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Stellingen behorend bij het proefschrift:
"De betekenis van re&le en financidle internationalisatiegraden
voor volkshuishoudingen"

door Pieter J.F.G. Meulendijks (KUB, 2 april, 1992)

I: Wanneer de particuliere beleggers niet onmiddellijk reageren op een
positief verschil tussen hun feitelijke en hun gewenste geldhoeveelheid komt
men tot de merkwaardige conclusie dat de door hun gewenste marktwaarde van
kapitaalgoederen hoger is dan de feitelijke marktwaarde, hetgeen niet
plausibel is. Niettemin kan dan van een vertraagde renteaanpassing gesproken
worden.

II: Als de geldscheppende instellingen, dat wil zeggen de handelsbanken
exclusief de spaarbanken, niet onmiddellijk reageren op een positief
verschil tussen de feitelijk door hun verstrekte hoeveelheid bankkredieten
en de door hun. bij de gegeven nog niet aangepaste bankkrediet-rente,
gewenste hoeveelheid te verlenen bankkredieten, komt men eveneens tot
merkwaardige conclusies die niet plausibel zijn. Niettemin kan dan ook van
een vertraagde renteaanpassing worden gesproken.

III: Analytische modellen die abstraheren van een mogelijk verschil tussen
feiten en wensen zijn niet geschikt voor de prognose van effecten op de zeer
korte termijn doch komen, ceteris paribus, tot dezelfde conclusies voor de
iets langere termijn als de prognosemodellen die w&1 een tijdelijk verschil
tussen feiten en wensen impliceren. Vanwege het gebrek aan de bedoelde
vertragingen zijn de analytische modellen eenvoudig en daardoor gemakkelijk
te begrijpen. De prognosemodellen zijn daarentegen vanwege merkwaardige
vertragingen niet te begrijpen.

IV: In vele portfolio-modellen voor het handelsbankwezen, met name dat van
Brainard/Tobin (1968), wordt uitgegaan van een gegeven rentevoet voor
termijndeposito's. De middelen van deze geldscheppende instellingen qua
termijndeposito's zijn daarmede vraag-bepaald. dat wil zeggen bepaald door
de vraag naar termijndeposito's van de particuliere beleggers. Het zou
echter logischer zijn tevens van een aanbodfunctie met betrekking tot
termijndeposito's voor de handelsbanken uit te gaan zodat de desbetreffende
rentevoet niet exogeen doch endogeen bepaald kan worden via het evenwicht
tussen vraag en aanbod. In dat geval moet de termijndeposito-rente gelijk
gesteld worden aan de evenwichtsscheppende bankkrediet-rente.

V: Als men van vertragingen abstraheert en derhalve een voortdurend
evenwicht tussen vraag en aanbod van alle vermogenstitels postuleert. dus
ook van bankkredieten en termijndeposito's, en tevens het aanbod van
bankkredieten door de handelsbanken ten opzichte van hun aanbod van
termijndeposito's respectievelijk de vraag naar termijndeposito's door de
particulieren ten opzichte van hun vraag naar bankkredieten eveneens perfect
substitueerbaar acht, is er geen verschil te bespeuren tussen een rationeel
portfolio-gedrag van het handelsbankwezen dan wel een gedrag waarbij
constante geld- en kredietmultiplicatoren door het handelsbankwezen worden
toegepast. Beide gedragshypothesen impliceren immers winstmaximalisatie
onder nevenvoorwaarden waarbij rekening gehouden wordt met risico's. Wdl
dient in geval de hiervoor bedoelde perfecte substitueerbaarheid wordt
verondersteld, hetgeen logisch lijkt, een nieuwe vergelijking te worden



geintroduceerd om het model oplosbaar te maken, namelijk de vergelijking die
het gewenste kaspercentage ten opzichte van het totaal van creditsaldi
formuleert.

VI: "Money doesn't much matter" indien de voortdurende inflatie een zuiver
monetaire oorzaak kent an indien men uitgaat van een volledige bezetting van
de produktiecapaciteit alsmede van volledige werkgelegenheid. Zowel het
consumptie- en investeringsvolume als het werkgelegenheidsvolume worden
namelijk niet aangetast door de hier bedoelde monetaire financiering,
waarbij een definitieve extra belastingverlaging en dientengevolge een extra
groot begrotingstekort via een voortdurende extra geldschepping gedeeltelijk
wordt gefinancierd.

VII: Bij een zuivere monetaire inflatietheorie behoren enkele specifieke
vooronderstellingen ten aanzien van de particuliere consumptiefunctie, met
name dat de door de definitieve extra belastingverlaging extra verkregen
particuliere middelen gespaard worden. Drie theoriean zouden een dergelijk
verschijnsel kunnen verklaren, met name die van:
1. de permanente inkomenshypothese
2. het equivalentie-theorema van Ricardo, in de zin dat aan de extra

belastingverlaging geen gewicht wordt toegekend
3. het positieve verband dat zou bestaan tussen de consumptiequote van het
beschikbare particuliere inkomen en het reael vermogen; beide grootheden
dalen in geval van de bedoelde monetaire inflatie.

VIII: Een eenmalig extra hoge prijsstijging die het gevolg is van een
vlucht uit het geld bij een verwachte voortdurende inflatie leidt tot een
definitieve verhoging van de omloopsnelheid van het geld. Leidt dan met
andere woorden tot een definitieve daling van de reele kasvoorraden en

daarmede tot een daling van het reele particuliere vermogen. Hoewel de
nominale rentevoet op staatsobligaties zal stijgen in procentpunten, is deze
stijging in het algemeen lager dan de verwachte inflatiegraad, zodat de
reele rentevoet ofwel het redle obligatierendement zal dalen. Deze mutatie
van de reele rentevoet heeft echter geen enkel effect op de fundamentele
reale gang van zaken.

IX: Een daling van het reale obligatierendement wil echter nog niet zeggen
dat ook het reele aandelenrendement, hetwelk de investeringsbedrijvigheid
van bedrijven bepaalt, zal dalen in geval van de hierbedoelde zuiver
monetaire inflatietheorie. Integ-endeel: het aandelenrendement   blij ft   dan
constant. Hoogstens zou men in dat geval kunnen spreken van een stijging van
de "nominale" rentevoet op aandelen in procentpunten overeenkomstig de
verwachte inflatiegraad die in de toekomst in feite gerealiseerd wordt.

X: De zin van het organiseren van een voortdurende monetaire inflatie kan
gelegen zijn in de wens om de schuldquote van de overheid (ten opzichte van
het marktinkomen) definitief te verlagen. Dit is een groot voordeel als de
voornaamste nadelen in de eigenlijke reale sfeer toch niet optreden! Wal

brengt de daling van de overheidsschuldquote een daling van de reele
obligatierentevoet teweeg.

XI: De 'Tilburgse school' verdient afgemaakt worden, niet afgemaakt!
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1     INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN DE VOORNAAMSTE VOORONDERSTELLINGEN

VAN DE GEHANTEERDE MODELLEN

1.1 Inleiding en probleemstelling

Deze  studie  is te beschouwen als een aanvulling op 6n een verbetering

van de analyses van mijn leermeester D.B.J. Schouten zoals deze  werden

beschreven  in  " Het wankele evenwicht  in de economie" (Schouten,   1986) .
De aanvulling betreft de analyse van het  twee-landen  model  welke  in

'het  wankele evenwicht' nog ontbreekt. Bovendien wordt nu ook een zui-

ver vast wisselkoerssysteem geintroduceerd evenals een zuiver  flexibel

wisselkoerssysteem, terwijl Schouten in zijn boek de "kleine monetaire

politiek" voortdurend zodanig endogeniseert dat de wisselkoers inder-

daad  constant gehouden wordt ondanks een in beginsel flexibel systeem.

Deze manipulatie met 'de kleine monetaire politiek' blijft hier achter-

wege.(1)

De verbetering betreft het portfolio-model waarmede  Schouten  in  "het

wankele evenwicht" nog worstelde zonder evenwel tot verkeerde conclu-

sies te komen. Zijn "financiale internationalisatiegraad" ligt  in  de

buurt  van 0,144 maar wordt in tegenstelling tot wat wij doen niet meer

gevariaerd.

Ook  wijzen we erop dat Schouten in zijn investeringsfunctie een dubbel

zo hoge acceleratorcoafficiant(j) gebruikt als wij in deze studie  han-

teren. Dit  wil met andere woorden zeggen dat hij de rentegevoeligheid

van de investeringen ook dubbel zo hoog als wij inschat. Voor de  lange

termijn-tendenties is de kwantitatieve waarde van deze coafficient

evenwel van geen betekenis.

Daarnaast  gaat hij in zijn werk ook in op de analyse van de effecten

van een loonimpuls an op de werking van het Phillips-mechanisme. Daar-

van  wordt  hier  thans  geabstraheerd  en  veronderstellen we derhalve

voortdurend een starre arbeidsmarkt. De betrekkelijkheid van  deze  hy-

pothese zien we weliswaar in, maar het zou tot een onoverzienbare hoe-

1



veelheid nieuwe probleemstellingen hebben geleid als we ook een  flexi-

bel  werkende  arbeidsmarkt  in onze beschouwing betrokken hadden. Door

onze beperking hopen we het na te streven overzicht te behouden.

Onze  hoofdprobleemstelling die "De betekenis van reale en financiale

internationalisatiegraden voor  volkshuishoudingen" is, ligt  op  het

kruispunt van twee gedachtengangen:

Bij de eerste gedachtengang vragen we ons af of de  conclusies  van  de

internationale literatuur met betrekking tot de gevolgen van unilatera-
le budgettaire en monetaire maatregelen voor de Grote  Open  Volkshuis-

houding anders zijn dan die voor de Kleine Open Volkshuishouding indien
de daarvoor noodzakelijke analyses worden  uitgevoerd  met  behulp  van

onze  meest  recente  dynamisch  reael-financiale  modellen van de open
volkshuishouding. Het onvermijdelijk gedifferentiaerde antwoord op deze

eerste  vraag,  welk  op samenvattende wijze wordt gegeven in hoofdstuk
12,   is te reduceren   tot een eenvoudig   ' ja' .
Op  de korte termijn kunnen maatregelen van de nationale budgettaire en

monetaire autoriteiten positieve, negatieve of zelfs geen effecten

opleveren  alnaargelang  we  alternatieve ragimes analyseren met behulp

van het model van de kleine open economie. Op de lange termijn zal deze

kleine open volkshuishouding verankerd blijven aan de gang van zaken in

de rest van de wereld. Voor de grote open economie zijn daarentegen ook
voor  de  lange  termijn extra-consequenties te verwachten en geldt een

dergelijke eenzijdige gebondenheid niet meer. Integendeel, zij oefent

nu  zelf  een sterke invloed uit op het reilen en zeilen in de rest van

de wereld. In het laatste geval wordt het interessant om te onderzoeken
wat  de  kritische  omstandigheden  zijn waaronder het nationaal econo-

misch-politieke gedrag tot gunstige of  juist  tot  ongunstige  binnen-
en/of buitenlandse gevolgen kan leiden.

Bij de tweede gedachtengang laten we ons speciaal  leiden  door  een  a
priori vermoeden dat het iets uitmaakt of we in meer of mindere mate te

doen hebben met imperfecties bij het internationale handels-  en  kapi-
taalverkeer. De nadruk wordt nu gelegd op de betekenis van een reeds in

2



de uitgangssituatie bereikte  reale en financiale openheid van een

volkshuishouding  voor  de  afloop van het economisch proces. Vooral de

betekenis van de financiale internationalisatiegraad wordt het  middel-

punt van ons aandachtsgebied, met het extreme postulaat van geen enkele
mogelijkheid tot internationaal kapitaalverkeer versus het in de inter-

nationale  literatuur vaak gehanteerde andere extreme postulaat van een

perfect werkende internationale kapitaalmarkt.(2)

Aldus  zijn 'openheid' en 'mobiliteit' de twee hoofdbegrippen die we in

de komende hoofdstukken veelvuldig zullen hanteren.

Tenslotte concluderen we op shmenvattende wijze in hoofdstuk 12 dat het

a priori vermoeden met betrekking tot de grote betekenis van de  inter-

nationale  kapitaalmobiliteit  ook uitkomt, maar alleen voor de korte

termijn.

Vooraleerst  leiden  we af dat zowel de zogenoemde 'traditionele' theo-

rie. met geen enkel internationaal kapitaalverkeer, als de door ons  in

deze als geavanceerd beschouwde 'portfolio-theorie' op de lange termijn

tot diametraal tegengestelde resultaten komen vergeleken met de  hoofd-

conclusies  van  de ' perfecte kapitaalmobiliteits'-theorie. Naarmate de

financiale openheidsgraad (ten opzichte van  de  reale  openheidsgraad)

hoger  is blijken evenwel de korte-termijnresultaten van beide hypothe-

sen, dus die van imperfecte versus die van perfecte kapitaalmobiliteit

naar elkaar te convergeren.

Voorts wordt ons vermoeden bevestigd dat de  macro-resultaten  voor  de

wereld  als  geheel, dat wil zeggen voor alle betrokken landen, als ge-

volg van een te  voeren  nationale  economische  politiek  fundamenteel

dienen  te worden geanalyseerd met behulp van het model van de gesloten

economie. Deze macro-problematiek wordt uitgebreid aan de orde  gesteld
in hoofdstuk 4.

De hoofdstukken 5 t/m 10  zijn ingeruimd om vooral  de  verdelingskwes-

ties tussen de te onderscheiden wereld-blokken aan de orde te stellen.

Hoofdstuk 11 wordt vervolgens gewijd  aan  de  Europese  eenwordingsge-

dachte waarbij we ons afvragen in hoeverre de door ons afgeleide hoofd-

stellingen een bijdrage kunnen leveren tot het geven van  een  antwoord
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op  de  vraag  hoe een succesvolle overgang van EMS naar EMU kan worden
gerealiseerd.

De  hoofdstellingen  die  we  in de diverse hoofdstukken zullen poneren
worden ten slotte nog eens samengevat in hoofstuk 12. Zij dienen een
antwoord  te  zijn  op  belangrijke vragen die we in deze studie aan de

orde willen stellen. Zoals gezegd, zoeken we in de  eerste  plaats  een
antwoord op de vraag wat nu eigenlijk de kwantitatieve betekenis is van
de financiale internationalisatiegraad, in samenhang met de reale open-
heidsgraad,  voor  de  korte-  en lange-termijn effecten van een actief
binnenlands te voeren budgettaire en monetaire politiek. Het antwoord

zal  vermoedelijk meer genuanceerd zijn naarmate we varieren met alter-
natieve reele openheidsgraden alsmede met alternatieve r6gimes voor  de
nationale en internationale reele en financiele markten.

De hoofdtekst wordt gevolgd door 'noten' en een bibliografie. Daarnaast
is er een appendix met tien bijlagen toegevoegd waarnaar we in de tekst
regelmatig zullen verwijzen.

Bijlage  10 bevat de computerresultaten van al onze probleemstellingen,
uitgedrukt in relatieve afwijkingen van een  denkbeeldige  evenwichtige

groei  voor  alle  in  beschouwing genomen variabelen (stroom- 6n voor-
raadgrootheden!).

Een  samenvatting  van de voornaamste resultaten vindt men in de afzon-
derlijke tabellen, verspreid over  de  diverse  hoofdstukken  van  deze
studie.

1.2   De voornaamste vooronderstellingen van de gehanteerde modellen

Ter  vermijding  van misverstanden worden in deze paragraaf. vooruitlo-

pend op het hiernavolgende, de voornaamste vooronderstellingen die  wij
hanteren  in  het licht gesteld. Dit zal. naar wij verwachten. dienstig
zijn voor een beter begrip en zal  de  lezer  hopelijk  stimuleren  tot
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verder  lezen. De 'prozaische' toonzetting van de uiterst beperkte toe-

lichting op de talloze, exact geformuleerde conclusies in de hiernavol-

gende hoofdstukken, moet dan w61 voor lief worden genomen.

Vooronderstelling 1:

De  in  deze  studie  gebezigde  'Tilburgse redeneertrant' op basis van

afgeleide dynamische eindvergelijkingen, geformuleerd in trendafwijkin-

gen  van  een  gepostuleerd  evenwichtig  groeipad, kent zijn negatieve

kanten. De hierbedoelde trendafwijkingen zijn econometrisch niet gemak-

kelijk  te  identificeren bij gebrek aan een referentiesituatie waarbij

evident sprake is of was van evenwichtige groei. Dit  wil  echter  niet

zeggen  dat voor theoretische doeleinden deze -dus Tilburgse wijze- van

analyseren niet geschikt zou zijn. Hoewel deze  'Tilburgse traditie' in

Amerika  niet  als  zodanig  bekend is, komt zij daar toch eveneens hoe

langer hoe meer in zwang. Elke  macro-econoom  loglineariseert  meestal

zijn 'oorspronkelijk in absolute termen geformuleerde' modellen. Overi-

gens moet gesteld worden dat loglineariseren nog niet automatisch bete-

kent  dat  bedoelde macro-economen ook uitgaan, zoals wij telkens doen,

van een evenwichtige groei bij de formulering van hun  absolute  model,

waarna  zij  dit  model loglineariseren. Veelal postuleert men namelijk

een zogenoemde 'steady state' waarbij  geen  groei  wordt  gegenereerd.

(Van de Klundert, 1990).

Vooronderstelling 2:

Behalve  onze  spaarhypothese en de waarden voor de invoer- en uitvoer-

elasticiteiten zijn de  door  ons  gehanteerde  gedragsparameters  niet

econometrisch  getoetst.  Wdl  gaan  we uit van verhoudingsgetallen die

globaal in overeenstemming zijn met de Nederlandse  nationale  boekhou-

ding, met dien verstande dat ze aangepast zijn om aan de condities van

een evenwichtige groei te kunnen voldoen.

Wij  noemen vier argumenten waarom econometrie toegepast op onze model-

len welhaast onmogelijk of moeilijk is:
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a) Niet alle relaties en gedragsparameters staan vast voor alle tijden;

b) De ideale referentiesituatie van  evenwichtige  groei  is  praktisch

niet te vinden;

c) De wereld is niet deterministisch. De  vrije  wil  van  de  autonome
monetaire  en  budgettaire  autoriteiten bepaalt de autonome/menselijke

impulsen. Deze moeten eerst worden geindentificeerd voordat men  econo-
metrische technieken kan toepassen. Een dergelijke identificatie is

moeilijk want wat de een historisch uniek noemt,  noemt  de  ander  een

stochastische  variabele. Maar de eerste, die veelal 'dummy's" gebruikt
bij zijn regressie-analyse, zal w61 een ander resultaat verkrijgen  dan
de laatste. Het verband tussen de economische geschiedenis van unieke

gebeurtenissen en de econometrie is natuurlijk  een  wetenschapsfiloso-
fisch  probleem van 'je welste'. Niet alles kan hierover in een beknopt

werk, als onderhavige studie toch is, gezegd worden. Maar wat hier

gezegd wordt is m66r dan voldoende!

Overigens maken ook wij gebruik van de methode van 'calibreren', in  de

literatuur  vaak als gevoeligheidsanalyses aangeduid. Bijvoorbeeld onze
variatie met de financiale internationalisatiegraad (1-a) van  0,0  via

0,10  naar  0,25  omdat deze financiale openheidsgraad historisch geda-

teerd is. Bovendien worden ook variaties of als men Wil 'calibraties'

met  betrekking tot andere coafficianten door ons geanalyseerd, althans

wordt aangegeven wat de betekenis zou kunnen zijn van een andere waarde

dan  is verondersteld. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld voor de coaffi-

cianten met betrekking tot de substitutieelasticiteit van  vermogensti-

tels (p) en de investeringsaccelerator (S). (3);

d) Onze functionele sector-indeling, noodzakelijk voor een  economische
analyse, kan niet direct worden waargenomen. De instituties die we
waarnemen hebben soms meerdere economische functies, bijvoorbeeld:

Handelsbanken  zijn  niet  alleen geldscheppende instellingen, maar ook

beleggers van particuliere besparingen; Bedrijven  zijn  niet  alleen

'ondernemers', maar ook beleggers van ingehouden winsten etcetera.
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Vooronderstelling 3:

Bij de constructie van onze analytische modellen beroepen we ons op het

gedrag van "spaarzame realisten".  Dit  is  een  term die  door ons  is   ont-

leend  aan  de psychologie: van alle denkbare mogelijkheden kiest men

daarbij een minimaal noodzakelijk geacht aantal hypothesen  en  abstra-

heert  van de andere om te kunnen isoleren en te begrijpen. Geisoleerde

gedachte-experimenten hebben hun analytisch nut al mag men daarvan geen

prognose-mogelijkheden eisen voor de korte termijn. Echte "prognosten"
moeten daarentegen met alles en nog wat rekening houden, onder meer met

een  ingewikkelde vertragingsstructuur, en worden daardoor vaak onbe-

grijpelijk.

De  belangrijkste verschillen van onze analyse met die van de bestaande

literatuur kunnen als volgt worden samengevat:

- In  hoofdstuk 2 wordt duidelijk gesteld dat vijf verschillende formu-

leringen  van  de  investeringsfunctie  op  hetzelfde  neerkomen  als

Tobins theorie,  maar dat wij welbewust de eenvoudigste vorm kiezen.

Deze keuze wordt in hoofdstuk drie nog eens herhaald.

- In  hoofdstuk  3 wordt gesteld dat wij ons distantieren van de opvat-

ting van monetaristen en nieuw-klassieken die zowel de  loonvormings-

functie  als  de  prijsvormingsfunctie qua causaliteit omkeren en dan

interpreteren als korte-termijn-aanbodfuncties. De reden is  dat  een

dergelijke  omkering in strijd is met de oorspronkelijke gedachte van

de Phillipscurve; ook in strijd is met  de  onevenwichtigheidsanalyse

van markten, hetgeen een empirisch feit is en tevens de basis vormt

van alle theorieen die afwijkingen van evenwichtssituaties trachten

te verklaren. Ook het CPB en andere onderzoeksinstituten hanteren

zoals wij de normale loon- en prijsvormingsfunctie.

