit gegaan dat de nominale loon-
voet (PL)' afgezien van de autonome impulsen, enerzijds afhanke-

lijk is van het prijspeil (p) en anderzijds van de situatie op de

arbeidsmarkt (g£). In termen van veranderingen van de loonvoet im-
pliceert dit, dat de verandering van de loonvoet gerelateerd  is

aan de verandering van de werkgelegenheid.
In de oorspronkelijke specifikatie van de Phillips-kurve was een

soort excess-demand theorie aangenomen : de loonvoet-verandering
is afhankelijk van de situatie met betrekking tot de werkgelegen-

heid, bijvoorbeeld aldus:

2            2                                              2

w =w_1 + B g L + w (1)

Aangezien de vraagfunktie naar arbeid geen verandering te zien

geeft, kunnen we de volgende eindvergelijking afleiden voor het ge-
val van een loonpush:

(1-8 M   AO) w - (2-28 M   A) 3-1 + (1+BGR 2  -2 y E y o

B ME  y AO) w-2 +  

(2)

Twee belangrijke konklusies kunnen worden getrokken:

1.    De nieuwe loonvormingsfunktie levert in vergelijking tot de

eerder genoemde een labielere konjunkturele situatie op.

Men kan dit gemakkelijk kontroleren door de data van par.
24.60 in (2) in te vullen, waarna een modulus ter grootte
van 3  ontstaat.

2.    In struktureel opzicht is de nieuwe funktie "stabieler", in

die zin, dat de full-employmentrtendenties groter zij.0...Dit
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is gemakkelijk als volgt te begrijpen: in het nieuwe systeem

past de loonvoet zich in de "juiste" richting aan (en daar-

mee de arbeidsplaatskreatie), zolang er nog geen full-employ-
ment is, terwijl in de tekst van hoofdstuk II van

de werkgelegenheidssituatie op zich geen terugkoppelende

werkingen uitgaan. Immers, in dat geval stopt de aanpassing,

zodra de lonen zich niet meer wijzigen.

Hoe dit alles ook zijn moge, het maakt zowel in konjunktureel als

in struktureel opzicht nogal wat uit of het ene dan wel het andere
mechanisme werkzaam is. Het is daarom des te merwaardiger dat het

Centraal Planbureau zonder nader kommentaar van het ene op het
andere is overgestapt. (vergelijk bijvoorbeeld de specifikatie in

het model 630(Verdoorn en Podt) met die van het C.E.P. 1971).
Intussen moet natuurlijk de empirie uitsluitsel geven over de

vraag welk mechanisme de werkelijkheid domineert. De beste relatie

die wij op basis van schatting  van c.a. 150 loonvormingsfunkties
1).

verkregen hebben (voor Nederland), was- van de volgende gedaante   :

.

PL =    0,98    P                                 
      2)

-1     Bc    +     0,64     p    +    0,61     g L    +     2,67     8    g L    +     2,89
PL  -1-0,20 E

2
schattingsperiode: 1950 t/m 1968 R  = 0,95

We kunnen konkluderen dat in de werkelijkheid de beide besproken
mechanismen werkzaam zijn. Wel mag men stellen dat het "oude"

mechanisme overheerst, zij het dan dat de vertraging groter is

dan wij hebben aangenomen. Het lijkt daarom verantwoord, de empi-
rie verzet zich daar althans niet tegen, om de meeste nadruk te

leggen op het door ons al eerder gepostuleerde mechanisme.

1)  In een andere studie hopen we de resultaten van dit onderzoek
met meer detaillering te publiceren.

2)  PL : nominale loonvoet p : verandering in de ar-
beidsproduktiviteitPc : prijspeil van konst*mptiegoederen

gL: Overemploymentsper-
centage.
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0

A 3.1 HET U-MECHANISME.

In de onderstaande tabellen T A 3.1 zijn de resultaten weergegeven

van eenmalige binnenlandse impulsen in een model dat hetzelfde is
als wat in de hoofdtekst van hoofdstuk III is uitgewerkt, met uit-

zondering van de importfunktie. Daarvoor is nu genomen:

0

lig =-g (1)
m  WO Y

Als data hebben gegolden:

0 3 0 3         4ak=x ay=.8 8-2 6-1  nw=5

1 0 1       2
K       ='9      X 0    -3      110=2      V    =2      G R=     1        tvw=   -15

Samenstellingen:  Jk =   Al=3
5

Mi = 6

13A = - = -
O   M     5'

W

Gekonkludeerd mag worden dat qua uitwerking de verschillen met

het w-mechanisme minimaal zijn. Een uitzondering moet worden ge-
maakt voor de gevolgen van een positieve loonpushvoor het saldo op
lopende rekening (Struktureel). Daarvoor krijgen we thans (anders

dan bij het w-mechanisme) de meer gangbare konklusie dat een posi-

tieve loonpush een negatief saldo op de lopende rekening (zowel

qua waarde als qua volume) veroorzaakt.
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TA 3.1 De gevolgen van enkele eenmalige binnenlandse impulsen

in periode 1.

a) Loonpush; b) Bestedingspull;

c) Kapaciteitspull.

t

i r ia- Soort
ale impu ls                                        

                                     t         
   1        2        3 4 5            6     g em.

3-000000aw       5
-                                                         1000000

b gx

c g k 1  0 0 0 0 0 0

a) PL

2 3- 0            - 1   0 -1 0 1 0 0
w     E.V. A G-AlG-1+A2w-2=Tw-2 + b) BMEayMm x

0  -

c) BMgak k

-  3=-1: -- O - 0 O    0333
5       5      -5r     abc  r K 5

=          2        0  0-3-1  0  0 -3
ab   gk   gk-1 + GR r-2 = gk-1 + r-2 5   5          10

gk
3       3   _ _3  _ -3 3 _1 0

c    gk = idem + gk 1010  10  10  10  10

a   gL = M , 'g +  M {1 0-(A'+Jionw)W-1 1kk ym 0
1 2 3 2 1:3 4 3 1 3 3

--- -

= gk + f w - 1-0 w
5 10 5 -10  5 -1-5 --i-B 

ru = 3 2 1   1   1
g-0   0-0 

0
gL    b    g  = idem +M a M g  = idem +T E  x    2      -2       2L              Z y m x

c    gL + idem als bij a

=2 A

a      w   =B    + w =2 gL + w
gL

= =
w   b w=B = 2 g L                     1   0  - 1   0   1   

0   0

gL
-
-

c      w =B = 2 g L
gL
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TA 3.1 vervolg

V a ria- Soort
bele impu 1 s 6 gem.t 1 2 3 4 5

2                   2

a  gx = AO(gL+w)+(1-10)gk+Kr-1 =
4  -4  -1   1   4  -4 - 32 1

-

=  (gL+w)+ gk+r-1 5555 5 5 1-0

2                                                                    1
g        b  g  = idem +g 2   2  -1 7 2     9xxx            55-525 -1-0

c  g  = idem als_bij a - -
11   1 11 1  11  -1--0x                                10   2 -TE 2  10   2

2    1          8 _12 _14 6 8 _12   1a  g  = Mm(gx+P e) = -(g +-g )y 0-E 3  x 2 E       15  15  15  15  15  15   5
20 2  18  20       3g        b  g  = idem -0-y                                                                                       1-5        0   -1-5      -1-515                    5

c  g  = idem 11   9 11 9  11   9
Y                                -iT -15 --15  15  iT -1-5   0

8 12 5 _15 8  12   1
a  sb =  k -  y -TT -15  -13 -15 --1-5  1-5 -10

s bs = idem
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SAMENVATTING.

1. In de tweede helft van de zestiger jaren werden er, overigens

slechts door enkele auteurs, geintegreerde konjunktuur-struktuur-

modellen ( ook wel aangeduid met C.S.-modellen) ontwikkeld, waarin

de ekonomische gang van zaken op de korte termijn was geont op

de ontwikkelingspaden, die in de groeitheorie hun verklaring vin-

den.

Ten onzent is op het theoretische vlak met name onder leiding van

SCHOUTEN veel werk op dit terrein verricht; resultaten van meer

empirisch gerichte studies van het Centraal Planbureau werden door

VAN DEN BELD gepubliceerd. Ook in het buitenland hielden enkelen

zich met de hierboven bedoelde integratie van konjunktuur en struk-

tuur bezig. Genoemd moeten worden SMITHIES, PHILLIPS en BERGSTROM
.

De schaars aanwezige literatuur handelt uitsluitend over de makro-

ekonomie. Wij hebben in onze studie getracht deze lijn verder

door te trekken door de C.S.-analyse toe te passen op modellen

van meerdere landen, regio's, of, -zo kan men het ook interpreteren-,

van meerdere sektoren. In formele termen komt de inhoud van onze

studie neer op de desaggregatie van min of meer bekende makro-

ekonomische C.S.-modellen. Daarbij is de scheiding tussen de

regio's (landen of sektoren) aangebracht door per regio afzonder-

lijk een zelfstandig werkend Phillips-mechanisme voor de arbeids-
markten te veronderstellen.