Vooronderstelling 4:

Wij tonen in hoofdstuk 3 aan dat we dezelfde portfoliotheorie  hanteren

als die van Brainard/Tobin (1968), met dien verstande dat wij:

a) deze consequent vertalen in trendafwijkingen zodat wij  niet  alleen

eerste-jaarseffecten  of  ultra-lange  termijneffecten  op een relatief

gemakkelijke manier kunnen analyseren zoals  de  literatuur  dat  doet,
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maar  ook  het  gehele  tussenliggende  proces op een nog begrijpelijke

wijze kunnen volgen;

b) niet inzien waarom het de absolute mutaties in de verklarende varia-
belen, bijvoorbeeld die van de diverse  in  beschouwing  te  nemen  op-
brengstvoeten,  zijn  die de mutatie in de vermogenssamenstelling beter
zouden kunnen verklaren dan relatieve mutaties. Wij prefereren dan  ook
het expliciet gebruik van relatieve mutaties, al was het alleen maar om
rekening te houden met het verschil in risico-graden bij  de  verschil-
lende beleggingsmogelijkheden. Deze komen tot uitdrukking in een gedif-
ferentieerde structuur van de rentevoeten in de uitgangssituatie;
c) 66n uniforme substitutieelasticiteit (p) gebruiken, met uitzondering
van die voor de vraag naar bankkredieten ten opzichte van de vraag naar
termijndeposito's  door de particuliere sector. Hierdoor is onze met de
te onderscheiden  vermogensquoten  voorvermenigvuldigde  coefficienten-

matrix, waarmee  de  vector  van  relatieve opbrengstvoeten weer wordt
vermenigvuldigd, symmetrisch van aard;

d) de voor belegging beschikbare 'middelen' mede bepaald achten door de
gerealiseerde vraag naar bankkredieten van de particuliere  sector,  na
aftrek  van de noodzakelijke transactiekassen. Deze vraag naar bankkre-
dieten is evenwel vastgelegd door het  aanbod ervan. Het aanbod van

bankkredieten  door het handelsbankwezen is op zijn beurt weer volledig
bepaald door de omvang van het basisgeld en de gegeven kredietmultipli-
cator.  In bijlage 4 wordt dit aanbodvolume micro-economisch onderbouwd

via het winstmaximeringsgedrag van de handelsbanken. Bij een  oneindige
substitutiealasticiteit tussen enerzijds het aanhouden van termijndepo-
sito's en/of schatkistpapier en anderzijds de vraag naar  bankkredieten
door  de  particuliere sector wordt de vraag van de particuliere sector
steeds in overeenstemming gebracht met het aanbod  van  het  bankwezen.
Immers, als de bankkrediet-rente naar een lager niveau tendeert dan de
termijndeposito-rente dan tendeert op grond van te  realiseren  winsten

de vraag naar bankkredieten door de particuliere sector naar een onein-
dig hoog niveau. Het omgekeerde geldt ook: bij  een  minimaal  relatief
hoger  uitvallende  bankkrediet-rente  zal  de vraag naar bankkredieten
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naar een oneindig laag niveau tenderen. Bij een  evenwichtige  krediet-

prijs daarentegen, waarbij de bankkrediet-rente gelijk is aan de ter-

mijndeposito-rente, zal de vraag naar bankkredieten door de particulie-

ren  in  principe onbepaald zijn. Zij wordt dan in feite gedetermineerd

door het aanbod van het handelsbankwezen;

e) met een zogenoemde 'gegeneraliseerde' vergelijking werken waarbij er

geen verschil kan bestaan tussen de gewenste en  feitelijke  portfolio-

structuur. Binnen  de eenheidsperiode worden ons inziens wensen gelijk

aan de feiten en vice versa. In de literatuur, met name door

Brainard/Tobin  en  recentelijk ook weer bij Morkmon (1990), postuleert

men vaak een vertraging van een of meerdere perioden in  de  aanpassing

van de rentevoeten. Dit  laatste  bijvoorbeeld  omdat - nadat er een

extra-geldschepping heeft plaatsgevonden, die in eerste instantie  door

de  particuliere  sector  nog  ongebruikt  wordt  gelaten - de gewenste

geldhoeveelheid  vooralsnog  kleiner  is  dan  de  feitelijk  aanwezige

geldhoeveelheid. Tegelijkertijd is ex hypothesi de gewenste marktwaarde

van de kapitaalgoederenvoorraad groter dan de  feitelijke  marktwaarde,

omdat  de  som  van de gewenste waarden gelijk gesteld wordt aan de som

van de feitelijke waarden. Zoiets kan bij ons  nimmer  het  geval  zijn

omdat  de  financiele  markten ons inziens perfect werken. Een gewenste

marktwaarde van de kapitaalgoederen kan bij ons dan nooit  hoger  (maar

ook niet lager) zijn dan de feitelijke marktwaarde. Onze ontkenning van

enigerlei vertraging in de rente-aanpassingen is dus  gebaseerd  op  de

veronderstelling van perfect werkende financiele markten.

Door ons wordt de evenwichtige uitgangssituatie onder meer gedefiniderd

als  zijnde  die  waarbij  door  geen enkel land een crediteurenpositie

wordt ingenomen en dus niut de uitgangssituatie  waarbij  dit  wel  het

geval is. Wel kunnen wij een dergelijke situatie als eindsituatie 'ver-

klaren', wat uiteraard maar is dan het postulaat dat zij reeds bestaat.

Ook bij ons geschiedt de samenstelling van de vermogensportefeuille via

substitutiegedrag bij het willen aanhouden van  de  betreffende  vermo-

genstitels ten  opzichte van het aanhouden van speculatieve kassen. De

desbetreffende relaties zijn ons inziens de  meest fundamentele. Alle

andere  relaties  worden  daarvan afgeleid. Wij tonen dit aan in termen
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van zowel trendafwijkingen als absolute grootheden. Als men uitgaat van

constante substitutie-elasticiteiten moet men ook uitgaan van aan alge-
mene substitutiedlasticiteit; anders kan men deze fundamentele relaties
niet afleiden! Deze uniforme substitutiealasticiteit behoeft niet nood-

zakelijkerwijs gelijk aan 1 te zijn.

Wij  geven op verschillende plaatsen aan dat wij onderscheid maken tus-

sen de risico-premie per  vermogensobject(aandelen  hebben  een  hogere
risico-premie  dan  staatsobligaties) en een risico-premie per debiteur
(buitenlandse debiteuren worden minder geprefereerd dan binnenlandse

debiteuren  per soort vermogenstitel). Dit laatste is juist de kern van
onze theorie van de financiale openheidsgraad (1-a) waarbij (a) kleiner

dan  1, maar groter dan 1/2 is. Deze verschillen in voorkeur en risico-
premies impliceren echter niet een verschil in substitutie-elasticitei-
ten;     wel een verschil     in · particle vraagelasticiteiten. Het verband
tussen beide elasticiteitsbegrippen wordt in ons portfolio-model  geil-
lustreerd!

Het verschijnsel van de zogenoemde "preferred habitat" of als men wil
"home asset preference" wordt in dit werk gedefiniderd via het begrip
van de financiale openheidsgraad van een volkshuishouding. De aan (1-a)
toe te kennen waarde drukt immers de desbetreffende voorkeur van de

beleggers uit voor een bepaalde verhouding van het binnenlands en  bui-
tenlands  te beleggen vermogen bij gelijke opbrengstvoeten. Zoals reeds

is gesteld leidt het bedoelde verschil, dus de "preferred habitat", tot
een verschil in waarde van de desbetreffende partiale vraagelasticitei-
ten.

Het  transactiegeld (Et) is, afgezien van de mogelijkheid van het zoge-
noemde 'cash management', geen keuzeobject bij de samenstelling van  de
portefeuille  omdat het gewoon nodig is. Het overige primaire geld, dus
de speculatiekassen (Es)' is wel keuzeobject. Er  zijn  vier.  namelijk
het  speculatiegeld  (Es)' de staatsobligaties (0), het schatkistpapier*
respectievelijk de termijndeposito's (Q) en de aandelen (K ) (of  vijf,
als  men  ook de bankkredieten in beschouwing neemt) keuzemogelijkheden

in onze modellen van de gesloten volkshuishouding. In de  modellen  van
een  open  volkshuishouding  kan men ook nog kiezen tussen binnenlandse
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(0 ) en buitenlandse (Ou) staatsobligaties. binnenlandse (Qi)  en  bui-
*

tenlandse (Qu) secundaire liquiditeiten alsook tussen binnenlandse (Ki)*

en buitenlandse (Ku) aandelen.

Vooronderstelling 5:

In een twee-landen/wereld model is bij gegeven preferenties. zoals  wij

expliciet veronderstellen, valutasubstitutie in de zin van een vlucht

naar de valuta van het andere land ex hypothesi onmogelijk. Wal heeft

de ervaring met de Duitse mark en met de dollar (althans in de beginja-

ren tachtig) duidelijk laten zien dat de monetaire autoriteiten van  de

desbetreffende  landen in staat zijn zich via appreciatie van hun eigen

munt af te schermen van een internationale inflatie als ze dat maar

willen  en dus de ook door ons aangewezen middelen gebruiken. Kortston-

dige speculatieve preferentiewijzigingen kunnen evenwel het beeld  ver-

storen.

Duurzame preferentie-wijzigingen hebben bij een gegeven  aanbodpolitiek

van de monetaire autoriteiten hetzelfde (tegengestelde) effect als

duurzame aanbod-impulsen bij gegeven preferenties. Deze laatste  impul-

sen worden uitvoerig in deze studie geanalyseerd.

Overigens is geen enkele economische analyse meer mogelijk wanneer  men

er  op  wijst dat de preferenties voortdurend en op een onsystematische

wijze veranderen. Onze hypothese van ongewijzigde preferenties  is  dus

noodzakelijk om uberhaupt de effecten van geldaanbod-mutaties te kunnen

analyseren.

Wij abstraheren van kortstondige speculatieve preferentie-mutaties. W61

zijn we het met vele anderen eens dat de geldhoeveelheden van de afzon-

derlijke  landen  niet  meer  - volgens eenvoudige nationale criteria -

door de nationale monetaire autoriteiten beheerst moeten worden als

algemene preferentiewijzigingen zich voordoen, omdat de eis van wissel-

koers- stabiliteit nu eenmaal voorschrijft dat het aanbod zich  aanpast

aan  de  gewijzigde vraag, ook  al  is  deze  van  speculatieve aard!

(McKinnon, 1982/1984 en De Grauwe, 1989).

In  onze  twee landen/wereld modellen, bijvoorbeeld voor te stellen als

die van de VS versus Japan, hebben de Amerikaanse burgers  yens  en  de
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Japanners dollars in hun portefeuille. We vooronderstellen dat de inge-

zetenen van een bepaald land niet alleen beschikken over termijndeposi-

to's  en/of schatkistpapier maar ook over primair geld in diverse valu-
ta's. De preferenties terzake zijn bij dezelfde opbrengstvoeten gegeven

via  een gepostuleerde financiele internationalisatiegraad. Door rente-

mutaties of wisselkoersmutaties kan natuurlijk de samenstelling van  de
bedoelde kasvoorraden veranderen.

Bij de door ons gehanteerde vooronderstellingen worden de problemen van

tijdsinconsistentie  en geloofwaardigheid van beleid die zoveel invloed

hebben op speculatieve kapitaalimporten  weinig  benadrukt  omdat  onze

probleemstelling  juist de fundamentele faktoren betreft die de wissel-

koers bepalen en niet di& van speculatie.  Bovendien  distantieren  wij
ons expliciet  van  de nieuw-klassieke evenwichtstheorie waarin het

hoofdstuk over tijdsinconsistentie en betrouwbaarheid van beleid thuis-

hoort. Wij zijn immers aanhangers van de onevenwichtigheidstheorie, met

name vanwege onze hypothese van een starre arbeidsmarkt.

We  gaan in het algemeen ervan uit dat irrationele verwachtingen binnen

korte tijd (wellicht binnen de tijd van de door ons gekozen eenheidspe-

riode van een jaar) afgestraft worden door de feiten. Als een aandelen-

koers erg hoog is omdat men veel dividend verwacht dan daalt deze koers

onmiddellijk  als  het  feitelijk dividend bekend wordt en lager is dan
verwacht. Speculanten verlaten een valuta  als  men  verwacht  dat  het

geldaanbod  in  de toekomst groter zal worden, waardoor deze valuta de-

preciaert nog voordat het geldaanbod in feite groter is geworden. Spe-
culanten  kunnen echter weer onmiddellijk terug wanneer in feite blijkt

dat de monetaire autoriteiten het geldaanbod niet laten toenemen. Spe-

culatie wordt altijd door de feiten afgestraft. Wij hebben nadrukkelijk

in dit werk aangegeven dat wij het hebben over de fundamentele oorzaken

van  aandelenkoers-  en wisselkoersmutaties, die op de wat langere ter-

mijn spelen dan die van de dagkoersbepaling  volgens  irrationele  ver-
wachtingen.

12



Vooronderstelling 6:

De  buitenlandse  belegger  kijkt naar zijn 'guldens'-vermogenspapieren

met een 'dollar'-bril; dus guldenswaarden worden telkens omgerekend  in

dollarwaarden  voordat hij zijn  portefeuille eventueel herschikt als

gevolg van nominale waardemutaties. Omgekeerd  kijkt de 'Nederlandse'

belegger  naar zijn 'dollar'-vermogenspapieren met een guldensbril; dus

dollarwaarden worden telkens omgerekend in  guldenswaarden  voordat  er

een  Nederlander  zijn portefeuille al of niet herschikt. Als deze gul-

denswaarden veranderen zonder dat de  evenwichtige  portefeuille-samen-

stelling  wordt aangetast vinden er  geen transacties plaats; is er dus

ook geen sprake van bruto-kapitaalexport. Met andere woorden, de  muta-

tie  van  de guldenswaarde van 'dollar'-papier ten gevolge van bijvoor-

beeld een devaluatie van de gulden mag men niet gelijk stellen aan  een

bruto-kapitaalexport, zoals  sommige auteurs w61 doen. (Zie onder meer

Van de Klundert, 1990).

Vooronderstelling 7:

Als door ons gesproken wordt over perfecte substitutie onderstellen  we

dat  er  een onbeperkt vertrouwen in een debiteur is, onafhankelijk van

de grootte van zijn schuld. Daarentegen gaan we ervan uit  dat  in  het

geval  van  imperfecte substitutie een debiteur meer rente moet betalen
over zijn schuld naarmate  hij. meer schulden maakt.   In het eerste geval
zou  er  toch  sprake  kunnen zijn van 'imperfecte kapitaalmobiliteit',

namelijk bij afwezigheid van 'volkomen  vrij  kapitaalverkeer'.  In  de

hiernavolgende  hoofdstukken 9 en 10 vooronderstellen we afwisselend de

combinaties van a): imperfecte substitutie en geen volkomen vrij  kapi-
taalverkeer;  b): perfecte substitutie en volkomen vrij kapitaalverkeer

en c): imperfecte substitutie  en  volkomen vrij kapitaalverkeer. De

laatste  combinatie  wordt  ook in de andere hoofdstukken gehanteerd en

impliceert dan uiteraard een vorm van 'imperfecte kapitaalmobiliteit'.
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Vooronderstelling 8:

Van de autonome loonimpuls (mutatie van de arbeidsinkomensquote) dn  de
Phillipscurve (effect  van  de  vraag- en aanbodoverschotten op de ar-

beidsmarkt op de arbeidsinkomensquote) wordt door ons geabstraheerd via
de  hypothese  van een starre arbeidsmarkt. Wij concentreren ons in dat

geval op de effecten van de autonome budget- en geldpolitiek. De  golf-
bewegingen die men verkrijgt door de introduktie van het Phillipsmecha-
nisme en de autonome reele loonimpuls worden in deze  studie  marginaal
besproken,  maar zijn recentelijk wel opnieuw door ons expliciet geana-
lyseerd in een andere bijdrage  (Schouten/Meulendijks,  1988).  De  hy-

pothese van een volledig flexibele arbeidsmarkt (Van de Klundert, 1990)

lijkt ons zeker minder realistisch dan  die  van  een  volledig  starre
arbeidsmarkt.

In de modellen, weergegeven in bijlage 10,  wordt  overigens  expliciet
met  de  mogelijkheid  van  talrijke  andere impulsen (waaronder ook de
loonimpuls) alswel met de twee in dit werk besproken impulsen  rekening
gehouden. Wij gaan dus uit van een volkomen re*le loonstarheid! In de

literatuur gebeurt dit veelal ook. Bijvoorbeeld Van  der  Ploeg  (1988)
die  bij  zijn inaugurale rede in Tilburg ook het effect van het Phil-

lipsmechanisme buiten beschouwing laat en daar  uitsluitend  werkt  met
starre  reele  dan wel nominale lonen. (Nota Bene: niet met produktivi-

teitslonen). Onze starre loonvormings-hypothese wordt overigens  recen-
telijk nog als werkhypothese gehanteerd door het CPB (MEV-1992).

Vooronderstelling 9:

Wat  de financiering van het overheidstekort betreft veronderstellen we
een financiale dekking met staatsobligaties en/of met  schatkistpapier.
De  formule  van Domar voor de zich ontwikkelende staatsschuldquote met
betrekking tot de lange termijn zoals deze door ons, met  name  in  pa-
ragraaf 3.1, is geformuleerd komt precies overeen met de intertemporele

overheidsbudgetbeperking. Voor de uitgangssituatie wordt  daaraan  vol-
daan  en  eveneens voor de eindsituatie van het dynamisch pad (afgezien
van de door ons in hoofdstuk 3 nog te releveren tweede orde effecten)!
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Uitvoerig wordt in dit werk ingegaan op de stabiliteitsvoorwaarden voor

de ultra-lange termijn en voor de evenwichtige groei  van  een  bepaald

overheidstekort. De resultaten zijn robuust, ook in negatieve zin:

bijvoorbeeld die waarbij gezegd wordt dat een te groot  overheidstekort

tot instabiliteit leidt alsmede tot vertrouwenscrises en chaos omdat

dan de rentevoet op staatsobligaties, na aftrek van belastingen,  hoger
wordt dan de groeivoet. Wij gaan dan ook uit van een rentestructuur

waarbij de rentevoet op staatsobligaties lager kan zijn dan  de  groei-
voet. Wal  is  de  gemiddelde  opbrengstvoet  van alle vermogensactiva

gelijk aan de groeivoet, gezien onze spaarhypothese.

Omdat  we  iets willen zeggen over de ontwikkeling van de staatsschuld-

quote en de collectieve rentelastquote alsmede over de stabiliteit  van

een  systeem  met een overheidshuishouding die extra-bestedingen al dan

niet financiert met staatsobligaties, hebben  we  deze  vermogenstitel

uiteraard - naast de "aandelen"-financiering van bedrijfsinvesteringen
- in onze beschouwing betrokken.

Vooronderstelling 10:

Het door ons gestelde in onze expliciete deviezenvoorraadfunctie (Para-
graaf 5.1.3 en 6.1.3) geeft een dynamisch verband weer tussen deviezen-

voorraadmutaties enerzijds en monetair beleid alsmede de andere autono-

me impulsen anderzijds.

Uit deze deviezenvoorraadfunctie blijkt  exact  onze  vooronderstelling

dat  alle  centrale banken (dus die van beide landen) via hun geldpoli-

tiek de deviezenvoorraden kunnen doen muteren. In bijlage  4  over  het

model  van  het bankwezen laten wij zien welke instrumenten van de cen-

trale banken daarbij kunnen worden gehanteerd (disconto- dan wel  bele-

ningspolitiek).

In de hoofdtekst vooronderstellen we gemakshalve bij de te voeren mone-

taire politiek  dat  uitsluitend  het  'beleningspolitieke' instrument

wordt gehanteerd.

Vanzelfsprekend  is  dat  een grote speculatieve aanval op een bepaalde

nationale munt, na de hiervoor bedoelde  algemene  preferentiewijzigin-
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gen, bij gebrek aan deviezenreserves moeilijk door de besproken instru-

menten kan worden gepareerd omdat dan de vereiste mutaties in het geld-

politieke instrumentarium te groot worden. Dit is evenwel een theore-

tisch irrelevante kwestie omdat te grote schokken op een  systeem  door

geen enkele autoriteit kunnen worden gepareerd.

Onze expliciete wisselkoersfunctie (Paragraaf 7.1  en  8.1)  geeft  een

dynamisch  verband weer tussen de nominale wisselkoersmutatie enerzijds

en het monetaire beleid alsmede de andere autonome impulsen anderzijds.

Met  behulp van deze differentie-vergelijkingen is eenvoudig af te lei-

den welke  deviezenvoorraad-  respectievelijk  wisselkoersmutaties  met

monetair beleid bereikt kunnen worden en hoe andere impulsen door mone-

tair beleid kunnen worden geneutraliseerd.  Bovendien  worden  in  deze

functies  niet  alleen  het  korte termijneffect op deviezenvoorraad of

wisselkoersen zichtbaar gemaakt maar ook de gevolgen  in  de  loop  der

jaren van zowel de monetaire politiek als van de andere autonome impul-

sen. Een neutralisatie van de effecten van ander beleid vergt dus  bij-
voorbeeld per periode een gedifferentiaerd monetair beleid gedurende

een aantal jaren.

Vooronderstelling 11:

Bij de door ons behandelde aanbodmodellen maken we gebruik van de  neo-

klassieke vooronderstelling dat het evenwicht op de goederenmarkt wordt
bereikt via de perfecte werking van het prijsmechanisme.

Deze  vooronderstelling laten we los bij onze Keynesiaans georianteerde
vraagmodellen.

Geheel  on-Keynesiaans blijft in beide gevallen onze spaarhypothese met

betrekking tot de particulieren, namelijk dat de loon- en steuntrekkers

evenveel sparen als de winstgerechtigden consumeren.

Andere hypothesen, zoals die van het permanente inkomen  en/of  de  le-

venscyclushypothese  van  Modigliani  worden niet besproken. Wij kiezen

gewoon uit de veelheid van mogelijke spaarhypothesen die de  literatuur
ons  aanreikt  dia  hypothese  welke enigszins herkenbaar is voor West-

Europese landen. Onze  vooronderstelling  dat  loon-  en  steuntrekkers
hoogstens evenveel sparen als de overige inkomenstrekkers consumeren en
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dat deze laatste inkomenscategorie dus bijna alles spaart wat  ze  ver-

dient, proberen  we  voor de Nederlandse situatie, in bijvoorbeeld pa-

ragraaf 4.1 , empirisch te onderbouwen.

Vooronderstelling 12:

Zowel voor de gesloten als voor de open volkshuishouding presenteren we

een  monetair  overzicht van financieringsstromen waarbij wordt vooron-

dersteld dat alle kolommen en· regels op nul uitkomen (en  zoals  het

hoort) voor alle jaren vanaf de beginsituatie tot aan de eindsituatie.

In bijlage 10 zijn daarom onze berekeningen voorzien van een financiale

controle-formule  die  slaat  op de eerste (som-)regel van een monetair

overzicht. De kolommen van dergelijk monetair overzicht  zijn  begrepen

in  de afzonderlijke vergelijkingen die verschillende wijzen van finan-

ciering van de desbetreffende tekorten weergeven!

Alle  gehanteerde  quoten zijn bovendien zodanig afgerond dat ze min of

meer overeenstemmen met de Nederlandse nationale boekhouding. De gesty-

leerde  weergave  hiervan  is te vinden in het overzicht met betrekking

tot het nationaal budget van de evenwichtige groei aan  het  begin  van

hoofdstuk 4. Ook de gehanteerde numerieke waarden voor zowel de som van

de in- en uitvoerelasticiteiten als voor de invoerelasticiteit ten

opzichte  van  de  produktie  corresponderen  globaal met de feitelijke
Nederlandse situatie.

Expliciet  wordt  gesteld  dat  de  hoogte van de accelerator (I) in de

investeringsfunctie en die van de substitutieelasticiteit  (p),  gehan-

teerd  in  ons  monetaire blok, niet micro-economisch gefundeerd kunnen

worden! Hetzelfde geldt voor de precieze  hoogte  van  de  reele  en/of

financiale openheidsgraad van een volkshuishouding. Daarom varieren wij

met de waarden van deze coefficienten om na te gaan wat  hun  betekenis

is en, niet op de laatste plaats, omdat ze gedateerd zijn. W61 funderen

wij op een niet geheel gebruikelijke wijze het gedrag van  de  handels-

banken.

We stellen dus dat nooit alle relaties in een macro-economisch model

micro-economisch  onderbouwd  zouden kunnen worden. Veel is afhankelijk

van historisch gedateerde preferenties en soms is het ook  een  kwestie
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van  'animal spirits' die in het ene land anders kunnen zijn dan in het

andere land of tijdperk. Wel duidelijk is bijvoorbeeld dat de kwantita-

tieve  waarde  van  de investeringsaccelerator positief moet zijn. Hier

speelt namelijk de kwestie van het grijpen van winstkansen. Maar hoe

snel dit zal gebeuren hangt af van de ondernemersmentaliteit. Variaties

in de aan deze coafficient toe te kennen waarden hebben overigens  geen

invloed op onze lange termijn-resultaten.

De verbale uitleg van de kwantitatieve betekenis daarvan voor de  korte

termijn wordt -zij het compact- wel gegeven.