Meer in concreto voert de zojuist omschreven probleemstelling

naar een theorie van de interregionale (-nationale) koordinatie

van de ekonomische politiek: is koordinatie van de ekonomische

politiek wel of niet noodzakelijk of gewenst? Met het oog op deze

vraagstelling moest tevens worden bestudeerd, langs welke wegen

de gevolgen van akties van grote landen zich internationaal voort-

planten, waarna zij na kortere of langere tijd met de konsekwen-

ties van de eigen akties worden gekonfronteerd. Een theoretisch

interessante kwestie is in dit verband, welke de komponenten zijn

van de dynamische eigenschappan van het systeem; in elk geval
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worden deze niet uitsluitend bepaald door de makro-ekonomische

gedragsparameters van een regio of een land afzonderlijk, doch
ze worden mede bepaald door de gedragsparameters van de handels-
partners. Een algemene konklusie, die uit het bovenstaande voort-

vloeit en die in de tekst van onze studie uitvoerig is geadstru-

eerd, is, dat aanbevelingen aan open volkshuishoudingen, gedaan
op grond van zuiver makro-ekonomische inzichten (d.w.z. dat de

externe vraag- en prijsontwikkeling als een exogeen gegeven wordt
beschouwd), lang niet altijd tot het gewenste resultaat zullen

voeren.

2. Reeds in hoofdstuk I wordt een model ontwikkeld, waarin het accent
valt op de geIntegreerde werking van twee regio's. Het model is

evenwel nog zeer eenvoudig. Een van de kenmerkende veronderstel-

lingen is dat de ondernemers zowel in hun investerings-, als in
hun konsumptiefunktie rekenen met een konstante winstgevendheid

van de beschikbare produktiekapaciteit, onafhankelijk van de fei-

telijke kostenontwikkeling, Deze veronderstelde Starheid van de

winstmarges brengt in feite een zeer hoge monopoliegraad van het

bedrijfsleven tot uitdrukking. Een tweede belangrijke vereenvou-

diging betreft de vraagfunktie naar arbeid, waarin is aangenomen

dat de vraag naar arbeid uitsluitend afhankelijk is van de pro-
duktiekapaciteit, omdat de ondernemers de beschikbare produktie-

kapaciteit met de normale bezetting bemannen, onafhankelijk van

de feitelijke effektieve vraag. Verder is aangenomen dat de inter-
regionale handel via de traditionele in- en exportelasticiteiten,

uitsluitend wordt bepaald door de interregionale prijsverhoudingen.

In het op deze starre fundamenten gebouwde twee-regionenmodel ont-

staat er een konjunktuurbeweging, die zich over de beide regio's
voortplant, wanneer in een van beide autonome impulsen worden ge-

geven. Het aangrijpingspunt voor de interregionale konjunktuur-
beweging is de lopende rekening van de betalingsbalans. (eigen-

lijk van de handelsbalans, omdat we van interregionale mobiliteit

van produktiefaktoren hebben afgezien).
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Twee soorten van impulsen hebben we uitvoerig behandeld, te weten
--

de eenzijdige (d.i. een in een regio gegeven) konsumptie- of
bestedingspull en de (eveneens eenzijdige) loonpush. De uitwer-

king van de beide besproken impulsen is sterk uiteenlopend. Ter-

wijl de eenzijdige bestedingspull is gekenmerkt door een in struk-
tureel opzicht gelijk effekt in de beide regio's (het olievlek-

effekt van de bestedingspull), is de uitwerking van een eenzij-

dige loonpush op alle reole variabelen in beide regio's juist

tegengesteld.
1)

Met betrekking tot de ekonomische politiek hebben we ons beperkt

tot de werkgelegenheids- en de bijbehorende stabilisatiepolitiek.

Gekonkludeerd kon worden dat in het gegeven model zowel het in-

strument van de bestedingspull als dat van de loonpush in prin-

cipe in aanmerking komen voor het bereiken van doelstellingen

terzake van de werkgelegenheid. Wanneer een regio zijn werkgele-

genheidssituatie duurzaam wil veranderen zonder interregionale
neveneffekten te veroorzaken, dan kan dit slechts door toepassing

van een juiste kombinatie van (indien een verhoging van de werk-

gelegenheid gewenst is) een negatieve loonpush en een positieve

bestedingspull.

De juiste stabilisatiepolitiek vloeit rechtstreeks voort uit het

interregionaal gelijkgerichte karakter van de effekten van een
bestedingspull tegenover de tegengestelde uitwerking van een loon-

push. Dit brengt met zich mee, dat, indien de initiole verstoring

bijvoorbeeld uit een positieve loonpush in regio A bestaat, deze

door een eveneens positieve loonpush in regio B kan worden geneu-
traliseerd. ("in de pas lopen"). De aanvankelijk passieve regio B

1)    Overigens is in het geval van de eenzijdige bestedingspull
niet alleen het strukturele effekt in beide regio's gelijk,
doch ook in konjunktureel opzicht is dat het geval, zij
het dat de passieve regio een halve konjunktuurfase achter-
loopt.
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kan de konjunkturele en strukturele effekten van A's positieve
loonpush eveneens ontgaan door toepassing van een negatieve beste-

dingpull (die overigens met een zekere vertraging moet worden
geoffektueerd).

3. Het zal duidelijk zijn dat de zojuist nog eens opgesomde veronder-
stellingen al te grote beperkingen opleggen aan de aktualiteit van
de verkregen resultaten. Men kan immers konstateren dat in de wer-

kelijkheid de winstgevendheid, zeker op de korte termijn, wel de-

gelijk wordt beinvloed door de kosten, dat verder de vraag naar

arbeid tevens (in sommige modellen zelfs uitsluitend) wordt bepaald

door de effektieve vraag en dat tenslotte op het terrein van het

interregionale handelsverkeer mddr mechanismen werkzaam zijn, dan
het traditionele prijsmechanisme.

Nu zou het ongetwijfeld mogelijk zijn geweest om de weg  van de

afnemende abstraktie snel te gaan en een groot model te bouwen,

waarin alle genoemde (en eventueel nog andere) aspekten tegelij-

kertijd onder de loupe zouden zijn genomen. Wij hebben evenwel

wat dit betreft de weg van de geleidelijkheid bewandeld en we
hebben in hoofdstuk II een makromodel van de gesloten volkshuis-

houding behandeld waarin we de eerstgenoemde twee abstrakties

(konstante winstmarges en de onafhankelijkheid van de arbeidsvraag

van de feitelijke produktie) hebben laten vallen. Een belangrijke

vereenvoudiging in vergelijking tot hoofdstuk I is natuurlijk

wel, dat uit de aard van de makro-theorie de interregionale pro-
blematiek weer buiten het vizier komt. Men moet het model van

hoofdstuk II evenwel zien als het aggregaat van de later volgende

mddr-regionenmodellen. Als zodanig verschaft het de onmisbare

achtergrond voor de latere uiteenzettingen.

Doch behalve dat, zijn er een aantal konklusies uit het model van
hoofdstuk II te trekken die ook in het regionenmodel hun geldig-

heid behouden, omdat een autonome impuls, welke in 660 van de

regio's wordt geoffektueerd ook zijn konsekwenties heeft voor het
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gesloten stelsel van de gemeenschap van de regio's.

Behalve de loonpush en de bestedingspull wordt in hoofdstuk II

ook een autonome wijziging in de groei van de kapitaalgoederen-

voorraad (de kapaciteitspull) behandeld. Van deze drie instrumen-

ten heeft de laatstgenoemde in struktureel opzicht de meest neu-

trale werking, doch lijkt overigens in sterke mate op de loonpush.

De bestedingspull blijkt de grootste strukturele verstoringen

teweeg te brengen.

Met betrekking tot de werkgelegenheidspolitiek kan worden gesteld

dat het loonpolitieke instrument het meest effektief is met het

oog op strukturele doelstellingen . Voor de stabilisatie van

bijvoorbeeld een negatieve loonpush ter vergroting van de werkge-

legenheid, kan het best een positieve kapaciteitspull worden

aangewend.

Behalve de werkgelegenheidspolitiek en de stabilisatie ervan hebben

we in hoofdstuk II ook de mogelijkheden voor een duurzame verande-

ring van de reole loonvoet onderzocht. We konden konkluderen dat

daarvoor de voortdurende kapaciteitspull het aangewezen middel is.

Voor de volledige redressering van de konjunkturele neveneffekten

vormen loonpush (eenmalig) en bestedingspull (tegengesteld, een-

malig) noodzakelijke komponenten.

Uiteraard gelden bovenstaande uitspraken slechts bij een bepaalde

reaktiesnelheid van de ekonomische autoriteiten. Bij een andere

reaktiesnelheid, moeten eventueel andere aanbevelingen worden ge-

daan; algemene uitspraken zijn niet mogelijk. Ook aan deze pro-

blematiek hebben wij een paragraaf gewijd.