Het is uiteraard ondoenlijk verbale uitleg te geven  over  alle  hokjes

van  een  monetair overzicht voor periode 1, periode 2 etcetera tot pe-

riode oneindig. Onze exercities elders leerden ons dat een beschrijving

van  het  dynamische  pad met behulp van eenvoudige diagrammetjes zeker

niet verkregen kan worden. In een recent artikel tonen we aan  in  hoe-

verre de analyse van de ook in deze studie aan de orde gestelde proble-

matiek met behulp van uitsluitend diagrammen kan plaatsvinden (Kolnaar,

van  Tuijl  en  Meulendijks,  1989).  Het is voor ons evenwel duidelijk

geworden dat de hier bedoelde diagram-analyses minder inzicht verschaf-

fen  over het dynamische pad dan de in deze studie afgeleide eindverge-

lijkingen, waarbij vele parameters nog onbenoemd zijn gebleven.

Vooronderstelling 13:
*

Bij ons is evenals bij Tobin de marktwaarde  (K ) een zaak van  de  be-
*                                 -*.

legger. Onze K-K i s dezelfde uitdrukking als K/K=q van Tobin, maar

dan in trendafwijkingen geschreven. Deze grootheid bepaalt de  investe-
*

ringsactiviteit.  Het  gewenste  rendement (ri) bepaalt dan bij gegeven
*

winst(verwachting) de marktwaarde van de kapitaalgoederen (K ).  Er  is

wat dit betreft geen verschil met de literatuur. De fundamentele inves-
*

teringsfunctie van ons Ak+1= 5[K+1- K] is een zaak  van  de  ondernemer
*

waarbij  de beleggers de marktwaarde K+1 vaststellen(= eindvergelijking

van het monetaire blok van ons model) en K de vervangingswaarde van  de

kapitaalgoederen voorstelt. 5  is onze concretisering van Tobins 'q'.

Dus bestaat er geen verschil met Tobins thesis. afgezien van de  metho-

dologische groeivoeten-methode.
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Tenslotte kunnen ondernemers  en  kapitaaleigenaren  dezelfde  personen

zijn(familie-kapitalisten) maar dat is niet noodzakelijk. Ieder, of hij

nu ondernemer of belegger is, ruikt extra-winstkansen wanneer de markt-
*

waarde  (K+1) hoger is dan de vervangingswaarde (K). Wie het initiatief

neemt tot investeren is functioneel gezien per definitie ondernemer. Er

kan dus een functioneel onderscheid tussen de activiteiten van een en

dezelfde natuurlijk persoon of eenzelfde 'vennootschap' bestaan.

Het  ondernemersgedrag blijkt uit de investeringsfunctie van ons model.

Als de marktwaarde hoger is dan de vervangingswaarde van  de  kapitaal-

goederen zal er door ondernemers geinvesteerd worden om zodoende aan de

beleggers/ financiers een extra-winst te kunnen beloven. Slechts  onder-

nemers investeren derhalve. Beleggers  streven  daarentegen naar een

optimale samenstelling van de portefeuille vanwege  hun  maximeringsge-

drag  met  betrekking tot het door hen te behalen gemiddelde rendement,

gezien de diverse risicograden van de vermogenstitels. Het  onderscheid

tussen  ondernemers  en  beleggers is functioneel van aard. Soms kunnen

deze functies bij slechts dan persoon samenvallen. Ondernemingen  keren

functioneel  ook  alle  winsten  uit aan beleggers, maar deze beleggers

investeren niet al hun besparingen in bedrijven! Zij financieren ook

het overheidstekort! In ons model zijn de netto-winsten dus niet gelijk

aan de investeringen, zoals in de eenvoudige theorie van Kalecki  wordt

verondersteld. Wij volgen daarom niet Kalecki, maar wel Tobin.

Voor onze functionele verdeling in sectoren verwijzen we naar Bijlage 5

van deze studie.

Vooronderstelling 14:

Eerder hebben we gesteld dat wij ons distantiaren van de nieuw-klassie-

ke visie omdat wij niets zien in  de  omkering  van  de  Phillipscurve,

zoals  zovelen  in  Nederland  dit met ons ook niet zien. Wij verwijzen

terzake naar het rapport van de CED (1990)  over  de  stabilisatiepoli-

tiek, waarin  de nieuw-klassieke visie als niet of nauwelijks relevant

voor Nederland of de EEG wordt gekenschetst.
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In de paragraaf over 'onze methode' stellen we w61 dat de structuur van

onze modellen in principe verandert, dus gevoelig is voor beleidswijzi-

gingen. Restrictieve impulsen worden door ons in principe geanalyseerd

met behulp van vraagmodellen. Expansieve maatregelen worden daarentegen

veelal onderzocht met gebruikmaking van onze aanbodmodellen. Dit is ook

de reden waarom in de inhoudsopgave expliciet wordt vermeld dat we  ons

in  de desbetreffende paragrafen bezig houden met "de politiek van bud-

gettaire of monetaire verruiming in het aanbodmodel". Maar, in tegen-

stelling  met  de  nieuw-klassieke  visie, is het verwachte dan wel het
onverwachte karakter van deze impulsen irrelevant  voor  de  resultaten

van  deze politiek omdat wij uitgaan van een onmiddellijke en volledige

doorberekening van de geinduceerde prijsmutatie in de loonvorming. Dit

kan  een  kwestie  van institutionele vormgeving zijn, bijvoorbeeld die
van een ontkenning van de zogenoemde meerjarige "contractloon-theorie".
Maar  ook met een dergelijke institutie zal een onverwachte reele loon-

daling als gevolg van onverwachte inflatoire  impulsen  zo  kortstondig
zijn dat zij voor de analyse van de effecten op de iets langere termijn

gerust buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

Vooronderstelling 15:

De theorie van Mundell-Fleming - die wij hierna  revolutionair  genoemd
hebben  - wordt in de hoofdstukken 9 en 10 behandeld. Daarbij gaan we -

ceteris paribus- uit van een oneindige waarde voor p (dit is de algeme-
ne  substitutiealasticiteit  van vermogenstitels ten opzichte van het
speculatiegeld); dit in tegenstelling tot de waarde voor p van  Oan  in

onze  eigen  modellen. De consequentie is dat in het model van Mundell-

Fleming de netto-kapitaalimport een zeer eenvoudige functie  wordt  van
het niveau van de renteverschillen tussen binnenland en buitenland. Bij
onze modellen wordt daarentegen de  netto-kapitaalimport  een  tamelijk
ingewikkelde functie van onder meer de mutatie in de hier bedoelde
renteverschillen.
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2     DE METHODOLOGIE EN DE THEORIE

Naast die van de internationale literatuur sluit onze studie toch voor-

al nauw aan bij de inzichten die naar voren gebracht zijn in  de  eigen
,*Nederlandse publicaties. Wij verwijzen hier naar de met een gewaar-

merkte bibliografie. Vooral de geschriften van Schouten, Kolnaar, Van

de  Klundert  en  Peters hebben als inspiratiebron gediend. Niet alleen

wij, maar ook generaties voor ons, en hopelijk ook na ons, ervaren  nog

dagelijks  de  voordelen  van  de door hen aangeleerde benaderingswijze

voor de analyse van zowel puur theoretische alswel meer beleidsrelevan-

te  sociaal-economische problemen. Dit heeft vooral te maken met de

methodologische aanpak die meer nog een normatieve betekenis heeft  dan

alleen  een  puur wiskundige. In  de hiernavolgende paragraaf over de
'methode' willen we dat nog eens op een kernachtige manier aantonen. We

laten  zien  hoe  onze  'visie  op de (inter)nationale conjuncturele en
structurele afhankelijkheden' op een  logische  wijze  voortvloeit  uit

onze  methodologisch/theoretische  opstelling: Breng alle feiten die we

willen verklaren telkens in verband met de norm van een ideale even-

wichtige  groei door ze in procentuele afwijkingen daarvan uit te druk-

ken. In de tweede paragraaf over onze 'recente modellen' laten we  zien
hoe  onze  hiervoor  genoemde opstelling nader gestalte krijgt bij onze

modelmatige analyses in de nog komende hoofdstukken  van  deze  studie.

Ter  vermijding  van  misverstanden  werden echter eerder in de tweede

paragraaf van hoofdstuk 1 de voornaamste vooronderstellingen,  die  wij

in deze studie hanteren, naar voren gebracht.

2.1   Over de methode

De  door  ons  gevolgde  methode van modellenbouw kenmerkt zich als een

eenvoudige wiskundige (lineaire  differentie-)  methode  van  modelcon-

structie  waarbij  de  diverse variabelen in hun feitelijk verloop zijn

uitgedrukt als procentuele afwijkingen van hun  zogenoemde  evenwichtig

groeipad. Onder  bepaalde  voorwaarden  stelt het evenwichtig groeipad
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tevens een ideaal groeipad voor. Het hierbedoelde ideaal dient  logisch

consistent  te  zijn  en wordt geformuleerd met behulp van de inzichten

van de groeitheorie en kan naar wens in meer  of  mindere  mate  worden

gelardeerd met de inzichten van de welvaartstheorie. (4)

Deze groeitheorie kent een reale en een monetaire poot. Bovendien maakt

het  voor de juiste analyse een verschil uit of we de wereld-(de geslo-

ten volkshuishouding), de kleine open volkshuishouding en/of  de  meer-
regio's  volkshuishouding onder de loupe nemen. (5)

De analyse van de gesloten wereldhuishouding  leent  zich  er  speciaal

voor  om  de  financieringsproblematiek van de overheidsschuld te door-

gronden. De modellen van de kleine open volkshuishouding  en  de  meer-

landen  economie  zijn  vooral geschikt voor een nader onderzoek van de

reele afhankelijkheid van de individuele landen, maar ook met name  van

de wederzijdse schuldenproblematiek van deze landen.

Het moet duidelijk zijn dat  de  gedragsparameters  bij  onze  modellen

samenhangen weergeven tussen trend-(= evenwichtig groeipad-)afwijkingen

in plaats van relaties tussen absolute grootheden. Dergelijke samenhan-

gen zijn essentiael, bijvoorbeeld om met behulp van de reele loonflexi-

biliteit (als een extra mutatiebeweging tengevolge van onevenwichtighe-
den tussen vraag en aanbod van arbeid) een economische inhoud te kunnen

geven aan het begrip flexibele arbeidsmarkt. (6)

Naast  de  gedragsparameters  speelt het autonome karakter van de zoge-

noemde exogene impulsen een hoofdrol in onze analyses. (7)  Zij  dienen

evenwel niet als een stochastische variabele te worden opgevat maar als

de modelmatige introductie van een bewust of onbewust gewilde machtsdo-

minantie van 66n van de sociaal-economische partijen, met name de werk-

nemers, de werkgevers of de overheid. Deze interpretatie van de autono-

me  impuls  zet  aan  tot een denken over het belang van de econometrie

versus de economische geschiedenis en theorie. In zoverre er sprake  is

van  een  historische  uniekheid van de impuls dient de economische ge-

schiedenis deze temporeel te isoleren.

Statistici zouden een dergelijke gebeurtenis moeten kwantificeren alvo-

rens de econometrie in staat kan worden geacht  het  wezenlijke  econo-

mische  model-systeem  kwantitatief  te  bepalen. Het door ons gemaakte
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onderscheid tussen het modelsysteem en de  autonome  impuls  impliceert

dat wij niet-deterministisch  denken: de mens kan ingrijpen maar moet

wel rekening houden met de wetmatigheden van het systeem. De vrije wil,

dus  ook de dwaasheid van de machtige beslissers, verklaart dan mede de

historische ontwikkeling van het feitelijke economische  systeem  naast

de wetmatigheden waaraan ook de macht gebonden is.

De voorafgaande overwegingen maken duidelijk waarom bij  ons  de  moge-

lijkheid  van  6cht  voorspellen  moet  worden uitgesloten; de autonome

schok is immers noch retrospectief noch prospectief voldoende  nauwkeu-

rig  te  duiden en iedere poging daartoe blijft grotendeels speculatief

van aard. De autonome impuls behoeft echter niet alleen een uitdrukking

te  zijn  van  een dwaas gehanteerde mogelijkheid van machtsuitoefening

maar kan evenzeer als kapstok fungeren van een, via overleg  tot  stand

gekomen  en  bewust voorgenomen, zinvolle economische politiek van de

sociale partners in nationaal en/of internationaal verband.

Speculatie, maar  vooral  intuitie  omtrent de gewilde richting van de

impuls bepaalt tevens het karakter van het model dat  gehanteerd  dient

te  worden.  Met  name koppelt onze beleidsanalyse meestal de negatieve

impulsen aan een vraagdominerend systeem terwijl positieve, expansieve

impulsen  behoren te worden geanalyseerd in aanboddominerende systemen.

Een synthese tussen beide uitersten wordt verkregen met behulp  van  de

zogenoemde synthesemodellen.

Dit drieledige onderscheid met betrekking tot  mogelijk  te  postuleren

uitgangssituaties  en rugimes dient eveneens nog een ander zeer belang-

rijk concept van machtsdominantie der sociale partners. Het  vraagmodel

wordt gebruikt voor een veronderstelde aanwezigheid van een machtsdomi-

nantie bij de werkgevers op zowel de nationale  als  de  internationale

goederen-  en  arbeidsmarkt (Inter- en nationaal Monopoliekapitalisme).

Het aanbodmodel is daarentegen karakteristiek voor een optredende werk-

nemersdominantie op de arbeidsmarkt (Inter- en nationaal Monopolielabo-

risme). In de hiervoor gerefereerde geschriften van Schouten, met  name

in  'Macht  en Wanorde' (Schouten, 1980) wordt vaak deze tweedeling met

betrekking tot eenzijdige  machtsdominantie  gehanteerd.  Een  relatief

gelijkelijk verdeelde machtssituatie tussen de te onderscheiden
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sociaal-economische partijen wordt hier geanalyseerd met behulp van het

synthesemodel. Bij afwezigheid van eenzijdige machtsdominantie op de te

onderscheiden markten van het economische systeem, en  afgezien  van

meerzijdig  monopolie, kan men aannemelijkerwijs relatief veel vertrou-

wen hebben in de marktwerking en bestaat er  dus  weinig  behoefte  aan
overheidsregulering. (Schouten. 1954 en 1980).

Vaak wordt het aanbodmodel gehanteerd om de dwaasheid (het stagflatoire

effect) van  de  door vakbonden afgedwongen loonimpulsen te belichten.

Daarentegen wordt het vraagmodel als analysekader in de strijd geworpen

om de werkgeversdwaasheid (het effect van een vraagwerkloosheid) van te

weinig prijsconcurrentie respectievelijk van een bezuinigingsmanie  aan

de kant van de overheid aan de kaak te stellen.

De historie laat zien dat de wentelgang  in  machtsdominantie  als  een

belangrijke  oorzaak kan worden beschouwd van de empirisch te constate-

ren economische golfbeweging. In dit verband zou  men  een  dergelijke,
thans met recht aan te duiden, onevenwichtigheidsanalyse  van
'Schoutens' golfbeweging  tamelijk  sociologisch  georienteerd  kunnen

noemen. In feite zijn evenwel bij hem en ook in de onderhavige studie,

alle modellen een afspiegeling van een bestaande onevenwichtigheid, of

op de goederenmarkt en/of op de arbeidsmarkt en/of op de geld- en kapi-

taalmarkt van de particuliere sector alsmede van een uit balans geraak-

te  collectieve  sector. Nooit zijn alle markten simultaan in evenwicht

behalve in de trend, dus op de relatief lange termijn, OP voorwaarde

althans  dat al deze markten enigszins flexibel kunnen werken. Allerlei

conjunctuurtheoriean kunnen op basis  van  deze  uitgangspunten  worden

geformuleerd. Exogene en endogene, korte- en lange-termijn, Keynesiaans

en Neo-klassiek aandoende conjunctuurtheorieen  worden  daarmee  analy-

tisch  hanteerbaar gemaakt met steeds dezelfde norm als referentiepunt:

de evenwichtige groei. In hoofdstuk 3 komen we hierop terug.

Staan  blijft uiteraard de hier opnieuw benadrukte (ex ante) laag voor-
spellende waarde van de economische modellen in het algemeen, juist  en

vooral  vanwege  het benadrukte belang van de onnauwkeurig voorspelbare
impulsen.
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De  door ons gebruikte formuleringen met behulp van modellen in procen-

tuele trendafwijkingen vertonen wel een grote gelijkenis  met  alleerst

die van  het Centraal Planbureau en later, met die van medewerkers van

vele andere nationale en internationale onderzoekinstituten die voor

eenzelfde aanpak opteerden (CPB. 1985/1990 ; Aoki, 1981; Gavin, 1989).

De gecumuleerde groeivoeten zoals ze verschijnen in de CPB-spoorboekjes

met  betrekking  tot  prognose en planning zijn evenwel afwijkingen van

een willekeurige uitgangssituatie. Onze gecumuleerde groeivoeten refe-

reren  daarentegen  steeds naar een ideale uitgangssituatie, die -zoals

we reeds hiervoor stelden- logisch consistent is  afgeleid  met  behulp

van  de inzichten van de reale en monetaire groeitheorie. Daarmee wordt

duidelijk -het zij opnieuw gezegd- dat men moet oppassen met conclusies

op  basis  van de CPB-analyses wanneer gesproken wordt over verbetering

en of verslechtering ten gevolge van beleid ten opzichte van zijn refe-

rentiesituatie. Een  verbetering ten opzichte van een uitermate slecht

te noemen referentiesituatie stelt immers, vergeleken met een mogelijke

ideale situatie, dan weinig voor.

Ook het CPB is -zoals wij- de mening toegedaan dat &cht voorspellen  op

een  misverstand moet berusten. Economische voorspelkunde kan niet meer

zijn dan 'flauwekul'(Meulendijks. 1988). Wel acht  het  zich  in  staat

voorwaardelijke  uitspraken te doen, zowel in kwalitatieve als in kwan-

titatieve zin. Het heeft daarvoor  bepaalde  uitgangsveronderstellingen

met  betrekking  tot  actuele  verschijnselen  nodig, aangevuld met een

voorwaardelijke kennis van theoretische en  empirische zaken. In dit

verband  ziet  het ook wel dat er in zijn bureau maar al te vaak sprake

is van een gebrek aan kennis omtrent de mogelijkheid  een  ideaal  uit-

gangspunt als referentiejaar te krijgen. Ook is er sprake van een sche-

merachtig inzicht of de doelstellingen van de beleidsmakers wel gericht

zijn op een herstel van een dergelijke ideale ontwikkeling.

Van &un ding is men zich daarentegen zeer bewust. namelijk dat  de  be-

sluitmaker zeer besluiteloos is. En besluit hij toch dan is het met

vertraging en ad hoc, wat dus onvoorspelbaar is.

Een  ander  bijzonder  kenmerk van onze modellen vergeleken met die van

het CPB is de welbewust gehanteerde simpele vertragingsstructuur. Niet
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alleen de hanteerbaarheid en de plausibiliteit, maar vooral de daardoor

verkregen mogelijkheid tot het afleiden  van  lange-termijn  tendenties

zijn  daarmee gediend. De  hierbedoelde eenvoud geeft ruimte voor een

relatief simpele, doch onmisbare, fundamentele  stabiliteitsanalyse  en

daarnaast  voor een snel inzicht in eventueel optredende trend (=struc-

tuur)-verschuivingen. Daardoor zijn onze modellen niet zozeer  geschikt
voor  de  korte-termijn  analyse maar veeleer geschikt voor het middel-

lange- en lange-termijn onderzoek. Hierbij speelt de vertraging  immers

nauwelijks  meer  een  rol, althans inzoverre aan de stabiliteit van de

economie niet getwijfeld hoeft te worden. Een a  priori  vertrouwen  in

deze  stabiliteit  is  noodzakelijk  om  het synthesemodel, ook voor de

lange termijn, te kunnen accepteren; in feite dus gelovend in  de  uit-

eindelijke  werking  van de markten in de zin van directe flexibiliteit

of in de indirecte zin van:'de schaarste-wal keert het  machtsdominante

schip'. Zo niet. dan moeten de andere modellen worden gebruikt omdat ze

het wezenlijke kenmerk van onevenwichtigheid en vaak ook dat van insta-

biliteit met zich meedragen.

Bij de aiialyse van de werking van onze modellen kan men bovendien  con-
cluderen  dat  het  kwantitatief onderzoek naar de waarden van bepaalde

korte-termijn gedragsparameters eigenlijk irrelevant is omdat zij  geen

betekenis  hebben  voor de lange-termijn oplossing. Uiteraard moeten de

stabiliteitscondities worden gerespecteerd. Daarmee is  onze  Tilburgse
trek  om  minder aandacht te besteden aan de empirie, daartegenover een

meer gewenste nadruk op de structuur ponerend, een zeer gerechtvaardigd

standpunt. Wat dat betreft is het voldoende 'structuralist' en behoeft

men geen uitgesproken empirist te zijn opdat toch alle theoretische  en

beleidsmatige stellingen volgens de diverse paradigma's (van onder meer

het klassicisme, het keynesianisme, het post-keynesianisme, het neo-

klassicisme, het neo-keynesianisme. het monetarisme, het nieuw-

klassieke en/of supply-sider (neo-)klassicisme) kunnen worden geponeerd

en  ook  nog op relatief eenvoudige wijze kunnen worden geinterpreteerd
(Hall en Taylor. 1988; Schouten. 1990). In het eerste gedeelte van  het

volgende hoofdstuk stellen we deze mogelijkheid opnieuw aan de orde.
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Ons kwalitatieve denken is grotendeels gebaseerd  op  de  kwantitatieve

uitslagen  van  onze lineaire differentie-eindvergelijkingen. Zijn deze

vergelijkingen van de nulde orde dan is  er  sprake  van  een  volledig

stabiel aanpassingsproces dat al binnen de eenheidsperiode plaatsvindt.

Het eerste-periode resultaat geeft dan  tevens  het  resultaat  van  de

nieuwe  structuur weer ten gevolge van bijvoorbeeld een bewust gevoerde

autonome economische politiek. Deze wordt geformuleerd door een  al  of

niet  combineren van diverse impulsen. Voor een a priori gewenst struc-

tuurresultaat met betrekking tot  een  doelstellingsvariabele  kan  met

behulp  van  deze  eindvergelijkingen  onmiddellijk bezien worden welke

combinatie van bijvoorbeeld loon-,  prijs-,  budget-  en  of  monetaire

politiek  daarvoor  kan  worden uitgekozen. Heeft men eventueel ook nog
voorkeuren ten aanzien van het gebruik van  de  hier  bedoelde  instru-

mentvariabelen  dan  geeft een vaak aanwezige keuzevrijheid daarvoor de

ruimte.

Voor  de  structuuroplossingen  met betrekking tot economische modellen

die gekaraktiseerd worden door lineaire  differentievergelijkingen  van

een niet te vermijden hogere orde kan hetzelfde worden beweerd, althans

in geval van stabiliteit. Maar ook bij gevallen van  instabiliteit  kan

dit nog gelden. Immers, als de betreffende eindvergelijking is geformu-

leerd in termen van extra-groeivoeten in plaats van trendafwijkingen( =

gecumuleerde  extra-groeivoeten) en als ze daarbij tevens de wiskundige

kenmerken van stabiliteit vertoont of van een  vrije  trilling  (zijnde

het randgeval van tussen-stabiliteit) dan nog zijn de structuurresulta-

ten zinvol te interpreteren als (eventueel gemiddeld te nemen) gewenste

extra-groeivoeten  van de variabelen ten opzichte van de daarmee corre-

sponderende evenwichtige groeivoeten van de referentiesituatie.