4. In hoofdstuk III hebben we de makro-analyse, nu voor de open

volkshuishouding, voortgezet.

Op de eerste plaats hebben we in dit hoofdstuk een bespreking van

de mechanismen, die de interregionale (-nationale) handelsstromen
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reguleren, ondergebracht. We hebben daarbij rekening gehouden met

enkele empirische resultaten, die onder andere door het Centraal

Planbureau zijn gepubliceerd. Gebleken is dat het prijsmechanisme
van hoofdstuk I weliswaar in de werkelijkheid werkzaam is, doch

dat daarnaast andere faktoren een minstens even grote rol spelen.

Aan de zijde van de exporten zijn dat de autonome ontwikkeling

van de wereldvraag en de z.g. "home pressure of demand". Aan de

importkant zijn dat de binnenlandse feitelijke produktie, vanwege

de komplementaire binding van het importvolume aan de produktie,
en ook weer de al eerder genoemde "home pressure".

Vervolgens hebben we de werking van het model, gekompleteerd met

de nieuwe mechanismen, bestudeerd, nadat weer een autonome loon-
push, bestedingspull en kapaciteitspull waren toegediend.

Met betrekking tot de werkgelegenheids- en inkomensverdelingspoli-

tiek bleken de resultaten niet fundamenteel anders te zijn dan in

het geval van de gesloten volkshuishouding. De nadruk van onze
ekonomisch-politieke analyses heeft in het nieuwe hoofdstuk dan

ook op de betalingsbalanspolitiek gelegen. In dit verband werden
het bestedings- en het wisselkoersinstrument besproken.

Wat betreft het eerste punt heeft onze analyse geen opzienbarende

gezichtspunten opgeleverd. Een autonome vermindering van de binnen-
landse bestedingen leidt tot een overschot op de lopende rekening,

gemeten zowel in waarde- als in volumebedragen. De konjunkturele

konsekwenties konden worden opgevangen door middel van een posi-
tieve kapaciteitspull. Wel moet men rekening houden met een struk-

turele onderbezetting van de kapitaalgoederen, aangezien vanwege
de negatieve bestedingspull (d.i. een positieve spaarpull) de ka-

pitaalgoederenvoorraad stijgt, terwijl de feitelijke produktie

lager wordt.

Behalve het bestedingsinstrument kan men ter bereiking van doel-

stellingen terzake van de betalingsbalans, ook overgaan tot Wijzi-

ging van de wisselkoers. Een volledige raming van de gevolgen van

een wisselkoersverandering is echter moeilijk te maken. De gekom-
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pliceerdheid wordt veroorzaakt, doordat een wijziging van de
wisselkoers zich op drie punten in belangrijke struktuurrelaties

doet gevoelen, n.1. in de export- en de importfunktie (vanwege de
veranderde konkurrentiepositie) en verder op het kapitaalrende-

ment (vanwege de gewijzigde ruilvoet). Een extra moeilijkheid

vormt de kompenserende uitwerking op de betalingsbalans van het

konkurrentie-effekt enerzijds en het ruilvoeteffekt anderzijds.
Aansluitend bij de gangbare opvattingen hebben wij de nadruk ge-

legd op het konkurrentie-effekt van een verandering van de wissel-

koers, die overigens nagenoeg op hetzelfde neerkomt (wat de bin-

nenlandse gevolgen betreft) als een autonome verandering van het

wereldhandelsvolume. Op zijn beurt kan het ruilvoeteffekt in ons

model worden getransformeerd in een autonome rendementspush.

Samengevat luidde de konklusie: het konkurrentie-effekt van een

revaluatie leidt tot een struktureel tekort op de lopende reke-

ning. Dit tekort wordt kleiner door de verbeterde ruilvoet. Daar-

naast induceert de verbeterde ruilvoet een positieve rendements-

push, die qua effekt te vergelijken is, enerzijds met een beste-

dingspull en anderzijds met een (voortdurende) kapaciteitspull.

Hiermee liggen de stabiliseringsmaatregelen na een revaluatie

voor de hand: zowel het konkurrentie- als het ruilvoeteffekt vra-

gen om een bestedingspull, terwijl het laatstgenoemde effekt te-

vens een voortdurende negatieve kapaciteitspull noodzakelijk maakt.