De invloed, ook op ons, van Schoutens leermeester Tinbergen, is in deze

manier van werken duidelijk. Diens 'analytical problem' oplossingsmodel

komt overeen met onze eindvergelijking. Diens 'political problem'oplos-

singsmodel correspondeert met onze keuze van de te gebruiken economisch

politieke instrumenten met het  oog  op  vastgelegde  doeleinden.

(Meulendijks. 1972/1987; Fase en Den Butter, 1977). Dat er bij ons  wat

deze  keuze  betreft  vaak m66r vrijheidsgraden zijn heeft te maken met
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het door ons tot irrelevant verklaren van m&6r (als intermediaire doel-

stellingsvariabele  in  aanmerking komende) endogene variabelen van een
te hanteren model dan Tinbergen doet. Bovendien-wat  belangrijker  is-

houden  wij  in  tegenstelling  tot de laatstgenoemde auteur telkens de

evenwichtige groei als ideaal voor ogen door  al  onze  variabelen  als

afwijkingen van dit ideaal te formuleren.

De aanhangers van de Tilburgse analyse komen met elkaar overeen dat  ze

zich  ieder  op  hun eigen wijze hebben afgevraagd wat nu de verhouding
zou kunnen zijn tussen empirie, theorie en beleid. In dit verband wordt

de  door  ons gevolgde analysemethode  weleens een 'globaal empirische'

genoemd. Daartegenover spreekt het CPB over zijn  onderzoekactiviteiten
als zijnde 'consequent empirisch' van aard (Meulendijks, 1988). Het wil

niet ontkennen dat vereenvoudiging noodzakelijk is voor het begrip  van
de  economische  werkelijkheid. Het constateert evenwel toch een afwij-
king van zijn 'consequente empirie' met die van onze 'globale empirie'.
De twee belangrijkste verschillen zitten, zoals gezegd, in de geringere

aandacht onzerzijds voor de geconstateerde vertragingen, terwijl  het

CPB  minder  aandacht  schenkt aan de mogelijkheid van een evenwichtige
groei. De CPB-methode/stylering  moet  evenwel  vaak  korte-termijn  (=
politieke) zaken dienen. Het legt derhalve de nadruk op een extra-muta-
tie van een feitelijk onevenwichtige economische ontwikkeling  ten  ge-
volge van voorgenomen beleid, zonder daarbij aan te geven hoe de feite-
lijke economische ontwikkeling bij ongewijzigd beleid  afwijkt  van  de

ideale  ontwikkeling  die  mogelijk zou zijn (geweest). Het zal hiermee
duidelijk zijn dat de becijferingen van het  CPB  zich  in  theoretisch
opzicht  daardoor  m&6r in een luchtledige situatie bevinden dan de be-

cijferingen bij de door ons gevolgde methode. Ten  aanzien  van  korte-
termijn resultaten is de CPB-methode evenwel zeker beleidsrelevanter te
noemen dan die van ons. Maar bij een goede  politiek  moet  men  verder
kijken  dan  de  neus lang is. Voor een goede lange-termijn politiek en
voor de analyse van lange-termijn tendenties zijn onze modellen bijzon-

der geschikt.
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2.2 Over onze recente modellen

In  het  voorafgaande is al gewezen op de betekenis van het onderscheid

in gesloten(wereld), open en twee-landen modellen, waarbij  voor  ieder

van  deze drie modelconstructies ook nog het onderscheid tussen aanbod-

,vraag- en synthesemodel, alsmede de valutar6gimes van vaste en  flexi-

bele  wisselkoersen  een wezenlijke functie vervullen. Bovendien zullen

we in deze studie nog eens het onderscheid maken tussen  de  zogenoemde

'traditionele',' perfecte mobiliteits'- en  de portfoliobenadering met

betrekking tot het internationale kapitaalverkeer. Dit alles in  het

licht  van een expansieve budgettaire en monetaire politiek, hetgeen al

zoveel casusposities geeft om te bespreken dat we afgezien  hebben  van

de  expliciete  behandeling van de loonproblematiek. Steeds wordt in de

nog komende hoofdstukken van deze  studie  een  constante  arbeidsinko-

mensquote verondersteld. Derhalve wordt tevens geabstraheerd van de

autonome loonimpuls.

De complexiteit van de modellen wordt, inzoverre dit mogelijk is, gere-

duceerd door steeds weer het kleiner of  groter  aantal  vergelijkingen

tot  een  enkeltal terug te brengen. Bij de overblijvende semi-herleide

vormen of de zogenoemde sub-eindvergelijkingen zijn uiteraard de karak-

teristieken van het uitgangsmodel bewaard gebleven.

Voor het gesloten(wereld) aanbodmodel (behandeld in hoofdstuk 4)  leidt

dit tot de volgende drie centrale vergelijkingen met drie onbekenden(y,

y' en p ):Y

(1) De macro-economische vraagfunctie:

y = fl(E-py; x )

waarbij zowel een evenwicht bestaat tussen besparingen en investeringen

als tussen het geldaanbod en de geldvraag.

(2) De macro-economische aanbodfunctie:

y' = f2(E-py i x)

waarbij y' de rendabele produktiecapaciteit voorstelt.
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(3) Het goederenmarkt-evenwicht:

y l y'

Hierdoor wordt het evenwichtig prijsniveau bepaald dat de vraag beperkt

tot  de bestaande aanbodmogelijkheden gegeven de geldpolitiek (E) en de

reele autonome impulsen x. Deze geldpolitiek bestaat uit twee componen-

ten. In  de  eerste plaats uit de monetaire financiering van het over-

heidstekort via de uitgifte van schatkistpapier (g ) en  in  de  tweedeg

plaats  uit de beleningspolitiek van de Centrale Bank (Ecb). Onze reele

autonome impulsen worden in deze studie  beperkt  tot  een  budgettaire
expansie via een definitieve verhoging van de materiele overheidsbeste-

dingen. Het grotere overheidstekort wordt  dientengevolge  gefinancierd

via  de uitgifte van overheidsobligaties. Een monetaire expansie zonder

budgettaire expansie betreft in deze studie eigenlijk  een  omwisseling
van  staatsobligaties  tegen schatkistpapier, dus een soort open-markt-

politiek door de overheid. Via onze hypothese dat de Centrale Bank  een

dergelijke  operatie  van de overheid "normalerwijze" begeleidt met een

verruiming van haar beleningspolitiek verkrijgen wij als resultaat  dat

de  bedoelde monetaire financiering van de overheid ook tot uitdrukking

komt in een geldexpansie (E = gg). Wij zouden natuurlijk deze hypothese

van  een "normaal"-beleningspolitiek gedrag van de centrale bank kunnen

inruilen voor de hypothese dat de monetaire  financiering  rechtstreeks

via dezelfde centrale bank plaatsvindt en dus geldt dat E = ggcb.

In het gesloten(wereld) vraagmodel van hoofdstuk  4.  vervalt  de  aan-

bodrestrictie  van  de goederenmarkt. In plaats daarvan komt als tweede

vergelijking:

(2) De macro-economische prijsvormingsfunctie:

p  = f (w'; p )
of p =  0  als  verondersteld wordt dat de arbeidsinkomensquote nietY
muteert, dus w'= 0 vanwege de hypothese van een starre arbeidsmarkt.

Zolang  y  kleiner is dan y', met andere woorden zolang de absolute om-

vang van de effectieve vraag kleiner is dan die van de  bestaande  aan-
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bodmogelijkheden is de reale geldvoorraad w61 door de monetaire autori-

teiten te beinvloeden via haar geldpolitiek omdat ook  het  prijsniveau

star  is.  Hierdoor kan ook een monetaire expansie de bedrijvigheid (y)
stimuleren.

In  onze  opvatting zijn de variabelen van het gesloten (wereld-) model
te beschouwen als de gewogen som van de te onderscheiden variabelen van

twee  regio's.  Bij een symmetrisch twee-landen-model zijn bedoelde we-

gingscoafficienten gelijk  aan  een  half  (bijvoorbeeld:  y  =  1/2ya+

1/2yb).  Onze  open  twee-regio's-modellen  worden geformuleerd in ver-

schillen van de te onderscheiden variabelen van twee regio's  (bijvoor-
beeld:    = ya - yb). Kent men via het gesloten model de som en via het

hier bedoelde open model het verschil van de desbetreffende gelijksoor-
tige variabelen, dan  kan  men ook gemakkelijk de aparte waarden voor

deze variabelen per regio vaststellen.

Het  voordeel  van  een open model in verschillen is dat men het aantal

vergelijkingen al direkt tot de helft kan beperken, als  tenminste  van

een gelijke economische structuur wordt uitgegaan van de in de beschou-

wing te nemen regio's. Bovendien verkrijgt  men  dan  een  stelsel  van

relaties  dat in beginsel analoog is met een stelsel van vergelijkingen
voor een kleine open volkshuishouding waarvan de buitenlandse  variabe-

len gegeven zijn (dus daar: y in plaats van y etc .).
Alle variabelen zijn uitgedrukt in gecumuleerde  groeivoeten  (trendaf-

wijkingen)  met  uitzondering  van  de saldo-grootheden en de ruilvoet.

Deze zijn uitgedrukt in procenten van het evenwichtig marktinkomen  dat

zou zijn gerealiseerd zonder autonome impulsen.

De kleine open volkshuishouding wordt in eerste instantie behandeld  in

de  hoofdstukken  vijf  en  zeven  voor respectievelijk een stelsel van

vaste en flexibele wisselkoersen.

De  grote open volkshuishouding (het twee-landen-model) wordt in eerste

instantie behandeld in de hoofdstukken zes en acht voor respectievelijk

een stelsel van vaste en flexibele wisselkoersen.
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Het door ons gereduceerde open  aanbodmodel van zowel de kleine als  de

grote  open  volkshuishouding,  waartoe wij ons hier beperken, kent een

vergelijking mA6r dan het gesloten (wereld-)model  en  ook  een  extra

onbekende namelijk de ruilvoet van land A (Pa).

De vier kernrelaties luiden:

(1) De voorlopige macro-economische vraagfunctie:

3 = fl.11(E-By); pa; * 1

We  spreken  hier van 'voorlopig' omdat de reale kasvoorraad (E-py) nog

moet worden gealimineerd wil er sprake zijn van een definitieve  vraag-
functie.

(2) De voorlopige macro-economische aanbodfunctie:

Y' = f2.11(E-By); pa; x 1

Men ziet dat in de bovenstaande twee relaties de ruilvoet van land  A

(P8) in tegenstelling tot het gesloten model voorkomt.

(3) Het goederenmarkt-evenwicht:

Y = Y'

Hierdoor wordt nu de evenwichtige ruilvoet bepaald die de vraag beperkt

tot  de bestaande aanbodmogelijkheden, gegeven de reele kasvoorraden en

de reele autonome impulsen. De vierde  relatie  impliceert  het  totale

betalingsbalans-evenwicht en bepaalt de reele kasvoorraden.

Het totale betalingsbalanssaldo (in paragraaf 5.1.2  geformuleerd  voor

de  kleine  open  volkshuishouding  en in paragraaf 6.1.2 voor de grote

open volkshuishouding) is, gezien het grote aantal vermogenstitels  die

wij  onderscheiden en ook vanwege onze hypothese van beperkte substitu-

tiemogelijkheden daartussen. een nogal gecompliceerde functie:
-    -

Sa  =  f{ 9; P-; E-p ; Deva}, maar desondanks is er sprake van een ele-

gante wiskundige vorm.

Het betalingsbalanssaldo in procenten van het evenwichtig marktinkomen

van land A luidt in zijn specifieke vorm:
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-

Sa = [l-a][2a](r){49-[(1+2'l)/Alapa-2[AE-ABY]1 + (2a-1)Sb+ 2(1-
a)*aDeva

waarbij S  gelijk is aan:

het exportsaldo in procenten van het evenwichtig marktinkomen van  land
A:

sb = -iAyi-{na+nb-llpa

en A en (1-a) de  reele  respectievelijk de financiale interna-

tionalisatiegraad van beide landen (in dit geval  symmetrisch  ten  op-

zichte van elkaar) voorstellen. 'a' moet, gezien de door ons gehanteer-

de portfolio-theorie met substitutiealasticiteiten van de diverse  ver-

mogenstitels  < = an mede gelet op het debiteurenrisico met name van

'vreemde' buitenlandse activa, steeds groter dan  een  half zijn. Dit

betekent dat bij gelijke rendementen het nationale activum geprefereerd

wordt boven het 'vreemde' of buitenlandse activum. Het totale vermo-

gensbezit  vermenigvuldigd  met 'a' is dus het desbetreffende nationale

vermogensbezit van ingezetenen. Daarentegen geeft de  vermenigvuldiging
van  het totale vermogensbezit van ingezetenen met de financiale inter-

nationalisatiegraad '(1-a)' het buitenlandse vermogensbezit van de hier

bedoelde binnenlanders aan. In de uitgangssituatie geldt hetzelfde voor
de buitenlanders zodat er dan  geen  netto-debiteurenposities  bestaan.

(3)

Bij onze exercities in de hierna volgende hoofdstukken hanteren we voor
'(1-a)'achtereenvolgens de waarden 0,25 en 0,10 en spreken dan over een

hogere respectievelijk lagere financiale internationalisatiegraad.  Uit

recente studies komt naar voren dat deze getallen redelijk corresponde-

ren met de feitelijke situatie van de Verenigde Staten versus  de  rest
van de industrielanden. (Dealtry en Van 't dack, 1989; Smulders, 1990)

De letters K , naen nb symboliseren achtereenvolgens de invoerelastici-

teit met betrekking tot de regio-productieniveau's, de exportprijselas-

ticiteit en de importprijselasticiteit in de A-regio  (=  exportprijse-

lasticiteit in de B-regio). De ruilvoet voor land a is gedefinieerd als
bapa=  ( a_    _    )= 8 (B  - pa) waarbij  pa de  nominale  wissel-X           X               W

2K + 1
koersvariabele van land A is volgens de continentale definitie. I is de
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sommeringswaarde van de diverse vermogensactiva-quoten in de  evenwich-

tige uitgangssituatie. Het A-teken geeft de extra-groeivoet weer van

een variabele.

Op  grond van de hiervoor gegeven specifieke vorm van onze betalingsba-

lanssaldo-functie kan al direkt de belangrijke tussen-conclusie getrok-

ken  worden  dat  het  exportsaldo S  in de trend naar nul zal tenderen
omdat dan de extra-groeivoet-variabelen  , APa, AE, ap  en aDeva naar

nul tenderen en dus vanwege ADeva= 0 ook Sa = 0 moet zijn.
U

De  hierboven  geformuleerde  totale  betalingsbalanssaldo-functie  met

betrekking  tot  land  A  vormt  ook de basis voor de twee relaties die

naargelang van  het  vigerende  wisselkoerssysteem  respectievelijk  de

mutatie van de deviezenvoorraad dan wel die van de nominale wisselkoers

verklaren. Zij luiden:

(4a) De expliciete deviezenvoorraadfunctie:

Dev = Deva- Devb= 2Deva= f3.1(E;8)
bij vaste  wisselkoersen  (zie  paragraaf 5.1.3 voor de kleine open en

paragraaf 6.1.3 voor de grote open volkshuishouding).

(4b) De expliciete nominale wisselkoersfunctie:

pwa= fi.1(E ;x)

bij flexibele  wisselkoersen (zie paragraaf 7.1 voor de kleine open en

paragraaf 8.1 voor de grote open volkshuishouding).

In  46n  oogopslag  kunnen uit deze dynamische relaties afgeleid worden

welke monetaire politiek 6dn of beide landen moeten voeren om bij gege-

ven reele autonome impulsen ofwel de deviezenvoorraad danwel de nomina-

le wisselkoers te stabiliseren. In beginsel kan dit  dus  maar  vereist

wel een bepaalde monetaire politiek (het liefst gecoardineerd tussen de

landen gedurende jaren).

Daarmede  is  echter nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe de reale

kasvoorraden kunnen worden gedetermineerd. Kent men echter het  verband

tussen de nominale geldvoorraad enerzijds en de geldpolitiek alsmede de
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deviezenvoorraad anderzijds en houdt men tevens rekening met de defini-

tie van de ruilvoet dan volgt uit de expliciete deviezenfunctie:

(4a') De reele kasvoorradenfunctie:

E- BY= f4,1(pa; 8;8)
bij vaste wisselkoersen (zie paragraaf 5.1.3 voor  de  kleine  open  en

paragraaf 6.1.3 voor de grote open volkshuishouding).

Uit de expliciete wisselkoersfunctie volgt in samenhang  met  de  ruil-

voet-definitie:

(4b') De reele kasvoorradenfunctie:

E - py= fd,1(pa; A )

bij volkomen flexibele wisselkoersen (zie paragraaf 7.1 voor de  kleine

open en paragraaf 8.1 voor de grote open volkshuishouding).

Substitutie van deze uitdrukkingen voor de  reale  kasvoorraden  in  de

"voorlopige" vraag- en aanbodfuncties verschaft de definitieve vraag-
en aanbodfuncties, welke ook een totaal  betalingsbalans-evenwicht  im-

pliceren. Het  zijn  dan alleen nog functies van de ruilvoet en van de

nominale geld- en reale impulsen.

Geconcludeerd  kan  worden  dat wederom - zoals dat ook in het gesloten

aanbodmodel het geval was - de reele kasvoorraden  endogene  variabelen

zijn  van het systeem, met andere woorden dat deze variabelen niet door

de monetaire autoriteiten beheersbaar zijn. Wal determineerbaar door

hun  geldpolitiek is uiteraard 6f het nominale prijsniveau 6f de devie-

zenvoorraad respectievelijk de nominale wisselkoers.

Dat  deze  twee laatstbedoelde variabelen beheersbaar, dus ook stabili-

seerbaar geacht moeten worden bleek reeds uit de formulering  van  onze

expliciete  deviezenvoorraad-  respectievelijk wisselkoersfunctie. Laat

men echter deze specifieke doelstellingen  van  de  monetaire  politiek

vallen  dan  kan  men in plaats daarvan in beginsel het nominale prijs-

niveau stabiliseren. Enige co6rdinatie van de  geldpolitiek  tussen  de

beide betrokken landen  is  uiteraard  daarbij gewenst. Het is ook de
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vraag welke van de twee specifieke doelstellingen de hoogste prioriteit

heeft.

Bij een aanbodrugime zijn tenslotte prijsmutaties noodzakelijk  om  het

evenwicht  tussen  vraag  en aanbod na reele impulsen weer tot stand te

brengen. Een endogene reactie van de monetaire autoriteiten met het oog

op een bepaalde monetaire doelstelling blijft bij onze probleemstellin-

gen achterwege. Prijsniveau's, deviezenvoorraden respectievelijk  nomi-

nale  wisselkoersen muteren derhalve nadat aan het evenwichtige systeem
van de uitgangssituatie reale danwel monetaire impulsen zijn gegeven.

Het  open  twee-landen  vraagmodel is qua kernvergelijkingen op analoge

wijze met het vraagmodel van het gesloten  systeem  te formuleren. De

aanbodrestrictie  kan  dus  wederom  vervallen, ervan uitgaande dat het

plafond van de rendabele produktiecapaciteit in beide landen  nog  niet
is bereikt. Daarvoor  in  de plaats komen wederom de starre prijsvor-

mingsfuncties.

In  geval  van  een vast wisselkoerssysteem zijn zowel de prijsniveau's
als de ruilvoet stabiel voorzover er van een starre arbeidsmarkt  wordt

uitgegaan; dus:

(Za) p  =  0  en pa= 0
Y

Daarentegen  zijn in geval van een volkomen flexibel wisselkoerssysteem

zowel de prijsniveaus als (tijdelijk) de ruilvoet variabel, ook bij een

starre  arbeidsmarkt  omdat bij de prijszetting met de invoerkosten van

grondstoffen en halffabrikaten rekening wordt gehouden.

Gelet op de expliciete wisselkoersfunctie geldt in dat geval:

(2b) By = f ,2(8 ; 8)e n p a= f :1(E ; R)

Substitutie van bovenbedoelde prijs- en ruilvoetfuncties in de "voorlo-

pige" macro-economische vraagfunctie verschaft de definitieve  eindver-

gelijkingen:

(1)   = fi.2(  :x)

Uiteraard  heeft  bovenstaande eindvergelijking een specifieke vorm al-
naargelang van het veronderstelde wisselkoerssysteem. Hieruit kunnen de

regionale  produktieniveau-verschillen  gedestilleerd worden zoals deze
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zowel door de gevoerde geldpolitiek als door  de  reale  impulsen  (bij

onze probleemstellingen door de budgettaire politiek) worden bepaald.

Ook is hierbij telkens sprake van een totaal  betalingsbalans-evenwicht

voorzover men tenminste de deviezenvoorraden respectievelijk de nomina-

le wisselkoers laat muteren overeenkomstig de  formuleringen  van  onze

expliciete deviezenvoorraad- respectievelijk  wisselkoersfunctie. Het

goederenmarkt-evenwicht bestaat hier evenwel niet. Daarom is het beleid

bij een vraagrdgime alleen effectief zolang het plafond van de rendabe-

le produktiecapaciteit nog niet is bereikt.

Wel  kan  worden geconcludeerd dat een budgettair beleid gericht op een

stimulering van de bedrijvigheid (y) al spoedig in strijd kan komen met

het  monetaire beleid, gericht op een specifiek monetaire doelstelling.

Een coardinatie van zowel het budgettair als het monetaire  beleid  van

alle  betrokken landen is derhalve speciaal bij een vraagr6gime noodza-

kelijk wil men terzake iets bereiken.

Omdat  de  reale geldvoorraad in de voorlopige macro-economische vraag-

functie een belangrijke betekenis heeft via de  determinering  van  het

investeringsvolume, besluiten we dit hoofdstuk met de bespreking van de

centrale reactievergelijking in al onze modellen, namelijk een formule-

ring  van  de  investeringsfunctie. Deze wordt afgeleid uit de volgende

twee vergelijkingen:

(1) De accumulatiefunctie:
-

ak+1= [Gib/*(1+g)]{Ib- KI.

(2) De fundamentele investeringsfunctie:*
Ak+1= SIK+1- K   ofwel met gebruikmaking van vergelijking (1)

Ib= [Ix(1 + g)/ Gil K+1 + {1- [I*(1 + g)/dibl} K

Hierbij zijn a de bruto-investeringsquote, x de kapitaalquote en  (g)
ib

de  natuurlijke  groeivoet.  5  stelt  de acceleratie-coefficient voor,

waaraan uitsluitend een empirische waarde kan worden toegekend op basis
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van  sociaal-psychologisch  onderzoek. Evenwichtstheoretisch, inclusief

het eventueel gebruik van de efficiante markthypothese met j = =. heeft

deze  coefficient ook betekenis voor de veronderstelde structuur van de

investeringstransacties en de daarmee verbonden kosten.

ak+lis de extra-groeivoet van de reale kapitaalvoorraad. I en K stellen

de vervangingswaarde van de investeringen in de lopende periode respec-

tievelijk  van de bestaande kapitaalgoederenvoorraad, aan het begin van*
de eenheidsperiode, voor. K+lis dan de koerswaarde van  deze  kapitaal-
goederen, aan  het begin van de periode reeds tot stand gekomen, ofwel

de nominale marktwaarde van de kapitaalgoederenvoorraad. Deze markt-

waarde  wijkt  bij onevenwichtige groei af van de vervangingswaarde van
de kapitaalgoederen.