Mede in verband met de wisselkoersproblematiek hebben we ter af-

sluiting van hoofdstuk III autonome veranderingen in de ontwikke-

ling van de wereldvraag behandeld. Daarbij werd gesignaleerd dat

de wereldhandel zelf, zowel qua prijzen als qua volume een cycli-

sche golfbeweging vertoont. We hebben laten zien dat de periodi-

citeit van de zojuist bedoelde konjunktuurgolf in verhouding tot

de endogene periodiciteit zeer belangrijk is voor de labiliteit

van het open makro-model. De hier bedoelde labiliteit kan Sterk

toenemen indien de frekwentie van de exogene golfbeweging ongeveer

even groot is als een dominant endogeen trillingsgetal (resonantie-

effekt).

Wij zijn van mening dat als het hierbedoelde resonantie-effekt op-
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treedt, in theorie een konjunktureel stabiliserend beleid -nog wel
kan worden ontworpen, doch dat men bij de praktische uitvoering
gekonfronteerd zal worden met zich opstapelende moeilijkheden.

5. Los van zijn betekenis binnen de makro-ekonomische kontekst vormt

het resonantie-effekt een goede overgang naar de hoofdstukken IV
en V, waarin we de in hoofdstuk I aangevangen behandeling van de

regionaal gedesaggregeerde modellen hebben hervat. In de regionale

modellen wordt immers elke regio afzonderlijk, met een cyclisch

verloop van de prijzen en de vraag van de handelspartner gekonfron-

teerd. Het verschil met de makro-ekonomie is uiteraard, dat de

hier bedoelde cycli niet meer van exogene oorsprong zijn, doch en-
dogeen worden verklaard.

De verbindende schakel tussen de regio's is in hoofdstuk IV het

interregionale prijsmechanisme. Opnieuw worden in het gewijzigde
model de reeds enkele malen genoemde impulsen onderzocht.

Met betrekking tot de loonpush kan worden gesteld, dat de in hoofd-

stuk I optredende tegengestelde uitwerking 8 de aktieve regio in
vergelijking tot de passieve, nog maar gedeeltelijk behouden
blijft. Zij geldt slechts voor de redle loonvoet en de bezettings-

graad (struktureel), terwijl de gevolgen voor enkele andere varia-

belen (kapitaalvorming en werkgelegenheid) in de beide regio's

juist weer gelijk-gericht zijn.

Van de eenzijdige konsumptiepull zij nog eens herhaald dat de

meeste variabelen (werkgelegenheid, produktie en kapitaalvorming)
in de beide regio's een gelijkgerichte ontwikkeling vertonen.

(het olievlekeffekt van de konsumptiepull blijft dus intakt) Een

uitzondering vormt de re@le loonvoet; deze bereikt in de aktieve
en de passieve regio tegengestelde waarden.

De tegengestelde uitWerking in aktieve en passieve regio is echter

het meest geprononceerd in het geval van een eenzijdige kapaciteits-

pull. We stuiten hierbij op een belangrijk verschilpunt met de
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makro-ekonomie. Daar gold namelijk, dat de gevolgen, behoudens op

de punten van kapitaalvorming en werkgelegenheid, onder invloed

van loonpush en kapaciteitspull nagenoeg gelijk waren. In het

regionenmodel welk gebaseerd is op het prijsmechanisme, is dat,
wat de regionale uitkomsten betreft, niet meer het geval.

Wat de ekonomische politiek betreft hebben we ons beperkt tot de

werkgelegenheidspolitiek met de bijbehorende stabilisatiemaat-

regelen. Twee gevallen werden onderscheiden:

A. De konjunkturele stabilisatie geschiedt door de regio,
die ook de werkgelegenheidspolitiek voert.

B. De wat de werkgelegenheid betreft aktieve regio laat de

konjunkturele stabilisatie over aan de handelspartner.

ad A. In dit geval is het raadzaam om met het oog op een verhoging

van de werkgelegenheid een kombinatie van een elkaar versterkende

negatieve loonpush en een positieve kapaciteitspull toe te passen.

De beide maatregelen kompenseren elkaar grotendeels wat de konjunk-

turele effekten aangaat. Aangevuld met een negatieve konsumptie-

pull, kan zelfs volledige stabilisatie worden verkregen, terwijl

voorts noch in konjunktureel, noch in struktureel opzicht de gang

van zaken in de partnerregio wordt verstoord.

ad B. Aannemend dat regio A een verhoging van de werkgelegenheid

wenst te realiseren door de toepassing van een negatieve loon-

push, is het voor de handelspartner mogelijk om voor zichzelf de

konjunkturele en strukturele konsekwenties van A's ingreep te ont-

gaan. Het hoofdbestanddeel van in het pakket te nemen maatregelen

in de regio B is een, -vertraagde-, doch eveneens negatieve kapa-

citeitspull.