Als  3  - dib/*(1+g) volgt een zeer eenvoudige investeringsfunctie: Ib=*
K+1. Rekening houdend met de in hoofdstuk 4 expliciet vermelde, voorlo-

pige  eindvergelijking  van  het  monetaire blok met betrekking tot het*
hiervoor behandelde gesloten model, namelijk K+1- Py=  E  -  p   -  w',
leidt  dit  tot  de  hiernavolgende  vergelijking met betrekking tot de

reele investeringen:

(3) ib  (E-py) - w' (p=p)
Y   X

Met andere woorden de reale investeringen hangen  voor  een  belangrijk

gedeelte  af  van de reele geldvoorraad. De substitutieelasticiteit (p)

van de vermogenstitels is hierbij op de waarde  1 gesteld. Hoe  hoger

deze  coefficient evenwel is des te geringer is de invloed van de reele
geldvoorraad op de investeringen!

Opnieuw moet de nadruk gelegd worden op de omstandigheid dat de accele-
ratiecoafficiant een gedrags-psychologische parameter is waarvan keuze-

theoretisch  door  de  economische wetenschap weinig valt te vertellen.
Toch speelt hij een grote rol bij de mate van conjuncturele reacties op
de  reale  impulsen. Structureel heeft hij bij stabiliteit geen verdere

betekenis, zoals hiervoor al eerder is gesteld voor andere gedragspara-

meters.  Onder  normale  omstandigheden geldt immers dat ak+l= 0 en bij
een normaal waardengebied: 0<I< =  volgt  dan  uit  de  accumulatie-
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*
respectievelijk  de  acceleratorfunctie  dat  I  =  R= R+l . Blijkbaar

speelt het niet hanteren  van de efficiante markthypothese op de  markt

van  fysieke kapitaalgoederen bij onze analyses van de nieuwe trend dus

geen enkele rol.

Voor  alle  duidelijkheid merken we nog op dat onze investeringsrelatie

(b i j p=l e n j= ai / *[1+g] ) minstens vijf interpretatie-mogelijkhe-

den  kent namelijk:

*
(a) Ib= K+1 ofwel: de eindvergelijking van het monetaire blok in termen

van  de  koerswaarde van de kapitaalgoederenvoorraad legt via de waarde

van de investeringen het verband met het re6le blok van onze  modellen;

deze  versie strookt met een Tobins-q interpretatie (Tobin, 1978) omdat

we voor deze uitdrukking ook kunnen afleiden via de fundamentele inves-

teringsrelatie met gebruikmaking van een aantal definities:
*              *                          *              *

ak+1= j{K+1- K} = J{K+1- Px -K+ px} = I{k+1- k} = K{K+1-k-K+k}=

J{Pk- Px}

6n in samenhang met de accumulatiefunctie. waarbij (i/ x(1+g) = 5, dat:

ib=  k  + Pk - Px ; met andere woorden dat de reale investeringen mede

worden bepaald door het verschil tussen de koerswaarde  en  de  vervan-

gingswaarde van een kapitaalgoed;
*

r. r.

(b)   Ib=  K  +  -=1     - --1 vanwege de definitie  van het aandelenrendement:
ri     ri

r;          r,        *1=K+- -K-r#·-                                             +1

ri          ri
waardoor met andere woorden de investeringen  worden  bepaald  door  de

feitelijk  bestaande kapitaalgoederenvoorraad alsmede door de afwijking

van het feitelijke kapitaalrendement ten opzichte van het  aandelenren-

dement (= gewenste 'rentevoet');

39



Deze interpretatie van het investeringsgedrag is door ons  gebruikt  in
de hoofdstukken 9 en 10. Dit heeft weer te maken met de aldaar eveneens
gehanteerde  complementariteitshypothese  bij  de  produktiefunctie  in
geval  het  vraagmodel aktueel is. Een m66r puur Keynesiaanse visie dan
in de overige hoofdstukken willen wij daarmee aan bod laten komen.

(c) Ib- px =E-p x-w' ofwel: afgezien van een mutatie in de arbeids-
kosten per eenheid produkt, worden de reele investeringen bepaald  door
de reale kasvoorraden;

De hier weergegeven interpretatie van het  investeringsgedrag  hanteren

we in de hoofdtekst van de hoofdstukken 5 t/m 8.

r

(d) Ib= Y - Ecb- w' - 9 ofwel: vanwege het hier impliciet vermelde
r
q

verband tussen de kasvoorraden en de korte-rentevoet, bepaalt de laats-

te mede de investeringen.

Een  vijfde  interpretatiemogelijkheid  volgt  uit vergelijking (3') in
paragraaf 3.2 van het hiernavolgende hoofdstuk vermeld:

*
*                                           r.                     r                    r

(e)  Ib  = K+ 1 -V+ p( 1 - K ') --1...  - Px '9  - PW , .-0 ofwel: de investe-
ri        r        rqo

ringen hangen postief af van zowel de marktwaarde van het vermogen  als
van het aandelenrendement en negatief van de overige opbrengstvoeten.
Geconcludeerd kan worden dat de interpretaties (a) t/m (e) allemaal  op
hetzelfde  neerkomen en bij ons tot het hetzelfde redle investeringsre-
sultaat leiden!

Natuurlijk  kan men ook stellen dat I > aib/ *(1+g). In dat geval is de
rentegevoeligheid, in de zin van gevoeligheid voor  het  aandelenrende-
ment van de investeringen, groter dan de hier veronderstelde waarde van
een.

Tevens kan men ook uitgaan van een  p>l i n plaats van gelijk aan een.
In zo'n geval is de rentegevoeligheid van bijvoorbeeld  de  vraag  naar
geld  groter dan een. Daarmee wordt de invloed van de monetaire verrui-
ming op de rentevoet dn op de  investeringsbedrijvigheid  geringer  dan
wij  hebben verondersteld. Het theoretische 'non-debat' (Kuipers en Van

40



Ees, 1990) over de betekenis van de kwantitatieve waarde van de hierbe-

doelde elasticiteitscoafficianten kan derhalve ook via onze theorie

gevoerd worden.
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3     ONZE THEORIE EN DIE VAN DE INTERNATIONALE LITERATUUR

In het vorige hoofdstuk hebben we getracht de dieper liggende betekenis

van de door ons gehanteerde methode te laten  zien  alsmede  de  manier

waarop wij er gebruik van zullen maken bij onze analyses in de hierna

nog volgende hoofdstukken.

Twee  door  ons  gedane uitspraken betroffen enerzijds onze overtuiging

dat de economische theorie  en  de  economische  politiek  fundamenteel

moeten  worden geanalyseerd binnen het kader van het algemene model van

de gesloten volkshuishouding en anderzijds dat  de  gehanteerde  groei-

voetenmethode ons in  staat  stelt om op consistente wijze de korte-,

middellange en ultra-lange termijn-resultaten van  het  uit  te  voeren

onderzoek  te  integreren. In de internationale literatuur gebruikt men

de laatste mogelijkheid relatief te weinig waardoor de daar  ontsproten

theoriean vaak te partiael van aard zijn. Meestal worden uitsluitend de

korte-termijneffecten danwel uitsluitend de lange-termijneffecten  gea-

nalyseerd.

3.1 Economische theorie in de internationale literatuur

Wij streefden er naar dat ons algemeen model van de gesloten volkshuis-

houding. te presenteren in hoofdstuk 4, gebruikt zou kunnen  worden  om

de  meer  recente voor- en na-oorlogse theoriean zowel zinvol te herin-

terpreteren alswel op logisch consistente wijze met elkaar  in  verband

te brengen. Om dit binnen het kader van de onderhavige studie integraal

te demonstreren zou ons methodologisch beginsel  van  de  spaarzaamheid

geweld  aan  doen. Gezien de door ons geraadpleegde literatuur, vermeld

in de bibliografie, zouden we daardoor onze hoofdprobleemstelling  niet

voldoende aan bod kunnen laten komen.

Daarom volstaan we hier  te  verwijzen  naar  een  recente  studie  van

Schouten (1990) die aan de hand van twee recente overzichtsartikelen

van Kuipers en Van Ees (1990) en Vandewalle (1990) een  gesloten  model
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van  samenhangen  tussen  een vijfentwintigtal endogene variabelen lan-

ceert met behulp waarvan een 'min of  meer'  realistische  conjunctuur-
theorie  naar  voren wordt gebracht. Het is een expliciete synthese van

een aantal hoofdingredianten uit de 'algemene leer en geschiedenis  van
de economie' als uitkomst van een welbewuste keuze uit de veelheid van

mogelijkheden die de internationale literatuur  in  de  loop  van  twee
eeuwen heeft aangereikt. Het model beschrijft een dynamisch conjunc-
tuur-structuur proces, dat zal ontstaan nadat er nieuwe  innovaties  in
de  wereldvolkshuishouding warden toegepast of, de omgekeerde situatie,
waarbij oorlogen of natuurrampen een  kapitaalvernietiging  veroorzaakt
hebben.

Maar ook kan een dergelijk proces in verband worden gebracht met gedra-
gingen van de monetaire of budgettaire autoriteiten respectievelijk van
de sociale partners die bij hun te  voeren  politiek  afwijken  van  de
vaste regels volgens de theorie van de evenwichtige groei. Deze laatste
mogelijkheid  passen  wijzelf  toe  in  de  nog  komende  hoofdstukken.
Schouten  zelf  slaagt  erin  de  voornaamste stellingen van de diverse
economische scholen te verklaren door telkens een andere kwantitatieve

specificatie  aan  het  door  hem  gehanteerde algemene model te geven.
Aldus blijkt hij in staat om twaalf naoorlogse theorieen te interprete-
ren  waaruit  wederom de kracht van de ook door ons gehanteerde methode
blijkt.

E6n originele interpretatie van twee door deze auteur behandelde econo-

misch-theoretische denkrichtingen zullen we hier  vermelden  omdat  het
nadrukkelijk  te  maken  heeft  met  onze werkwijze in deze studie. Het

betreft hier de interpretatie van  het  algemeen-evenwichtstheoretische
denken  van  de  monetaristen en de nieuw-klassieken, die daarbij onder
meer gebruik maken van de gedachte van de adaptieve respectievelijk die
van  de  rationele verwachtingen. Het komt erop neer dat bij de hierbe-
doelde 'scholen' de loon- en prijsvormingsfuncties worden omgekeerd  om
vervolgens te worden gehanteerd als korte-termijn aanbodfuncties van de
arbeids- respectievelijk de goederenmarkt. Wij zijn geen aanhanger  van

deze  algemene evenwichtstheorieen en hanteren daarom slechts de prijs-
en loonvormingsfunctie in de gebruikelijke zin, dus  in  de  lijn  van
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Leontief en Phillips. Wal  nemen we van de 'nieuw-klassieken' de hy-

pothese van de rationele prijsverwachtingen over met name bij de  loon-

vorming. Van de andere kant zijn het door ons veronderstelde spaar- en

consumptiegedrag 'klassiek' van aard. De  winsten  worden  gespaard  en

belegd. De  winsttrekkers zijn dus de beleggers. De omvang van de con-

sumptie correspondeert bij ons grotendeels, overeenkomstig de  empirie,

met  de omvang van loonsom. Dus wordt de 'permanente inkomenshypothese'

niet door ons gebruikt. In paragraaf 4.1 wordt op de hiervoor  bedoelde

empirische  grondslag van onze klassieke spaarhypothese nader ingegaan,

met name voor de Nederlandse situatie.

Met  betrekking  tot  de hiervoorbedoelde loon- en prijsvormingsfunctie

zullen we in de nog komende  hoofdstukken  onze  hoofdstellingen  nader

adstrueren aan de hand van de hiernavolgende casusposities:

B = 0, dit wil zeggen dat er sprake is van  een  starre  arbeidsmarkt.

Deze veronderstelling maken we voor alle casusposities.

5 = 0, dit wil zeggen dat er sprake is  van  starre  goederenmarkt  en

spreken dan over een vraagmodel of:

5 = ., dit wil zeggen dat er sprake is van een flexibele goederenmarkt

en spreken dan over een aanbodmodel.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over onze 'eigen' gebreken. Worden  in

de internationale literatuur de te bestuderen variabelen vaak in abso-

lute (al of niet logaritmische) grootheden of in feitelijke groeivoeten

weergegeven,  bij  onze  methode  wordt daarentegen de nadruk gelegd op

procentuele mutaties in  afwijking  van  een  evenwichtig  of  gestadig

groeipad.

In het algemeen geldt in ons geval dan:
-

Ex         ).(1 + 3- )= x in absolute grootheden.evenwichtig 100 feitelijk'
Het is wellicht hier de juiste plaats om ook op een kleinere zwakte van

onze  methode  te wijzen door in de relaties de gebruikte variabelen in

afwijkingen (in perunen, en vermenigvuldigd met 100, in procenten)  van
de evenwichtige groei (x) te formuleren.

We geven ons in dit werk veel moeite om ook de  eindvergelijkingen  per

variabele af te leiden om daarmede in Sdn blik iets over de stabiliteit
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van onze modellen te kunnen zeggen. Daarbij zijn  vanwege  de  gewenste

lineariteit van onze relaties de tweede-orde effecten verwaarloosd.

Onze conclusies met betrekking tot de stabiliteit  van  de  variabelen,

met  name van de staatsschuldquote, zijn daarmede betrekkelijk. Dit kan
met een -wellicht  exclusief  voorbeeld-  worden  verduidelijkt.(Andere
voorbeelden  kennen  we  met betrekking tot deze studie immers niet! We
verwijzen tevens naar bijlage 3. (B) en (C).)

Daarbij  gaan we uit van de formule van Domar (1944) in absolute termen

voor de evenwichtige staatsschuldquote op de ultra-lange termijn; deze
luidt:

 g1 - Kg
0,04 - 0,2.0,05W= -        =
0,05 - 0,02 = 1,0

  - ro

gegeven onze uitgangspositie, waarbij:

De primaire financieringstekortquote van de overheid -a  = 0.04;
g
1

de natuurlijke groeivoet g = 0,05;

de evenwichtige obligatieschuldquote w = 1,0;

de evenwichtige monetaire financieringsquote van de overheid * = 0,2;
de netto-obligatierente r = 0,02;0
of:

Wg + Xg I - 6_ - 6 , waarbij de netto-rentelastquote van de overheid:..  al       2
-  a  = wr  = 1,0 . 0,02 = 0,02 (De monetaire financiering x kost dus

 2    0
geen geld; zie bijlage 3.)

De netto-obligatierentevoet, na  aftrek van belastingen, r , is in de0
uitgangssituatie kleiner dan de natuurlijke groeivoet. Het kapitaalren-
dement is immers, gezien het verschil in risico tussen een belegging in
obligaties versus een belegging in aandelen, hoger dan  het  obligatie-
rendement  &n de gemiddelde opbrengstvoet van beide activa moet, gezien
onze spaarhypothese, gelijk zijn aan de natuurlijke  groeivoet.  Daarom
is  bij  ons  de  formule  van Domar stabiel!(Domar, 1944 en Van Ewijk,

1989).

In  trendafwijkingen.  voor  elke eenheidsperiode, luidt de formule van

Domar, dus de veronderstelde financieringsregel  van  het  overheidste-
kort:

46



- --       r

w[&0 + go] + x[Agg + gqg] - -F g-F g  . waarbij -F  - wro[o +  -9-  1
1 2   Z2  r

0
--         r

met  verwaarlozing  van het tweede orde-e ffect:     wri[o  -8-   1.r
0

Als we nu rekening houden met de nog nader af te leiden  vijf  functies

voor een gesloten model, namelijk die met betrekking tot:
r

De obligatierentevorming (p = 1): PE_=0-E=O-(2E-Y);Sr
0

de primaire geldhoeveelheid bij

afwezigheid van monetaire financiering

of een andere vorm van beleningspolitiek: E=Q  +E=0;-g  -

het primaire financieringstekort van de

overheid   in   %   van het evenwichtig
marktinkomen: -   Fg =   -   F;   +   0.04Y;

de tekortquote van de overheid. tengevolge

van een expansie van de materiele

overheidsbestedingen. in % van het feitelijk

marktinkomen:
-FAl= 0,13xg;

de eindvergelijking voor het marktinkomen (Y)

bij een expansieve budgettaire politiek

via een uitbreiding van de materiele

overheidsbestedingen in geval van het

vraagrdgime: Y = 0,68xg;
en

beseffen dat in de nieuwe trend (dus op de ultra-lange  termijn!)  geen

mutaties  meer  optreden  in  de trendafwijkingen, en derhalve AO =0-

0-1= 0 en AQg = Qg - Qg_ = 0, dan kan de  formule  voor  de  obligatie-

schuld van de overheid geschreven worden als:

0 - 100.-%1+ 69 - [100.0.13 + 6.0.60]Eg = 17·3 g an

de formule voor de obligatierentevoet (bij p = 1):

r
72_ = 100[- FA 1 + 79 = 100.0,13*g + 7.0.66x  = 18,0.x
r            1 -  -g

0
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Dit wil dus zeggen dat bij een definitieve uitbreiding van de materiale

bestedingen van de overheid met 1%, de obligatierente, bij  gebrek  aan
monetaire  financiering. op de ultra-lange termijn stijgt met 18% en de

staatsschuld met 17.3 % ten opzichte van hun evenwichtige waarden. Dat

is  allemaal nog niet zo erg voor een stabiele ontwikkeling, ook al zou
hier verder nagegaan moeten worden of het tweede-orde effect van  de

rentelastquote  geen  roet  in het eten gooit. Maar zou men rekenen met

een definitieve uitbreiding van de materiale bestedingen van  de  over-

heid  met  10 %, zonder dat een en ander monetair gefinancierd wordt of
de belastingdruk verhoogd wordt, dan zou de obligatierentevoet  uitein-
delijk  met 180% ten opzichte van zijn evenwichtige waarde stijgen. Het

renteniveau op de ultra-lange termijn zou dan volgens onze berekeningen
bedragen:

-                   rr+r. --2- , dat wil zeggen dat de oude rentevoet plus de afwijking0 0 r
0

in procentpunten gelijk is aan de nieuwe rentevoet ofwel:

0.02 + 0,02.1,8 = 0,056(in perunen). dus 5.6 is de hoogte van de nieuwe

rentevoet in procenten!

Men zal begrijpen dat een dergelijke hoge rentevoet, die hoger  is  dan

de groeivoet, niet tot een stabiele oplossing kan leiden voor de formu-

le van Domar in termen van absolute grootheden. Met andere woorden,  de

obligatieschuldquote  van  de  overheid  zal  dan alsmaar groter worden

zonder dat zij zich stabiliseert.

Volgens  onze formule in trendafwijkingen stabiliseert zij zich daaren-
tegen toch uiteindelijk w61 op 173,3 % extra, dus  op  een  niveau  van

273,3  %  ten  opzichte  van  het evenwichtige marktinkomen en - gezien
f  YlY =Y 1 + -1 - stabiliseert zij zich ook in % vanfeitelijk evenwichtig' l 100J

het feitelijk marktinkomen.

We komen derhalve hier tot de conclusie van stabiliteit ten gevolge van

de  verwaarlozing  van het tweede-orde effect van de collectieve rente-
lastquote, terwijl instabiliteit, met alle vertrouwenscrises van  dien,

eigenlijk aan de orde is bij al te grote collectieve tekortquoten!

De gevolgtrekking moet zijn dat de impulsen niet al te groot mogen zijn

wil  onze methode bruikbaar blijven voor het onderzoek naar stabiliteit
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van het economisch systeem! Overigens blijkt ook uit onze computerbere-

keningen  dat het heel lang duurt, zelfs meer dan tweehonderd perioden,

voordat de staatsschuld en  de  obligatierentevoet  zich  stabiliseren.

(Zie bijvoorbeeld tabel 1 (Resgvcgep) van bijlage 10 met betrekking tot

de gesloten volkshuishouding in geval het vraagmodel en de  budgettaire

impuls aktueel zijn).

3.2 De plaats van deze studie in de internationale literatuur

Bij  een  juiste  plaatsbepaling van onze bijdrage in de internationale

literatuur kan het niet anders zijn dan dat de toepassing van de  port-

foliotheorie  in  onze  modellen  van  de  gesloten,  de 'kleine' en de

'grote' open volkshuishouding daarbij een belangrijke plaats inneemt.

In  de theorie van de open volkshuishouding moet de integratie van deze

portfoliogedachte echter weer worden beschouwd  als  het  uiteindelijke

resultaat  van vele pogingen in de literatuur om de partiale redenerin-

gen van de voorlopers van deze op de theorie van het algemene evenwicht

gerichte benadering te amenderen. De door ons vermelde literatuur in de

bibliografie geeft hiervan een duidelijk beeld en laat de weg  traceren

die is afgelegd voordat de portefeuille-selectie-theorie op volwaardige

wijze geintegreerd kon worden in dynamische reael-financiale  meer-lan-

den  modellen  zoals  die in deze studie gebruikt worden. In het eerste

gedeelte van deze paragraaf zullen  we  enkele  markeerpunten  van  dit

trace aangeven.

De discussies spelen zich onvermijdelijk af rond het  drieledig  onder-

scheid  tussen het goederenmarkt-, arbeidsmarkt- en geldmarktevenwicht.

De hieruit te destilleren tweedeling  van  het  goederenmarkt-en  geld-

marktevenwicht  is  daarbij een speciaal aandachtsgebied geworden onder

invloed van Keynes (1936) en Hicks (1937/1967). Het onderzoek  naar  de

vele  mogelijkheden  voor  en de economisch-politieke interpretatie van

een simultaan realiseren van zowel het inkomensevenwicht alswel het

monetaire  evenwicht  kreeg gestalte in de IS/LM-analyse van de theorie
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van de gesloten volkshuishouding. De eindvergelijking van  het  IS/LM-

model leverde de macro-economische vraagfunctie op waarin naast autono-

me binnenlandse bestedings- en monetaire variabelen tevens  een  starre

binnenlandse  prijsvariabele  de  verklarende factoren vormden. Een 10-

gisch vervolg hierop is uiteraard dat men ook gaat kijken naar de  bui-

tenlandse  equivalenten  van  deze  verklarende factoren van, in eerste

instantie, binnenlandse oorsprong. Het kristalliseert zich in een

stapsgewijs ontstaansproces van partiele theorieen naar een volwaardige

integrale macro-economische vraag- en aanbodtheorie van de gesloten  dn

open  volkshuishouding. Chronologisch achter elkaar volgende aandachts-

gebieden zijn de buitenlandse handel geweest, het binnenlandse en  bui-

tenlandse prijs- en wisselkoerssysteem in wederzijdse samenhang met in-

en uitgaande internationale handelsstromen. Ten slotte komen de in- en

uitgaande  kapitaalstromen alsmede de deviezen- en wisselkoersproblema-

tiek aan bod die met al de hiervoorbedoelde aandachtsproblemen weer een

door de literatuur m&6r of minder benadrukte samenhang kunnen vertonen.

Hoogtepunten zijn met name de 'theorie van  de  buitenlandse-handels-

multiplicator'van  Metzler (1942) en Meade (1951), die de nadruk leggen

op de multiplicatieve invloed van de in-  en  uitgaande  internationale

handelsstromen op het niveau van het nationale inkomensevenwicht.

Vervolgens de betalingsbalanstheoretische 'elasticiteiten'-  gedachten

van  onder  meer  Machlup  (1939).  Lerner  (1944),  Robinson (1947) en

Haberler (1949). Daarbij zijn vooral de voorwaarden onderzocht  respec-

tievelijk  geformuleerd  waaraan de prijsconcurrentiealasticiteiten van

de export en de import moeten voldoen om ervoor te zorgen dat met  name
een devaluatie van de binnenlandse valuta zal leiden tot een verbete-

ring van de handelsbalans.

Een  zekere synthese tussen de twee hiervoor vermelde hoogtepunten komt

tot stand bij de zogenoemde  'absorptie'benadering  van  bijvoorbeeld
Harberger  (1950). Meade (1951) en Alexander (1952). De nadruk wordt nu

vooral gelegd op de samenhang die er bestaat tussen inkomens- ,prijs-

en wisselkoerseffecten voor de handelsbalans en de betekenis ervan voor

een te voeren economische politiek.
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Vervolgens  ontstaat  er  meer aandacht in de internationale literatuur

voor de invloed van de internationale kapitaalbewegingen op  de  afloop
van  het nationale economische proces. Opnieuw was het Meade (1951) die
deze aandacht al vrij vroeg opeiste. Maar de revolutionaire  ideeen  op
dit  terrein  zijn toch vooral afkomstig van Mundell (1961 t/m 1968) en

Fleming (1962). De laatste twee auteurs benadrukken vooral de betekenis

van  de  internationale kapitaalbewegingen voor de effectiviteit van de
nationale budgettaire en monetaire politiek in een 'kleine' open volks-
huishouding.

Het onderscheid tussen de r6gimes van vaste en flexibele  wisselkoersen
alsmede  de mate van de internationale kapitaalmobiliteit (respectieve-
lijk soms de indentificatie ervan met de steeds gepostuleerde perfecte
mate van onderlinge substitueerbaarheid van nationale en internationale

vermogenstitels) krijgen een belangrijke plaats in hun werk.

De  combinatie  van  zowel  perfecte  kapitaalmobiliteit alswel perfect
substitueerbare vermogensactiva is door hun navolgers in de internatio-
nale  literatuur  de  meest  gehanteerde veronderstelling geworden; men
vergelijke bijvoorbeeld Argy (1979), Branson (1980),  Sachs  (1980)  en

Frenkel  (1987).  Dit  geldt  eveneens voor de auteurs die het Mundell-

Fleming erfgoed toepassen binnen het kader van  het  twee-landen(-blok-
ken)  model  zoals Dornbusch (1980). Argy (1983). Van der Ploeg (1988).
Schouten/Meulendijks (1988), De Groof/Schaling (1989), Van de  Klundert

(1990) en Meulendijks (1990).

Als vijfde hoogtepunt moet de monetaristische benadering van  de  beta-
lingsbalans worden genoemd, waarbij vooral de monetaire aspecten van de
betalingsbalansproblematiek domineren. Betalingsbalanstekorten  hebben

een  inhaerent  monetaire  ontstaansgrond  volgens  onder  meer Johnson
(1958/1976). In deze visie is een vast wisselkoerssysteem  gepostuleerd

waarbij  de  deviezenvoorraad  uitsluitend  muteert als gevolg van han-
delsbalanssaldi die veroorzaakt zijn door een onevenwichtige  monetaire

politiek. Het zijn deze twee variabelen die de geldmarkt en daarmee het
tot stand te komen evenwicht  in  de redel-monetaire/financiale sfeer

bepalen.
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Uit het voorafgaande kan afgeleid worden dat de monetair  georienteerde

voorlopers  van  de porfolio-gedachte pas in tweede instantie de nadruk

hebben gelegd op  de  handelsbalansproblematiek  waarbij  inkomens-  en

bestedingseffecten, nationale en internationale concurrentieprij seffec-

ten een dominerende rol speelden. (De  Roos.  1985;  Visser.  1987  en

1989).  Dit  heeft vooral te maken met de. in de periode waarin het be-

treffende onderzoek op gang kwam, laag te noemen reele  internationali-

satiegraad en daarnaast een nog lagere financi6le openheidsgraad van de

individuele volkshuishoudingen. Al bij al wordt na  de  Tweede  Wereld-

oorlog, vanaf  de jaren vijftig. de handelsbalans op vele manieren ge-

koppeld aan de binnenlandse geldmarkt en overige financiale markten  en

krijgt  daarmee  een  toenemende  betekenis  voor de tot stand te komen

evenwichten in zowel de binnenlandse reale als de monetair-financi6le

sfeer. Daarbij moet de introductie van de internationale kapitaalmobi-

liteit, mede onder invloed van een steeds toenemende financi6le inter-

nationalisatiegraad  van  de volkshuishoudingen, als een nieuw momentum

in de economische theorie worden gekwalificeerd. Een vrij functionerend

internationaal kapitaalverkeer impliceert nu immers een sterkere koppe-

ling van de binnenlandse geld- en kapitaalmarkt aan de  internationale,

in  principe  wispelturig  van  aard  zijnde, financiale markt. Dat kan

onder plausibele omstandigheden het einde  betekenen  van  de  autonome

geldbeheersing  door  de nationale monetaire autoriteiten. Dit probleem

doet zich eens te meer voor als de mate van kapitaalmobiliteit en/of de

mate van substitueerbaarheid van vermogenstitels toeneemt.

De verschillen in de mate van effectiviteit van  zowel  de  budgettaire

alswel  de monetaire politiek, bij een vergelijking van eenzijdige his-

torische gedachtengangen zonder kapitaalverkeer met  die  welke  gehan-

teerd  worden  in  bijvoorbeeld de Mundell-Fleming-benadering met kapi-

taalverkeer, worden door ons in de hoofdstukken  9  en  10  naar  voren

gebracht.

Opgemerkt zij dat in de hiervoor aangehaalde literatuur alsmede  in  de

daarmee  overeenstemmende bijdragen, vermeld in de bibliografie, steeds

een evenwichtsconcept is gehanteerd dat gebaseerd is op elkaar  in  ba-
lans houdende totaal-stromen (tekort  op  de  lopende  rekening  =
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kapitaalimportsaldo). Daarbij kan  bijvoorbeeld  in  de  situaties  met

perfecte  substitutie-mogelijkheden  een  positief  verschil  tussen de

binnen- en buitenlandse  budgetpolitiek  leiden  tot  een  blijvend  0-

verschot  op  de  kapitaalrekening (= voortdurende kapitaalimport). Een

door buitenlanders aan te houden portefeuille van binnenlandse en  bui-

tenlandse  vermogenstitels,  die  ook  in  andere  hiervoor  behandelde

gedachtengangen van betekenis was, zal dan echter een steeds  eenzijdi-

ger samenstelling gaan vertonen. Als dit zomaar zou kunnen doorgaan zou

daarmee ook aan het steeds groter  wordende  beleggingsrisico  voor  de

buitenlandse beleggers voorbijgegaan gegaan worden. De financiale open-

heidsgraad van  een  buitenlandse  volkshuishouding  wordt  dan  immers

voortdurend  groter  en daarmede een volledig willekeurige en dus onbe-

paalde grootheid. Vandaar dat wij een model hanteren met beperkte  sub-

stitutie-mogelijkheden  tussen vreemde en nationale vermogenstitels. We

veronderstellen w61 een vrij internationaal kapitaalverkeer.

In het hiernavolgende wordt daarom speciaal gebruik gemaakt van de meer
recente literatuur, die de betekenis van het aanvullen van het

'stromen'-evenwichtsconcept  met  het zogenoemde 'voorraad'-evenwichts-

concept voor de theoretische en  empirische  analyse  heeft  benadrukt.

(Brainard/Tobin.  1968;  Tobin.  1969;  CPB.  1985; Morkmon 1984/1990).

Daarmee zijn we aangeland bij de portfolio-theorie die we in  onze  be-

schouwingen  van  de  hoofdstukken 4 t/m 10  een dominante plaats laten

innemen. De aanhangers van deze gedachte gaan uit van een voorraadeven-

wichtsbegrip. waarbij nadrukkelijk de stromen het gevolg zijn van reac-

ties door de economische agenten op de door hen  ervaren  discrepanties

tussen  gewenste  en  feitelijke voorraden van vermogensactiva. Meestal

zijn het de verschillen tussen de gewenste en de  feitelijke  ontwikke-

lingen  in  de reale en/of monetaire sfeer van een volkshuishouding die

de reactiegrootte bepalen. (De Grauwe,  1989).  De  kapitaalbalans,  per

definitie  een  stroomgrootheid wordt nu expliciet in verband gebracht,

niet alleen met de lopende rekening als stroomgrootheid, maar tevens

met  voorraadgrootheden  op  de  nationale en internationale vermogens-

markt. 'Overshooting'- kwesties in de deviezen- en  wisselkoers-  en/of

ruilvoetsfeer gaan de aandacht opeisen.
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Maakte de hiervoor  genoemde  monetaristische  zienswijze  alleen  maar

gebruik  van de begrippen geldmarkt- en handelsbalanssaldo in geval het

aanbodmodelbegrip aktueel is, thans komen alle nationale &n internatio-

nale vermogensobjecten in de vorm van primair en secundair geld alsmede

van obligaties en aandelen in het gezichtsveld. Uiteraard wordt het

kapitaalbalansbegrip gebruikt, maar  kan daarbij een naar onze mening

onacceptabel postulaat, namelijk dat van  perfecte  substitueerbaarheid

van  de  te  onderscheiden vermogensactiva niet meer gehanteerd worden.

Bovendien is het inmiddels duidelijk geworden dat het  consequente  on-
derscheid tussen het vraagr&gime en het aanbodr6gime op de goederen- jn

arbeidsmarkt essentieel moet worden geacht voor de te  trekken  conclu-

sies. (8)

In de  hoofdstukken 4 t/m 8. maar natuurlijk ook in die van  9  en  10,

zijn  het  toch,  naast vele andere, vooral de internationale bijdragen

van Mundell/Fleming en Tobin geweest die ons  daarbij  hebben  geinspi-
reerd. De  nationale inspiratie komt evenwel vooral van Schoutens 'Het

wankele evenwicht in de economie'(1986).

De  vraag  doet zich thans voor wat nu eigenlijk de directe verschillen

van onze modellen met die van de in de internationale literatuur gehan-
teerde modellen zijn als hierbij vooral wordt gelet op de manier waarop

aan de portfolio-gedachte gestalte wordt gegeven.

Een van de laatste door ons bestudeerde artikelen over een macro-econo-

mische analyse van het portfolio-gedrag van de particuliere  sector  is

dat  van  Van de Klundert(1991). Wij geven hier eerst in een dertiental

punten het verschil weer tussen onze  hypothesen  en  die  van  Van  de

Klundert, mede omdat laatstgenoemde auteur zich grotendeels baseert op
artikelen van Branson en Dornbusch.

Punt 1:

Bij ons wordt de verhouding van de vraag  naar  een  specifieke  vermo-

genstitel  ten opzichte van de te beleggen middelen, dat wil zeggen ten
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opzichte van de marktwaarde van het particuliere vermogen plus de bank-

kredieten, mede  bepaald  door de verhouding van het nationale inkomen

ten opzichte van de te beleggen middelen, dus door het  geschaalde  na-

tionale inkomen.

In de literatuur wordt er vaak (in  eerste  instantie ook door

Brainard/Tobin(1968)  en  recentelijk opnieuw door van de Klundert) van

uitgegaan dat  de  bedoelde  vraagverhouding-ceteris  paribus-door  het

ongeschaalde inkomen wordt bepaald. Bovendien wordt in dezelfde litera-

tuur onder de te beleggen middelen regelmatig all&6n  het  particuliere

vermogen verstaan.

Punt 2:

Alhoewel  de  vraagelasticiteit van het transactiegeld ten opzichte van

het inkomen op 1 gesteld kan worden geldt dit uiteraard  niet  voor  de

waarde  van de vraagelasticiteit van het totale geld (dus inclusief het

speculatiegeld) ten opzichte yan het verschil tussen inkomen en  vermo-

gen.

punt 3:

In  ons  portfolio-model  worden  de diverse opbrengstvoeten van vermo-

genstitels netto genomen, dat wil zeggen  na  aftrek  van  belastingen,

omdat  deze  netto-rentevoeten  de  keuze van de beleggingsportefeuille

bepalen. Dit geschiedt meestal niet in de literatuur.

Punt 4:

Wij veronderstellen geen  Cobb-Douglas-produktiefunctie  maar  w61  een

constante  arbeidsinkomensquote (hypothese van een starre arbeidsmarkt)

zodat de werkgelegenheid niet steeds volledig kan  zijn.  De  hypothese

van een volledig flexibele arbeidsmarkt waardoor volledige werkgelegen-

heid gehandhaafd kan worden, die ook van de Klundert  hanteert,  blijft

derhalve bij ons achterwege.
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Punt 5:

Wij  veronderstellen  dat de binnenlands afgezette investeringsgoederen
niet alleen in het binnenland worden geproduceerd maar ook in het  bui-
tenland;  dit  is eveneens het geval met de in het binnenland afgezette

consumptiegoederen. W61 gaan wij er eenvoudshalve van uit dat met  name
de grondstoffen en halffabrikaten, nodig voor de binnenlandse produktie

van de onder meer in het binnenland afgezette goederen, worden  inge-
voerd. Onze  marginale invoerquote is daarom bij onze exercities nogal
hoog ingeschat, met name dubbel zo hoog als de gemiddelde  invoerquote.
Het  voorgaande  strookt niet met di6 literatuur die uitgaat van all&6n

substitutie-mogelijkheden tussen "home produced" en ingevoerde con-

sumptiegoederen  bij  een gelijkheid van de marginale en gemiddelde in-

voerquote.

Punt 6:

Als geldstroom is de bruto-kapitaalexport bij ons niet  gelijk  aan  de
mutatie van de "guldens"-waarde van een "dollar"-obligatie, voorzover
deze "guldens"-waarde mede bepaald wordt door  een  devaluatie  van  de
gulden. Financieringsstromen vinden immers dan pas plaats als de "dol-

lar"-obligaties inderdaad worden gekocht. De mutatie van  de  "dollar"-
waarde,      dus de "guldens"-waarde gecorrigeerd  voor de wisselkoersmuta-

tie, is dan bepalend voor de  bruto-kapitaalexport als financierings-
stroom.

De mutatie van de "dollar"-waarde van een "dollar"-aandeel moet daar-

naast nog gecorrigeerd worden  voor de koersmutatie  van dit "aandeel",
wil er althans sprake zijn van een financieringsstroom  vanwege  netto-

investeringen in het buitenland.

Punt 7:

Als  van  een  constant overheidstekort van nul wordt uitgegaan kan men
geen trendwaarden voor de eindsituatie berekenen, althans  niet  indien

het  probleem aan de orde wordt gesteld van een voortdurende geldinjec-

tie. Een dergelijke impuls betekent immers een voortdurende omwisseling
van  geld  tegen  staatsobligaties.  maar  dan raakt al vrij spoedig de
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voorraad staatsobligaties op. Wij stellen daarom slechts  het  probleem

van  een  eenmalige  definitieve  geldinjectie bij een constante belas-

tingdruk via monetaire financiering van het overheidstekort; dit laats-

te om ook de trendwaarden van een eindsituatie te kunnen bepalen.

Punt 8:

Wij  gaan  uit van een evenwichtige groei in de beginsituatie in plaats

van een "steady state"-situatie zonder groei zoals de literatuur veelal

doet. Bij de door ons gehanteerde spaarhypothese leidt dit tot de stel-

ling dat het gemiddelde rendement van de vermogensactiva gelijk is  aan

de  veronderstelde  groeivoet. Gaat men daarentegen uit van een "steady

state"-situatie dan moeten de kapitaaleigenaren meer consumeren dan de

loontrekkers  sparen, wil er sprake kunnen zijn van een positief netto-

kapitaalrendement.

Het  lijkt ons overigens dubieus of de vraag naar (al of niet duurzame)

consumptiegoederen zo sterk negatief gecorreleerd is met  de  rentevoet

6n daarentegen zo sterk positief samenhangt met het particuliere vermo-

gen als veelal in de literatuur wordt aangenomen. In ons model  is  dat

laatste slechts het geval voor de vraag naar investeringsgoederen, maar

tevens maakt de daarop betrekking hebbende aandelenfinanciering dan ook

deel uit van de portefeuile-samenstelling. In de literatuur is dit niet

geval met betrekking tot duurzame consumptiegoederen, wat men toch  zou

kunnen  verwachten  gezien de hiervoor gereleveerde correlaties met be-

trekking tot de consumptieve vraag.

Punt 9:

Het postuleren van een "steady state" voor de uitgangssituatie maakt de
definitie van een evenwichtige staatssschuldquote onmogelijk. zeker als

men dan ook nog de collectieve rentelasten laat financieren door belas-

tingen  terwijl overigens voor de beginsituatie geabstraheerd wordt van

eventueel andere overheidsuitgaven, gefinancierd door andere  belastin-

gen.

Daarentegen is, in geval men van een  evenwichtige  groei uitgaat, de

definitie van een evenwichtige staatsschuldquote volgens de formule van
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Domar(1944) een eenvoudige zaak. In deze studie volgen  wij  deze  lijn

met  betrekking  tot  de overheidsuitgaven en de te heffen belastingen,

ook in de beginsituatie.

Punt 10:

Wij hebben een volledig model van het bankwezen ontwikkeld dat  afwijkt
van  het  portfolio-model van Brainard en Tobin, althans inzoverre door

ons een oneindig hoge substitutie6lasticiteit tussen het aanbod van

bankkredieten en het aanbod van termijndeposito's door de handelsbanken
wordt verondersteld, gezien het door ons  veronderstelde  streven  naar
winstmaximalisatie van deze banken. Uiteindelijk  wordt ook dan het

geldaanbod autonoom bepaald door  de  monetaire  financiering  van  het
overheidstekort  (bij  flexibele wisselkoersen; bij vaste wisselkoersen
daarnaast ook nog door de mutatie van de deviezenvoorraad).
Wij gaan echter wel uit van valuta-substitutie-mogelijkheden in die zin

dat in elke uitgangs-portefeuille van een ingezetene zowel  binnenlands
als buitenlands geld zit &n dat hij tevens gebruik maakt van verstrekte

bankkredieten door binnenlandse 6n buitenlandse banken. Zodoende bevat

onze  netto-kapitaalexportfunctie  ook het verschijnsel van valuta-sub-
stitutie en impliceert dus niet slechts een vervanging van binnenlandse
door buitenlandse obligatie-papieren, zoals in het hiervoor gerefereer-
de artikel van Van de Klundert wal het geval is.

Punt 11:

In navolging van Brainard en Tobin werken wij met een  nominale  aande-
len-financiering  van de netto-investeringen. De nominale aandelen ver-

krijgen in de loop der tijd een koerswaarde die  kan  afwijken  van  de

vervangingswaarde  van  de desbetreffende investeringen. De koerswaarde
van de aandelen bepaalt mede de marktwaarde van het particuliere vermo-
gen. Van de Klundert maakt kennelijk geen onderscheid tussen marktwaar-
de en vervangingswaarde van de kapitaalgoederenvoorraad  als  onderdeel
van  het  particuliere vermogen. Hij  gaat namelijk uit van een gein-

dexeerde obligatie-financiering van de investeringen.  Daarom  kan  hij
niet,  zoals wij wel doen, de investeringsactiviteit laten bepalen door
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Tobins "q". dat wil zeggen door het verschil tussen de  koerswaarde  en

de vervangingswaarde van een kapitaalgoed.

Bovendien leidt het uitsluitend gebruik maken van index-obligaties  tot

een  ongewisheid  omtrent de vraag wie nu eigenlijk eigenaar is van een

onderneming. All&&n door het maken van een expliciet onderscheid tussen

aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties kan daarover uitsluitsel geven.

Punt 12:

Afgezien  van een monetaire expansie, wordt bij ons het overheidstekort

met staatsobligaties gefinancierd die niet geindexeerd zijn, zoals  dat

bij van de Klundert wel het geval is. Daarnaast postuleren wij beperkte

substitutie-mogelijkheden tussen "aandelen" en staatsobligaties gezien
het debiteuren-risico; ondernemers zijn "andere" debiteuren voor de

beleggers dan de overheid. Van de Klundert gaat daarentegen van perfec-

te substitutie-mogelijkheden uit tussen geindexeerde ondernemersobliga-

ties en staatsobligaties.

Punt 13:

De marktwaarde van het particuliere vermogen kan in  onze  modellen  op

een  juiste wijze gedefiniaerd worden. Een dergelijke definitie is ech-

ter overbodig (en blijft daardoor in onze fundamentele analyse-modellen

expliciet achterwege) als  men het portfolio-model reduceert tot zijn

meest eenvoudige vorm, namelijk als het verband tussen  de  vraag  naar

een vermogenstitel enerzijds en het speculatiegeld en de desbetreffende

opbrengstvoeten anderzijds. Definiaert men daarentegen het particuliere

vermogen  expliciet door middel van een aparte vergelijking, dan is 66n

van de vergelijkingen die het  portfolio-model  omvat  afhankelijk  van

deze  definitie. De "omweg-produktie"  via het opstellen  van een "uitput-
tend" portfolio-model, waarbij de vraag naar een specifieke  vermogens-

titel afhankelijk wordt gesteld van het vermogen, het nationale inkomen

en alle opbrengstvoeten, kan men ons inziens gevoegelijk tot nul  redu-

ceren.
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In enkele recente studies wordt een goede poging gedaan om tussen  onze
modellen  en die van de internationale literatuur het verband te leggen
respectievelijk de verschillen te signaleren((Van Veldhuizen (1988),Van

Els (1990) en Ter Horst (1990)).

Bij ons kunnen ook de niet-ingezetenen alle binnenlandse activa-soorten
aanhouden  die  de  w61-ingezetenen  en omgekeerd de ingezetenenen alle

buitenlandse activa-soorten verwerven die ook de buitenlanders aanhou-

den. De internationale literatuur behandelt vaak het aanhouden van

binnenlandse activa door niet-ingezetenen niet of zeer summier  en  be-

perkt  daarnaast ook nog eens de buitenlandse vorderingen van ingezete-
nen slechts tot buitenlandse obligaties. Hierbij wordt a priori  uitge-
gaan van een crediteurenpositie van de beschouwde volkshuishouding. Wij
gaan daarentegen voor onze evenwichtige  uitgangspositie  uit  van  een
situatie zonder (netto-)schuldpositie, zodat de saldi op de kapitaalim-

portbalans 6n op de  kapitaalopbrengstenbalans  beide  gelijk  aan  nul
zijn.  Deze voorwaarden impliceren niet alleen dat de binnenlandse en

buitenlandse groeivoeten in  deze  uitgangspositie  aan  elkaar  gelijk
moeten zijn. Eveneens dienen  de te onderscheiden rendementen van de

binnenlandse en buitenlandse aandelen, obligaties en secundaire  liqui-
diteiten  paarsgewijs  aan  elkaar gelijk te zijn. In de internationale
literatuur behoeven de saldi van de kapitaalimportbalans  en  de  kapi-
taalopbrengstenbalans  daarentegen, gegeven de veronderstelde crediteu-

renpositie, elkaar slechts te compenseren. De hiervoor genoemde  beper-

king  tot het slechts kunnen aanhouden van buitenlandse obligaties door
de ingezetenen betekent dan vaak dat de buitenlandse  groeivoet  gelijk
gesteld  wordt  aan  het rendement op deze buitenlandse obligaties. Uit
het voorgaande zal duidelijk zijn dat een dergelijk postulaat  al  snel
het ignoreren van groeitheoretische instabiliteit impliceert.
Na budgettaire restrictieve impulsen verkrijgen ook wij een  eindsitua-
tie  met  crediteurenposities voor de beschouwde volkshuishoudingen die

vergelijkbaar is met de uitgangspositie van de  internationale  litera-
tuur.  Wij postuleren niet maar verklaren met andere woorden een derge-
lijke uitgangspositie!
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Bij ons geschiedt de samenstelling van de vermogensportefeuille via een

substitutiegedrag bij het aan willen houden van de  betreffende  vermo-

genstitels ten opzichte van het aanhouden van speculatieve kassen. Dat

gedrag wordt fundamenteel bepaald door de desbetreffende verhouding van

de  relatieve  opbrengstvoeten. Bij constante relatieve opbrengstvoeten

is de particuliere vraag naar een bepaalde vermogenstitel gelijk aan de

waarde van het particuliere vermogen.