6. Hoofdstuk V verschilt van IV doordat niet meer het prijsmechanisme

doch de "home pressure of demand" de interregionale betrekkingen

reguleert.

Een opvallend resultaat is dat de konjunktuurbewegingen na een-

zijdige loonpush en een dito kapaciteitspull in de aktieve en pas-
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sieve regio geenszins tegengesteld, doch, -zij het niet volkomen-,

gelijkgericht verlopen.

Van de eenzijdige bestedingspull zijn de konsekwenties, op een
enkele uitzondering na, in de twee regio's zelfs geheel identiek.

Wat de ekonomische politiek betreft het volgende. De kern van
het werkgelegenheidsbeleid is wederom de loonpush. De op dit punt
aktieve regio kan zorg dragen voor de konjunkturele stabilisatie

door een tegengestelde kapaciteitspull. Op die wijze behoeven er

noch konjunkturele noch strukturele repenkussies op te treden

voor de partnerregio.

Ook nu weer rijst de vraag, of de partner middelen tot zijn be-

schikking heeft om de konsekwenties van A's ingreep te ontgaan.

Het antwoord op de gestelde vraag is bevestigend: een negatieve

kapaciteitspull in regio B doet grotendeels de konjunkturele gevol-
gen van een negatieve loonpush in regio A teniet.

We hebben hoofdstuk V besloten met een beschouwing over een even-

wichtige inkomenspolitiek. De kern is daarvan, evenals dat het ge-
val was in de makro-ekonomie: een duurzame verhoging van de inves-
teringsneiging door het voortdurend hanteren van de kapaciteits-

pull.

Een algemene konklusie mag tenslotte zijn, dat een regio of een

land door een zelfstandig te voeren beleid, doelstellingen terza-

ke van werkgelegenheid en inkomensherverdeling kan realiseren, een
en ander zonder konjunkturele labiliteit te veroorzaken. Wanneer

een regio evenwel zou nalaten de interregionale konjunkturele
nevengevolgen van zijn struktuurbeleid te redresseren, dan kan

zulks in de regel door de partnerregio geschieden, overigens ook

weer zonder het streven van de met het oog op een struktuurwijzi-
ging aktieve regio, te doorkruisen.
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SYMBOLENLIJST EN ENKELE AFKORTINGEN.

De belangrijkste symbolen en afkortingen zijn in deze lijst opgenomen.
Van de enkele die ontbreken, is de betekenis in de kontekst aangege-
ven.
De rubricering is als volgt:
I        Afkortingen
II Symbolen

1· v-ari-abelen (nader uitgesplitst in volumina, prijzen en waarde-
bedragen)

2.    Autonome impulsen
3.    Koifficionten en konstante parameters

4.    Subindices

5.    pperatoren en diversen

I  Afkortingen.
A        Appendix
CPB Centraal Planbureau
CPM Centraal Planbureau Model
E V Eindvergelijking
G        Grafiek
gem. gemiddelde (trend of Struktuur)
M        Modeloverzicht
T        Tabel

II Symbolen.
1     Variabelen

1.1   Volumina

1.1.1 Absolute niveau's

c        konsumptie van loontrekkersL

c        konsumptie van niet-loontrekkersR
d        afschrijvingen
e        export
i Ei bruto- investeringenB

i        netto- investeringennetto
k        beschikbare kapitaalgoederen
£        werkgelegenheid
2        vraag naar arbeidV
2        arbeidsaanbod
m        import
y        bruto nationaal inkomen
y'       produktiekapaciteit, uitgedrukt in goederen

 L       reoel looninkomen

yR       reele winstsom
YRE(1- 11)y'gedeelte van de produktie-kapaciteit (in goederen) dat toevalt

aan de kapitaalgoederen.
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1.1.2  (relatieve) afwijkingen t.o.v. de evenwichtige-groeiwaarden

 e       export

 i       investeringen

gk       beschikbare kapitaalgoederen

gk       idem als gk doch gemiddelde trendwaarde

 £EgL vraag naar arbeid

g£       idem als g£, doch gemiddelde trendwaarde
g        importm

g        binnenlandse bestedingenX
g        feitelijke produktie
-y
g        idem als g , doch gemiddelde trendwaarde
Y                      Y
SEgk-gx  verschil tussen produktie-kapaciteit en binnenlandse bestedingen

sb       onderbezettingspercentage van de beschikbare kapitaalgoederen
s        saldo op de lopende rekeningU