In de (inter)nationale literatuur (met name Tobin ;1969 en Morkmon I en

II;  1984/1990)  worden de vraagverhoudingen niet alleen verklaard door

de verhouding van de eigen opbrengstvoet van de betreffende  vermogens-

titel  met die van de opbrengstvoeten van de concurrerende activa, maar

tevens expliciet door de zogenoemde inkomens/vermogensratio.

Afgezien  van  het  voorafgaande  zijn er nog verschillende min of meer

andere manieren te bedenken om de belangrijkste overeenkomsten en  ver-

schillen  tussen  ons  portefeuillemodel en dat van de literatuur op te

speuren. Een ervan laten we hierna de revue passeren. Daarbij wordt  de

hiervoor  genoemde  inkomens/vermogens-ratio  in  eerste instantie niet

expliciet in beschouwing genomen. Impliciet blijkt deze  ratio  in  ons

eigen  model  wel een rol te spelen. We zullen dit hierna expliciet tot

uiting brengen hoewel het aldus te formuleren model niet in  deze  ver-

schijningsvorm, zoals hiervoor al gezegd, in onze nog komende analyses

wordt toegepast.

Wij  gaan  in  principe uit van drie substitutiefuncties volgens de on-

derstaande vergelijkingen (1) t/m (3). De vierde  functie  is  tautolo-

gisch van aard en dient als hulpvergelijking:
r      rEs

(1)   w' {O  =   Es+  P   (-0-     - - ) } Substitutiefunctie  van  0  en  E
S

r      rEs

r.     rEs                               *
(2) A'{ K*= Es+ P (-- - -- )} Substitutiefunctie van K en E

Sr.           rEs1r
Es

(3) x'{ Q = Es+ P (.1-  - .-- )}  Substitutiefunctie van Q en Es

5  »
Es     Es

(4) 0'{ Es= Es+ P (=- -- )} Hulpconstructie

rEs    rEs
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waarbij w'.x'.x'en o' de aandelen van de diverse  vermogensbestanddelen

in  de voor belegging beschikbare middelen (inclusief bankkredieten) V'

voorstellen. Hiervoor geldt dat V'= (1 + 0'')V''- 0''Y, waarbij V'' het

totale vermogen van de gezinnen is plus bankkredieten, dat gecorrigeerd

moet worden voor het benodigde transactiegeld. 0''symboliseert de tran-

sactiegeldquote.  dus  het  benodigde  transactiegeld(Et =  10) in ver-
S

houding tot het totale voor belegging beschikbare  vermogen(OA=  330  =

320-10+20) (inclusief bankredieten B = 20)) in de uitgangssituatie.cr
S

Door bovenstaande vier vergelijkingen op te  tellen  verkrijgen  we  de

definitie  van  de  te  beleggen  middelen, zijnde het vermogen plus de

bankkredieten en exclusief het transaktiegeld:*

w'O+K'K + x'Q +*0'Es f V'=
r       r.      r

ES +    p{w'--0        +    A '4-    +    x ' =fL    +    0,     rEs    }                   rEsP ;-
ro      ri      rq       rEs       rEs

waarbij door ons wordt gepostuleerd dat:

w'+ A'+ X'+ O' = 100/330 + 200/330 + 20/330 + 10/330 = 1. Hierbij is,

het  zij  herhaald, verondersteld dat de waarde van het totale voor be-

legging beschikbare vermogen, inclusief de bankkredieten, in de uit-

gangssituatie gelijk is aan 330 = 320 + 20 - 10.

Met gebruikmaking van bovenstaande definitie (V') en  de  hulpvergelij-

king:
*

r
- 1   +   A.5   +   * ,   1   +   0,    rEsI - 0-

r        ro      ri       rq       rEs
kunnen we ook schrijven:

r      rEsV'= Es+ p -.- - p .--  en dus geldt ook:
r      rEs *

r                         r          r.          r(1')  O = V,+ p (-0  - S- ) = V,+ p(1-w,)-0  - px'.4- -
'q

PX-   -
r               r                                             r
°                          o         ri           rq

 rEsPO -
rES
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* *
*         r.                      r             r.         r(2')  K= V' + p (-7 -- -L) =v' - pe'.2- + p(1-K' )---1 -- - px'.- -- -

ri     r                ro             ri          rq

po':Es

rEs
r                        r          r.           r

(3')  Q= V'+ p (.·9.- -5- ) =V' -  pw'-2- - PA'.4- + p(1-*')·-·1 -
r                   r                                                       r
q                           o          ri         

   rq
 rEs

PO .-

rEs
r        r.       r

(4')  Es= v'+ p (TEs - r  ) =v' - pe'-0  - pA'=·&- - p*,-1 +
r                   r                                                r
Es                       o        ri        rq

p(1-0,)rEs

rEs
Afgezien  van een expliciete weergave van de inkomensvariabele geven de

vergelijkingen (1') t/m/ (4') een bijzondere variant op het  portfolio-

model, qua  vraagfuncties,  weer  zoals dit in de literatuur wordt be-

schreven, maar dan veelal in absolute termen, terwijl het hier trendaf-

wijkingen  in  perunen betreft. (Worden de variabelen nog met de factor
* *

100 vermenigvuldigd dan zijn het procenten; de suffix "+1" bij K en r.
1

is hier gemakshalve weggelaten!)

De overeenkomst van ons portfoliomodel met die van de  literatuur  komt

nog  duidelijker  naar voren indien de uiterste linker- en rechterleden

van het vergelijkingenstelsel (1') t/m (4') worden  voorvermenigvuldigd

met de desbetreffende vermogensquoten. De  (kolom-)som van de aldus

voorvermenigvuldigde  elasticiteits-coafficianten  met  betrekking  tot

iedere  individuele opbrengstvoet is dan gelijk aan nul. De betreffende

(rij-)sommen per vermogensactivum zijn  eveneens  gelijk  aan  nul.  De

kolom-som  van  de coafficienten met betrekking tot het vermogen (= som

van de vermogensquoten) is evenwel gelijk aan 6dn. Ook is er  voor  elk

vermogensactivum sprake van een vermogenselasticiteit die gelijk is aan

66n. Het gebruik van een uniforme substitutieelasticiteit (p)  in  alle
substitutiefuncties  zorgt  voor het symmetrische karakter van de voor-

vermenigvuldigde elasticiteits- coafficianten-matrix voor de vector van

63



de  opbrengstvoeten  alsmede  voor  het 'constantheids'-karakter van de

substitutiealasticiteit met betrekking tot een willekeurige paarsgewij-
ze  vraagverhouding  van  de door ons te onderscheiden vermogensactiva.
Het niet  postuleren  van  deze  uniforme  substitutiealasticiteit  zal

allaan de laatstgenoemde voorvermenigvuldigde elasticiteits-coaffician-
ten-matrix  van  partiale  vraagelasticiteiten  asymmetrisch  van  aard
maken. Hoe  dan ook blijft in de beide hier onderscheiden gevallen het
portfoliomodel ondergedetermineerd. Op de laatste  omstandigheid  komen
we hierna nog terug.

Inhoudelijk beschrijft het model een optimeringsgedrag  met  betrekking
tot het te behalen gemiddeld rendement van de beleggers over hun vermo-

gen, rekening houdend met het verschil in risico-graden van de  diverse
soorten vermogenstitels. Daarom  zijn het de verschillen in relatieve

mutaties van de vier opbrengstvoeten en niet de verschillen in absolute
mutaties  van  deze  'rente'-variabelen welke de vermogenssamenstelling
eventueel doen veranderen.

Het  voor  belegging  beschikbare 'vermogen' is in tegenstelling tot de
literatuur inclusief de te realiseren particuliere vraag naar  bankkre-

dieten  na  aftrek  van  de  noodzakelijke transaktiekassen. De ex ante
vraag naar bankkredieten is bij ons in principe onbepaald.  Het  aanbod
van  bankkredieten  is daarentegen vastgelegd via de gegeven omvang van
het basisgeld met de daarbij gegeven kredietmultiplicator. Dit  aanbod-

volume  zal  door  het  bankwezen volledig worden uitgebuit vanwege het
door ons veronderstelde maximalisatiegedrag in deze sector. Wij verwij-
zen  hiervoor naar bijlage 4 van deze studie. Daarnaast veronderstellen
we een oneindige substitiealasticiteit tussen enerzijds de  (extra)ter-

mijndeposito's  respectievelijk  schatkistpapier en anderzijds de vraag
naar bankkredieten. Dit postulaat betekent dat, wanneer door het  bank-
wezen  de bankkredietrente (r ) gelijkgesteld wordt aan de termijnde-bcr
positorente (r ), het evenwicht tussen vraag en aanbod van  bankkredie-
ten  voor  iedere eenheidsperiode gegarandeerd wordt. Dus bij ons volgt
de vraag het aanbod van bankkredieten. Als de vraag naar  bankkredieten
van  het publiek geringer zou zijn dan het aanbod, en dus het bankwezen

de bankkredietrente zou verlagen, zou het immers  voordelig  worden  om
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oneindig  veel bankkredieten te vragen en de hierdoor ter beschikking

komende middelen vervolgens weer te beleggen in extra-termijndeposito's

bij het bankwezen. Men stuit evenwel dan onmiddellijk tegen het plafond

van het mogelijke aanbod door het bankwezen.

Bij het gegeven aanbod van de diverse vermogenstitels en de evenwichts-

condities, kunnen de diverse opbrengstvoeten (dus de rentestruktuur) in

beginsel  met  behulp  van  het  hierboven geformuleerde portfoliomodel

worden afgeleid als de reeds eerder geconstateerde ondergedetermineerd-

heid ongedaan kan worden gemaakt.
* *

In feite is er sprake van acht onbekenden: 0,K,Q,E,r, r,, r en
S    Olq

rEs. (V' is definitorisch vastgelegd door de eerste vier variabelen).

Omdat de bovenstaande vier vergelijkingen (1') t/m (4')  zijn  afgeleid

met  behulp van een tautologie stellen zij eigenlijk slechts drie onaf-

hankelijke vergelijkingen voor. Er resteert dus nog vijf onafhankelijke

vergelijkingen te vinden om de acht onbekenden te determineren.

Met nu als vergelijking (4) Q=Q e n (5) 0=Q  zijn we twee onafhanke-

lijke vergelijkingen rijker. De zesde onafhankelijke vergelijking is de

definitie van het aandelenrendement:
*
r.             *

(6)  4-  f  R  -K, waarbij R d e nominale winst voorstelt die in het
r.
1

'reele' blok wordt bepaald.

Daarnaast  wordt ook  het aanbod van speculatief geld mede bepaald door

het reale( en prijzen-)blok van het model an door het aanbod van geld

via het bankmodel:

(7) Es =2 E-E t= 2gg +2 E-Y. Hierdoor verkrijgen we  de  noodzake-

lijke zevende onafhankelijke vergelijking.

Omdat de rente op girale tegoeden en uiteraard  ook  op chartaal geld

nihil is geldt:

(8) r = -Ap* (= 0)
Es

Daarmee  kunnen  thans  beide  hiervoor geformuleerde varianten van ons

portfoliomodel eenduidig worden opgelost.
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Wij noemen in het komende hoofdstuk de hiervoor afgeleide vraagfunctie
naar ,,aandelen" de voorlopige eindvergelijking van het monetaire blok.
'Voorlopig'  omdat zij zonder kennis van de nominale winst niet defini-
tief de vraag naar ,,aandelen'' als functie van exogenen vastlegt.

Zoals we al uit vergelijking (7) kunnen  aflezen  speelt  het  inkomen,

naast  het  vermogen, in het hiervoor gepresenteerde portfoliomodel nog
op een impliciete wijze een rol. De totale vraag naar geld wordt immers

enerzijds  afhankelijk  gesteld van het inkomen (transactiegeld) en an-
derzijds van het vermogen (via het speculatiegeld).
Uit  de  definitie van de speculatiekassen: E = 2EV - Y en de hierboven

S-

Esafgeleide vraagfunctie naar speculatief geld: Es = V'+ p(-- - 5- )
r
Es    r

volgt de geldvraagfunctie:

rES r r    rEsV'+ P(.-- - .  ) = Es= 2Ev - Y ofwel: p( - - -r-) = V'+ Y - 2EV en
rES    r                               r    rEs

dus:

Ev = V'+ 1/2[Y - V'] - 1/29( 5 --Es)
r r

Es
Omdat we bij de feitelijke toepassing  van  het  portfoliomodel  veron-

rEs
derstellen dat -    = - Ap = 0 (dus de reale opbrengstvoet of 'own rate

rEs
of return' van het aanhouden van geld is gelijk aan nul) werken  we  in
feite met de hiernavolgende vraagfunctie naar geld:

Ev = V'+ 1/2[Y - V'] - 1/2p( E- )
r

Als  we  deze geldvraagfunctie in vergelijking (2') in getransformeerde
vorm substitueren blijkt de variabele van het voor belegging beschikba-
re  vermogen  gealimineerd  te  zijn  zodat alle gegeven moeite om V'te
bepalen overbodig is. Rekening houdend met vergelijking (6) krijgt  men
dan weer de voorlopige eindvergelijking van ons monetaire blok.
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De bovenstaande 'traditionele' opstelling van  het  portfoliomodel  qua

vraagfuncties, inclusief  het  vermogen, vinden we daarom tamelijk om-

slachtig. De moeilijkheden die econometristen  zich  in  de  literatuur

getroosten  om  een investeringsfunctie te bepalen volgens vergelijking*
(2'), de investeringen zijn immers nauw verbonden met K , is  eigenlijk

overbodig!

Nog duidelijker zouden de overeenkomsten aan licht kunnen komen  indien

we voor de beschrijving van het portefeuillegedrag direct al nauwer bij

de literatuur zouden aansluiten door de expliciete introductie  van  de

inkomens/vermogens-ratio  in  de hierboven in trendafwijkingen geformu-

leerde substitutiefuncties (1) t/m (3) via het  definitorische  verband

tussen Esenerzijds en E en Y anderzijds.

We geven er de voorkeur aan om nog enkele andere fundamentele verschil-

len met onze eigen gedachtengang te laten zien door eerst een gewijzig-

de versie van  het  oorspronkelijke  Brainard/Tobin  model(in  absolute

grootheden) te presenteren welke versie van het portfoliomodel(in abso-

lute grootheden) opnieuw in Morkmon II wordt gehandhaafd.

(Brainard/Tobin;  1968  en  Morkmon II; (Fase/Kramer/Boeschoten) 1990).

Ook deze Morkmon-interpretatie zullen we formuleren voor vijf vermogen-

sactiva  waarmee  Brainard/Tobin  in het gerefereerde artikel werken,

waarna onze eigen interpretatie weer volgt. Voor dit laatste doel wordt

ons oorspronkelijke model in trendafwijkingen terugvertaald in absolute

grootheden waardoor een rechtstreekse vergelijking met de nu  eerstvol-

gende modellen mogelijk wordt gemaakt.

Een meer gedetailleerde uitwerking van ons model, niet alleen  voor  de

particuliere sector, zoals in dit hoofdstuk, maar inclusief het model

van het bankwezen wordt gegeven in bijlage 4 van deze studie.

Het  gewijzigde  Brainard/Tobin model onderscheidt een gewenste portfo-

liostructuur en een aanpassingsstructuur omdat de gewenste portfoliosa-

menstelling  af  kan  wijken van de feitelijk bestaande portefeuillesa-

menstelling. Van een gewijzigde versie spreken wij omdat oorspronkelijk

in de hierna volgende opstelling door Brainard en Tobin het inkomen nog

niet geschaald werd met het vermogen. In Tobins artikel  van  een  jaar
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later was dit w61 het geval (1969). Bij de Morkmon-interpretatie is dat

ook zo, alhoewel  hier  expliciet  alleen wordt gerefereerd naar  de

Brainard/Tobin-versie van 1968.

Bij vijf te onderscheiden vermogensactiva luidt  het  gewenste  portfo-

lioblok als volgt:

-**
X.                       -

Y
(PB)) -1

= a. + I.a..r. + ai6-1     J 1 J JW                           W

**
Hierbij stellen X. (i = 1....5) de gewenste waarden van de vijf on-1 -** -** -** -** -**
derscheiden vermogensactiva voor (Q  ;E  ;Bcr;0  en  K  )  als  functie

van   de   desbetreffende   opbrengstvoeten   r    (j  =  1,..,5  ofwel- -*

rq;rEs;rbcr;ro en ri)  alsmede van het inkomen Y en het totale vermogen-** -** -** -** -**
W. Daarbij geldt de conditie dat: W = X1  + X2  + X3 + X4  + X5   ' die
zegt dat je in totaal niet meer kunt wensen dan er is. Als het feite-
lijk  vermogen  muteert  en de opbrengstvoeten respectievelijk de inko-
men/vermogensratio ongewijzigd blijven  zal  de  gewenste  vermogenssa-

menstelling ook constant blijven. Omdat daarvoor de som van de constan-

ten al+ a2+ a3+ a4 + a5 = 1 ofwel de aandelen van de vermogensactiva in
het  totale  vermogen  moeten  optellen tot 1 impliceert dat tevens dat

voor de andere coafficienten de hiernavolgende condities moeten gelden:

all+  821+  831+  841+  851 = O; 812+ 822+ a32+ 842+ 852 = 0; a13+ 823+

a33+ a43 + a53 = 0; a14+ 824+ a34+ a44 + a54  = 0  en  816+  826+  836+
a46+ 856 = 0
Anders gezegd, een particle mutatie van  de  desbetreffende  opbrengst-
voeten  of  van  de inkomens/vermogens-ratio verandert weliswaar de ge-
wenste vermogenssamenstelling maar de som van alle gewenste  vermogens-
mutaties  is  gelijk aan nul als het feitelijk vermogen niet muteert of
gelijk aan de feitelijke vermogensmutatie.

De  aanpassingsstructuur laat de herallocatie zien als er een afwijking**
is tussen wensen (X  ) en feiten (X). Het desbetreffende blok  kan  als
volgt  algemeen geformuleerd worden:
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-**
(AB) AX. = X. - X. . I. Q. .( X.  - XI

+ TiKW1    1     1      J  1 J J J-1  + BiH-1 -         I

waarbij  i = 1,..,5 en in beginsel ook j = 1,..,5. H en K  stellen res-

pectievelijk de te alloceren nieuwe beparingen  en  koerswinsten  voor,

terwijl de som van deze beide variabelen de waardemutatie van het tota-

le vermogen weergeeft. Daarom geldt  dat   Iia·.   =  O,   IiBi   =   1   en  I.r. =   11 J                   1 1
De  som van de feitelijke waardemutaties van de diverse vermogensactiva

is immers steeds gelijk aan de som van de besparingen en de  koerswins-

ten. Omdat  er  dus  sprake  is van lineaire afhankelijkheid tussen de

zeven verklarende variabelen moet een van deze variabelen in de rech-

terleden  van het AB-blok worden weggelaten. Brainard/Tobin kiezen voor

een van de eerste vijf verschilvariabelen in  het  rechtergedeelte  van-**  -*
dit blok, met name voor K  - K-1. In de hiernavolgende exercitie zullen

-**
we veronderstellen dat dit de vijfde verschilvariabele(  X    -   X   )

5        5-1
is. In  Morkmon  II kiest men in principe voor dezelfde procedure maar

vervangt vervolgens de expliciete grootheid van de besparingen, exclu-

sief  koerswinsten, (H) door het definitorische verschil dat bestaat
-**

tussen de som van de verschilvariabelen ( X   -  X - ) en Kw.
Invulling  van  het  gewenste structuurblok (PB) in de gegeneraliseerde

aanpassingsvergelijking (AB) en rekening houdend met  de  hiervoor  ge-

noemde keuzen van de gerefereerde literatuur levert de gegeneraliseerde

vergelijking op waarmee men in Morkmon-II werkt:
-

(GVM) AXi/W =Ij  -  (°:ij+ Bi)(Xj_/W)  + O:i5X5_/W-+ -
I      +A

tri+ Ij,wij'rjt rri6(Y/W) +(li-Bi)KW/W
waarirl: Iir'i = IiIj (aij+ Bi)aj - Ii ° i585 =1-0=1

en I.I..,= I. I. (0 ..+ B.)a.., - I = 0 met j'= 1, ...5
1 1 J 1 J   l J 1 JJ i pi5a5j'

Iiwi6 = Iirj(gij+ Bi)aj5  - Iiai5a56 = 0

Ii(Yi- Bi) = 0

De  gegeneraliseerde vergelijking waarmee wij in beginsel werken impli-

ceert dat aan de  coafficianten  in  de  bovenstaande  gegeneraliseerde

vergelijking (GVM) extra-condities worden opgelegd, zodanig dat er geen

verschil meer kan bestaan tussen wensen en feiten. Vraag naar en aanbod
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van  de verschillende vermogensactiva zijn in iedere periode gelijk aan
elkaar.

Thans  zullen we meer gedetailleerd op de achtergronden van de door ons
gehanteerde gegeneraliseerde vergelijking ingaan, uitgaande  van  het
hiervoor  gegeven  model  in trendafwijkingen volgens de vergelijkingen
(1') t/m (4'). Na voorvermenigvuldiging van linker- en rechterleden van

deze  vier  vergelijkingen met de desbetreffende vermogensactiva-quoten
en gebruikmakend van de definitie van  de  voor  belegging  beschikbare

middelen,  inclusief bankkredieten, V'= (1+0'')V''- 0''Y = V''- 0''(Y -
V'') verkrijgen we:

*
r                  r.              r                  r s(1")    w' {    0   =   V"-   0'  '  C Y   -   V")    +p (1-W' ) -0       -   PK ' ·-1--   -PX '-        -   po '-           }
r        r.      r0           j          q          rEs

*                        ro           ri     ,rq       rEs(2") A'{ K = V"- 0"(Y - V") -pw'·.-- + 9(1-K').- -Px =- - PO'.-- 3
ro            ri   *  rq        rEs

r         r.           r
(3'') X,{ Q = V''-  O''(Y  -  V'') - '0pw .--  - PA'.4- + P(1-*,)-q  _

r
r                  o            r                 rq
Es

PO,-}
rEs *

r        r.        r
(4' ' )  0, {E s=V I' -o" (Y-V I' )   - -•'·-2   -pA,-1- - px'·=-1- +

r
r                         o          r           rq
Esp(1-0,)=- }

rES
A        -

-- V''- V''Rekening houdend met de definities E  = 0"Ys,  V"=          -S
-

S                   Vi'
V''

- - -1,

Vi,

as   (8 -as )    -    -*   -           .*W'O     .- en V"= V  + Bcr, waarbij V  het totale particu-
Vi OS

liere vermogen voorstelt, kunnen we in absolute termen schrijven:
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.*

(1"')8**=w'O"-w'o''y+w'p(1-w')0Ii·2.- -w'px'<>A.ri-- - w'px'O;  51 -
ro            ri               rq

S                S                    S

rEs

w'po'06&-
Es

S                            .*

-** - ri               r.r
(2"')K =K'V"-A'o''Y-x'pw'VI-0-- +K,p(1-K')VI=-r- - A'px'OI.;.1_ _

ro                 ri
r
q

S                      S                     S

Es

x' po' 060
Es

S                          .*

-** .r r. .r

(3"')Q =I'v"-*'0"Y -x,pw,Vj=2-_ -*,PX,OA=. - +*'p(1-x')VI-=.1_ _
ro             ri                 rqS                S                     S

Es
*' po' 0 r

Es
S                         .*

-**   -         -  - -r
'A ri ,

''rq
(11' '')E  =0'V"+(1-0')0''Y-0'9,6.)'Vj.'  -0'PA vsgi- O'PX  s-- +

ro          ri         rqS                                    S                                S

- rEs
o'p(1-0')VJ-

rES
S

Door  eerst de linker- en rechterleden van het bovenstaande portefeuil-

leblok te delen door V''en vervolgens de variabele van de  inkomen/ver-

mogensratio in  de rechterleden naar uiterst rechts te verplaatsen kan

het resultaat ervan worden samengevat met behulp van de  hiernavolgende

gegeneraliseerde vergelijking:

.**
X.                -        Y1

(PB') . = a. + I a..r
.   ai537, "      1      1 J 

j

-**

Hierbij stellen X, (i  =  1...,4) de gevraagde waarden van de vier
1 .** -** -** -**

onderscheiden vermogensactiva (0  ;K ;Q en E  ) voor als functie van
.*

de  desbetreffende  opbrengstvoeten  r.  (j  =  1....4 ofwel r ;ri;r en
J                                        o
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-

rEs) alsmede van het inkomen Y.en  het* totale  vermogen  V".  Daarbij
geldt  de  conditie dat: V''= X1  + X2  + X3  + X4 ' die zegt dat je in
totaal niet meer kunt beleggen respectievelijk kunt aanhouden als tran-
sactiegeld  dan er feitelijk aan totaal vermogen plus bankkredieten is.
Als het feitelijk 'vermogen', inclusief bankkredieten, muteert en  de

opbrengstvoeten  respectievelijk  de inkomen/vermogensratio ongewijzigd
blijven zal de feitelijke vermogenssamenstelling ook constant  blijven.
Omdat

ook  hier  de  som van de constanten al+ a2+ a3+ a3 = 1 ofwel de
aandelen van de vermogensactiva, inclusief het transactiegeld, in  het
totale  vermogen  moeten  optellen  tot 1 impliceert dit tevens voor de
andere coafficianten de hiernavolgende condities:

all+ a21+ a31+ a41 = 0;812+ a22+ a32+ 842 = 0,813+ a23+ a33+ 843 = 0;

a14+ a24+ a34+ a44  = 0 en a15+ a25+ a35+ a45
= 0. Met andere woorden,

een  partiale  mutatie  van de desbetreffende opbrengstvoeten of van de
inkomens/vermogens-ratio verandert weliswaar de gevraagde  vermogenssa-
menstelling  maar  de som van alle gewenste vermogensmutaties is gelijk
aan nul als het feitelijk vermogen zelf niet muteert of gelijk  aan  de
feitelijke vermogensmutatie.