1.2   Prijzen
1.2.1 Absolute niveau's

p        binnenlands algemeen prijsniveau
P£EPL nominale loonvoet

r        feitelijk rendement (zie A 2.1)
r0Er E

idem als r, doch ingeval van evenwichtige groei
P L

wE· 
redle loonvoet

1.2.2 (relatieve) afwijkingen t.o.v. de evenwichtige groei

Efpx binnenlands algemeen prijsniveau

p        exportprijspeile

PiEPL nominale loonvoet
=
r        kalkulatierendement (is een differentie, zie A 2.1, pag. 212)
=
rf       feitelijk rendement
=
w        reole loonvoet

1.3   Waardebedragen
S        waardesaldo op lopende rekening (afwijking t.o.v. evenwichti-

U
ge groei)

2     Autonome impulsen

2.1   Absolute niveau's

ER       konsumptiepull

i        kapaciteitspull

22=PL nominale loonpush

x        bestedingspull.
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2.2   Afwijkingen t.o.v. de evenwichtige groeiwaarden

SeEge-ge groeivoet van de wereldhandel
E

SkEgk-gn groeivoet van het kapitaalvolume
=

Ex autonome verhoging van de binnenlandse bestedingen

8xfgx-gn groeivoet van de binnenlandse bestedingen (Egx-gx  )
=                                                       -1
2        nominale prijzenpush
*
Rb       buitenlands prijspeil
=

££EEL nominale loonpush
2   2

ELEEL-PL nominale loonvoetstijging
-1

Em       importprijspeil

r'       geinduceerde redementspush
=
w        reole loonpush
- = =
wEw-w-1  redle loonkostenstijging

3     Koefficienten en konstante parameters

a        gemiddelde arbeidskwote
I.

a        elasticiteit v.d. vraag naar arbeid t.o.v. de produktie-kapa-k
citeit

0                                                                 0
a        idem als ak' doch t.o.v. de feitelijke produktieY
B        elasticiteit van de nominale loonvoet t.o.v. de werkgelegenheids-
0

situatie
YL       marginale konsumptiekwote van de loontrekkers

TR       idem als YL' doch van niet- loontrekkers
g        (netto) natuurlijk groeivoetn
6        afschrijvingsperunage
E        elasticiteit van de nominale loonvoet t.o.v. het algemene

prijsniveau
4        acceleratie-koJfficiont
n        som van in- en exportelasticiteiten t.o.v. de nominale in- en

exportprijzen
n        exportelasticiteit t.o.v. de nominale exportprijse
n        importelasticiteit t.o.v. de nominale importprijsm
n        exportelasticiteit t.o.v. het verschil in loonvoet en buiten-
PL      lands prijspeil

K        gemiddelde kapitaalkoofficidnt
X        loonkostenkwote (evenwichtige groei)0

(1-Am) konstante monopolistische winstmarge
0

U        marginale importkwote van de feitelijke produktie
U        gemiddelde in- en exportkwote (evenwichtige groei)0

A        groeivoet van de beroepsbevolking
P        autonome stijging van de arbeidsproduktiviteit
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C EC investeringsparameter (zie A.2.1, pag. 215)R  r
./

C        investeringsparameterR

4        grootteverhouding van regio's
0,91'92  doorberekeningskodfficionten van de nominale loonkosten in het

algemene prijsniveau
98'WE'*ME  doorberekeningskoofficionten in de exportprijsfunktie

WMX'WX
doorberekeningskoofficionten in de binnenlandse prijsvormings-
funkties

(1 -w ) gedeelte van s, dat leidt tot extra exporten
e

(1-wm  idem als (1-we)' doch m.b.t. de importen

(1-w) gedeelte van s dat leidt tot een volumesaldo op de lopende
rekening

3.2   Samenstellingen

J       gekorrigeerde elasticiteit van de vraag naar arbeid t.o.v. de
beschikbare kapitaalgoederen (arbeidsplaatsen)

A ,Al'A2 koofficionten in de eindvergelijking
n        samengestelde elasticiteitskoofficiont van het exportvolume

W t.o.v. de reole loonvoet (zie pag. 97)
K

EREl-x   kapitaalkoofficiont, gerelateerd aan het reole winstinkomen
m

A'        loonkostenkwote,-gekorrigeerd voor de ruilvoet
p'        evenredigheidskoefficlent tussen het re@le exportsaldo en het

interregionale spanningsverschil
MEl/(1-CKR) bestedingsmultiplikator

M        werkgelegenheidsmultiplikator2
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