Als we onze gewenste portefeuillestructuur in absolute grootheden (PB')
vergelijken  met  de  hierboven  gegeven  voorbeelden van de literatuur
wordt opnieuw de overeenkomst daarmee direct duidelijk. Ook bij ons  is
de  vraag naar  een  vermogenstitel  positief afhankelijk van zowel de
marktwaarde van het vermogen als van de specifieke opbrengstvoet van de
bedoelde  vermogenstitel  en negatief afhankelijk van de gemiddelde op-
brengstvoet van het particuliere vermogen of van de overige  opbrengst-
voeten van de andere vermogenstitels. De totale vraag naar primair geld
(E) is positief afhankelijk van de inkomen/vermogensratio, terwijl voor*
de  vraag naar  andere vermogensactiva (0, K  en Q) juist een negatief
verband met deze ratio bestaat. Er is dus wat dit betreft geen verschil
tussen onze opvatting en die van de internationale literatuur.
Afgezien van het reeds eerder gesignaleerde verschil van opvatting  met
betrekking  tot het aanbod-bepaalde karakter van de bankkredieten. valt
toch vooral het verschil op met betrekking tot  de  aanpassingssnelheid
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tussen gewenste en feitelijke portfoliostructuur. In de hierboven gege-

ven voorbeelden van de literatuur is er sprake van een vertraagde  aan-

passing  of  zelfs van een 'overshooting', terwijl bij ons een volledig

evenwicht tussen vraag en aanbod plaatsvindt binnen de eenheidsperiode.

Gewenste  en  feitelijke  beleggingsstructuur  wijken bij ons nooit van

elkaar af, terwijl deze evenwichtige situatie zich in de literatuur  in

beginsel  alleen kan voordoen als er sprake is van een stationaire toe-

stand of van gestadige groei, die beide na een  impuls  slechts  op  de

lange termijn worden gerealiseerd.

Gebruikmakend van het hiervoor geformuleerde (AB)-vergelijkingenstelsel

kan  geconstateerd  worden  dat bij ons de variabele van de besparingen

(H) op dezelfde regel staat als die van de koerswinsten (Kw),  namelijk

op  die welke de mutatie van de feitelijke marktwaarde van de kapitaal-

goederen verklaart. De desbetreffende coafficienten van de  verschilva-

riabelen  op  deze regel zijn gelijk aan -1. Dit komt op hetzelfde neer

als een coefficiantenmatrix voor de vector van de verschilvariabelen
-**

(X    -  X -:t) met (j= 1...,4)-die gelijk is aan de eenheidsmatrix. Dus

bij ons geldt steeds dat Xi = Xi  met (i = 1,..,4). Maar per  definitie
-* -* --     I  A-   -

blijft staan dat K -K-1 = AK.pk + KW waarbij KW = K-1(Pk-1) - K-1(Pk-1-
-*

A r.
1).   Via een zoekprocedure  kan  APk= -AF OPgelost worden onder  de    voor-

r.
-**.* ** ** 0* **

waarde van K  =K;0  =0;Q  =Q;E  =E e n V  =V.
De totaal voor belegging beschikbare middelen, inclusief de  nieuw  be-

schikbaar gekomen middelen, worden binnen de eenheidsperiode op optima-

le wijze (her-)verdeeld over de bestaande  beleggingsmogelijkheden.  De

diverse opbrengstvoeten, in  combinatie  met de mogelijke 'aandelen'-

koersmutaties, brengen met andere woorden steeds de feitelijke  en  ge-

wenste waarde van de diverse vermogensactiva met elkaar in overeenstem-

ming.

De  door  de  literatuur geintroduceerde vertragingsstructuur, zoals we

hierboven zagen, is in theoretisch opzicht merkwaardig te noemen, zeker

als  zeer flexibele koersvorming bij vermogensactiva tot de mogelijkhe-
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den behoort. Het is niet goed te begrijpen waarom  de  gewenste  markt-
waarde  zou af kunnen wijken van de feitelijke marktwaarde van de kapi--**  -*
taalgoederen, dus dat K  0 K  zou kunnen zijn. Ons  inziens  zullen  de
koersen  zich binnen de eenheidsperiode dan onmiddellijk aanpassen van-
wege de perfecte werking van de financiale markten!
Op  een  ander  belangrijk  verschil van onze aanpak, door alles uit te
drukken in trendafwijkingen, versus die van de  internationale  litera-

tuur  is hiervoor al voldoende gewezen, met name op het relatieve gemak
waarmee zowel de korte- en de  middellange-termijn  als  de  structuur-
oplossing van onze variabelen (vermogenswaarden, rendementen enz.), ook
in analytische zin, kunnen worden berekend en begrepen.

In  het voorafgaande hebben we de term 'aandelen' welbewust tussen aan-
halingstekens geplaatst om daarmede aan te geven  dat  de  financiering

van  investeringen door bedridven op verschillende manieren kan plaats-
vinden. Dus niet uitsluitend via de uitgifte van nieuwe aandelen in  de

gebruikelijke  zin van het woord, maar ook een financiering via de uit-
gifte van obligaties door de bedrijven is mogelijk. Maar ook de laatste
mogelijkheid wordt door ons hier begrepen onder de verzamelnaam "aande-
len"-financiering tussen aanhalingstekens. Wil men het onderscheid
tussen  obligatie- en aandelen-financiering met alle- ons inziens over-
bodig - geweld invoeren dan zou  men  bijvoorbeeld  met  een  sub-model

rekening kunnen houden bestaande uit de volgende vier vergelijkingen:

* r r.(1)   Ab   =  K     +  pl (-·.a     -  --11F) : De vraag naar aandelen  door de beleg-3 r      r.
8 1

gers;   (waarbij  ra  het  eigenlijke
aandelenrendement voorstelt)

*r
*        ob   ri

(2) Ob =K  + P3 C-T--
-

-.r-) :      De   vraag   naar bedrij fsobligaties   door   de

rob
ri beleggers; (waarbij r bhet bedrijfsobli-

gatierendement voorstelt)
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*

(3) a'Ab + (1- a')Ob
=K: De definitie van de totale vraag naar

bedrijfsvermogenstitels,  waarbij a' en

(1-a') de desbetreffende verdelingsquo-

ten in de uitgangssituatie voorstellen;

r
r o

(4) Ab - Ob = - 94(-ra  - ----b ) - 95 tr : Aanbod van beleggingspapier
r      r            b  door bedrijven;a ob

Uit deze vier vergelijkingen kan men, als men dat wil, de mutatie in de

financieringsstruktuur van de bedrijfsinvesteringen tengevolge  van  de

belastingwijziging  (trb)  afleiden. evenals die van de betreffende op-*
brengstvoeten. Hierbij zijn de algemene financieringsmogelijkheden (K )*
en  het  totale  rendement (r.) van het bedrijfsleven gegeven. Voor een

1

macro-econoom is een dergelijk sub-model echter niet interessant; zeker

niet  wanneer  hij ex hypothesi het tarief van de winstbelastingen niet

laat veranderen. Voor een micro-econoom daarentegen is de 'leer van  de

financiering'  van bedrijfsinvesteringen, mede onder invloed van de

fiscale politiek, uitgegroeid tot een apart vak  'financieringsvormen'.

De  aggregatie  van  micro-economische gedragingen tot een macro-econo-

mische functie is daarom veelal geen begaanbare weg meer. Macro-econo-

men moeten evenwel abstraheren om aan essenties nader vorm te kunnen

blijven geven.
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4     HET VRAAG- EN AANBODMODEL VAN DE GESLOTEN VOLKSHUISHOUDING

In  paragraaf  4.1 proberen we aan te tonen dat de door ons te hanteren

'klassieke' spaarhypothese en te postuleren numerieke  waarden  van  de

structuurcoaffianten  en/of  quoten  met betrekking tot de evenwichtige

groei, in casu de desbetreffende relatie van Harrod-Domar, de feitelij-

ke  gang  van  zaken in de reele sfeer niet te zeer geweld aandoen. Met

name weerspiegelt onze referentiesituatie vrij redelijk  die  van  de

Nederlandse economie. Om  deze 'globaal' empirische overeenkomst naar

voren brengen geven we eerst het 'Nationaal Budgetoverzicht'van  Neder-

land in 1989. Vervolgens presenteren we voor de jaren 1970 t/m 1989 een

overzicht van de besparingen van de  Nederlandse loon-. pensioen- en

steuntrekkers, inclusief het zogenoemde 'toegerekende ondernemersloon'.

We sluiten deze paragraaf af met een door ons te construeren 'Nationaal

Budget van de evenwichtige groei'.

Daarna formuleren we het redle  blok  (inclusief  het prijzenblok) in

paragraaf  4.1.1  en  het  monetaire blok van het gesloten model in pa-

ragraaf 4.1.2. Nadat ten slotte de eindvergelijkingen van het vraag- en

aanbodmodel zijn afgeleid in paragraaf 4.1.3 is de basis aanwezig om de

gevolgen van een expansief budgettair (paragraaf 4.2) en  monetair  be-

leid (paragraaf 4.3) in wereldverband te analyseren.

4.1   Het  Algemene  Model  van  de  Gesloten  Volkshuishouding  en  de

Staten van Middelen en Bestedingen

Om gevoel te krijgen voor de numerieke structuur die  we  in  ons  werk

zullen  veronderstellen  bij  de  opbouw  van het algemene model van de

gesloten volkshuishouding presenteren we eerst de 'Staten van  Middelen

en Bestedingen' met  betrekking  tot  het recent te noemen, feitelijk

nationaal budget van de Nederlandse economie voor 1989.
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Het Nationaal Budget van Nederland

(volgens het Centraal Economisch Plan 1989; in miljarden guldens)

Tabel 4.1.la Pensioenfondsen  en  Levensverzekeringmaatschappijen

Uitkeringen aan: Premies van:

Loon en pensioentrekkers 22,55 Loontrekkers 16,70

Kapitaaleigenaren 1,50

Rente en/of winst van:

Bedrijven 21,75

Buitenland 3,50

Kapitaaleigenaren 0,10

Overheid 11,50

Besparingen 32,65 Inkomensoverdrachten van:

Overheid 0,15

55,20 55.20
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Tabel 4.1.2a Sociale Verzekeringen

Uitkeringen aan: Premies van:
Loon- en pensioentrekkers 93.60 Loontrekkers 86,40

Kapitaaleigenaren 3.05

Lonen en salarissen 2,35 Rente en/of winst van:
Bedrijven 0,85

Materiale bestedingen van: Overheid 0,05

Bedrijven 1,00
Overheid 0.35

Inkomensoverdrachten aan: Inkomensoverdrachten van:
Buitenland 0,80 Overheid 9.60

Besparingen 1,85

99.95
 

99,95

Tabel 4.1.2b Overheid (Rijk en O.P.L.)

Rente aan: Consumptie van:
Pensioenfondsen en Loon- en pensioentrekkers 1,10
Levensverzekeringmij'en 11,50
Kapitaaleigenaren 16,60 Sociale Verzekeringen 0.35

Inkomensoverdrachten aan: Belastingen van:
Pensioenfondsen en Loon- en pensioentrekkers  40,60

Levensverzekeringmij'en 0,15 Kapitaaleigenaren 30.80
Sociale Verzekeringen 9.60
Loon- en pensioentrekkers 29,70 Indirecte Belastingen

minus Subsidies 43.00
Lonen en salarissen 45·50

Rente en/of winst van:
Materiale bestedingen van: Bedrijven 12.30

Bedrijven 29,40
Financieringstekort(1+2) 14,30

142.45

 

142.45
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Tabel 4.1.3 Loon- en Pensioentrekkers

Directe Belastingen aan: Loonsom van:
Overheid 40,60 Bedrijven (inclusief 196.95

buitenland)
Premies aan: Overheid 45·50
Pensioen fondsen en Sociale Verzekeringen 2,35
Levensverzekeringmij'en 16.70
Sociale Verzekeringen 86.40 Inkomensoverdrachten van:

Overheid 29.70
Particuliere consumptie van:
Bedrijven (inclusief 282.70 Uitkeringen van:

buitenland) Pensioenfondsen en
Overheid 1,10 Levensverzekerinmij'en 22,55

Sociale Verzekeringen 93.60

427.50 390.65
Bij: 17,5% over loonsom

Besparingen - 2,30 bedrijven = Toegerekend
ondernemersloon 34,55

1425.20 1 1425,20

Tabel 4.1.lb Kapitaaleigenaren (Gezinnen)

Directe Belastingen aan: Rente en/of winst voor
Overheid (19,15 + 11,65) 30.80 aftrek van belastingen

van:
Premies aan: Bedrijven (73.15 + 19,15)  92,30
Pensioenfondsen en Overheid 16,60
Levensverzekeringmij'en 1,50 Buitenland 1,45
Sociale Verzekeringen 3,05

110.35
Rente aan: Af: 17,5% (613000 zelf-
Pensioenfondsen en standigen t.o.v. 3495000
Levensverzekeringmij'en 0,10 loontrekkers) van loonsom

bedrijven = Toegerekend
Inkomensoverdrachten aan: ondernemersloon 34,55
Buitenland 3,25

38,70

Besparingen                   37.10

75.80
  1

75.80
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Tabel 4.1.4 Investeringen en Besparingen

Bruto-investeringen van: Afschrijvingen van:
Bedrijven 94.20 Bedrijven 46,20

Tekort van: Besparingen van:
Overheid (waarvan 10,10 voor Loon- en pensioentrekkers - 2,30

investeringen) 14.30 Kapitaaleigenaren 37.10
Buitenland = Overschot op Pensioenfondsen en
de Lopende Rekening 7,00 Levensverzekeringmij'en 32,65

Sociale Verzekeringen 1,85

I115.50 I 1115.50

Tabel 4.1.5 Bedrijven (inclusief Buitenland)

Loonsom aan: Particuliere consumptie
Loontrekkers 196,95 tegen marktprijzen van:

Loon- en pensioentrekkers 282,70

Rente en/of winst aan:
Kapitaaleigenaren 92,30 Materiale bestedingen
Pensioenfondsen en van:

Levensverzekeringmij'en 21.75 Sociale Verzekeringen 1,00
Sociale verzekeringen 0,85 Overheid 29,40
Overheid 12,30
Buitenland 4.95 Bruto-investeringen van:

bedrijven 94,20

Indirecte Belastingen minus  329.10 Saldo Lopende Rekening
Subsidies 43.00 (voor aftrek van

inkomensoverdrachten
Netto-produkt tegen ad 4.05) 11,00
marktprijzen 372.10

Afschrijvingen van
bedrijven 46,20

Bruto-produkt tegen
marktprijzen (bruto-produkt |418.30 410.30
tegen factorkosten = 375,30)
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Tabel 4.1.6  Berekening van de besparingen van de loon- , pensioen- en

steuntrekkers, inclusief het toegerekende ondernemersloon
(in miljarden guldens)

1989
I

1988

1. Looninkomen bedrijven volgens Bijlage Bl, CEP, 1989 196,95 189.75

2. Arbeidsvolume loontrekkers bedrijven(x 1000 a.j.) 3495 3432

3. Zelfstandigen bedrijven volgens Bijlage Cl, CEP,1989 613 611

4. Sub 3. in % van sub 2. 17·54 17·85

5. Toegerekend ondernemersloon (4.x 1.):100 34,55 34,15

6. Beschikbaar loon- en steuninkomen vlg.Bijl.B3,CEP'89 246.95 235·65

7. Beschikbaar loon- en steuninkomen inclusief 5. 281,50 269.80

8. Particuliere consumptie volgens Bijlage Bl,CEP,1989 283,80 270.15

9. Besparingen van loon-,pensioen en steuntrekkers, - 2,3

1- 0.35inclusief die uit ondernemersloon (7.- 8.)

Tabel 4.1.6  Berekening van de besparingen van de loon- . pensioen- en

steuntrekkers, inclusief het toegerekende ondernemersloon
(in miljarden guldens)

1987
I

1986
1

1985
i

1984
I

1983
1

1982
1

1981

1. 183.34 178,21 169.85 163.60 162,70 160.75 156.50

2. 3386 3335 3255 3192 3192 3274 3389

3. 611 608 607 606 606 611 619

4. 18.05 18,23 18.65 18,99 18,99 18,66 18,26

5. 33.10 32,50 31,65 31,05 30,90 30,00 28.60

6. 227.55 223,75 215.50 206,50 203.00 202,90 195·25

7. 260.65 256.25 247.15 237.55 233,90 232.90 223.85

8. 262.95 256.25 247.70 236.75 229,85 221.85 213.25

9.  - 2.3 0.0 - 0,55 0,80 4,05 11.05

1

10.60
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Tabel 4.1.6  Berekening van de besparingen van de loon- , pensioen- en
steuntrekkers, inclusief het toegerekende ondernemersloon
(in miljarden guldens)

1
1980

1 1979  1  1978  
1977

|

1976
1

1975
1

1974

1. 153.75 143,95 133,65 123,55 113.25 102.30 91,45

2. 3468 3443 3392 3364 3350 3357 3386

3. 625 627 631 640 661 676 691

4. 18,02 18,21 18.60 19,02 19.73 20,14 20,41

5. 27,70 26,20 24,85 23,50 22.35 20,60 18.65

6. 184.90 173.55 161,10 147,90 133.15 118,45 101,55

7. 212,60 199.75 185,95 171.40 155.50 139'05 120,20

8. 205.80 192,45 179'15 164,30 148,00 128.95 113.40

9. 6,80 7.30 6,80 7,10 7,50
1

10.10 6,80

Tabel 4.1.6  Berekening van de besparingen van de loon- , pensioen- en

steuntrekkers, inclusief het toegerekende ondernemersloon
(in miljarden guldens)

1973
1 1972  I  1971 1

1970
1

Opmerkingen

1. 78.95 67,95 61,25 53.65
De indruk wordt gewekt

2. 3379 3368 3417 34o0 dat het toegerekend onder-
nemersloon in de hoogcon-

3. 702 716 726 737 junctuur van de jaren '84
t/m 1989 hoger moet zijn

4. 20.78 21,26 21.25 21,68 dan het gemiddelde loon en
in de laagconjunctuur van
de jaren '75 t/m '82 lager

5. 16,40 14,45 13·00 11,65 moet zijn dan het gemiddelde
loon. Als we met een derge-

6. 88,05 77.95 69,40 60.70 lijke correctie rekening
zouden houden kan men van de

7. 104,45 92,40 82.40 72,35 plausibele hypothese uit
gaan dat de onder 9. vermel-

8. 99,85 88,45 78,95 70,80 de besparingen gering zijn.
Gemiddeld over de jaren '84
t/m 1989 komt onze spaarhy-

9.     4,60 3.95 3,45 1,55

 

these extra tot haar recht!

83



Opgemerkt  zij dat de pensioenfondsen en de levensverzekeringmaatschap-
pijen (Tabel 4.1.la), samen met de kapitaaleigenaren (gezinnen  volgens
Tabel  4.1.lb)  de  beleggers zijn van de besparingen door niet zelf te
consumeren. De loon- en pensioentrekkers zijn de particuliere consumen-

ten  en  sparen  of ontsparen praktisch gesproken niet. In de hiervoor-
afgaande Tabel 4.1.6 wordt een overzicht gegeven van de  hier  bedoelde

besparingen vanaf 1970 t/m 1989.

Met betrekking tot de door ons getrokken conclusie dat onze 'klassieke'
spaarhypothese  alleszins  gerechtvaardigd  kan worden op basis van het
voorgaande spaaroverzicht merken we nog twee zaken op. We gaven aan dat
dit  overzicht  is gebaseerd op het 'Centraal Economisch Plan 1989'. De

CPB-publicatie 'Economisch Beeld 1990' geeft evenwel weer  andere  cij-
fers over 1989 dan het CEP-1989. De besparingen van de loon-, pensioen-
en steuntrekkers, inclusief het toegerekend ondernemersloon worden 0,35
miljard gulden in plaats van de door ons berekende ontsparingen van 2,3

miljard gulden. Dit versterkt  weer  enigzins  onze  argumenten  om  de
'klassieke' spaarhypothese te gebruiken.

Op basis van het bovenstaand 'Nationaal Budget van  Nederland'  alsmede

het  spaaroverzicht  kunnen  wij  hierna  een 'Nationaal Budget voor de
Evenwichtige Groei' construeren van een  denkbeeldige  volkshuishouding
dat telkens onze uitgangssituatie weergeeft. Daarbij zijn de rekeningen

van de pensioenfondsen en die  van  de  levensverzekeringmaatschappijen
geconsolideerd  met  de  'gezinsrekening' van de kapitaaleigenaren. Die
met betrekkking tot de sociale verzekeringen zijn geconsolideerd met de
desbetreffende  rekening  van de overheid. Het voornaamste verschilpunt

met het bovenstaande betreft de veronderstelde rentevoet na aftrek van

belastingen. Wij  postuleren bij evenwichtige groei dat deze rentevoet
lager is dan de groeivoet (2% respectievelijk 5%) terwijl  in  het  bo-

venstaand  feitelijk  nationaal budget dit kennelijk niet het geval is.
Vandaar dat wij kunnen rekenen met een primair overheidstekort  terwijl
in  het  bovenstaande  sprake is van een primair overheidsoverschot van
13,8 miljard guldens bij een rentelast van 28,10 miljard  guldens  (dit
is  het  secundaire overheidstekort) waardoor het totale tekort op 14.3
miljard guldens in 1989 uitkomt.
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Nationaal Budget van de evenwichtige groei

Tabel 4.1.2' Overheid inclusief Sociale Verzekeringen

Lonen en uitkeringen 66,0 Belastingen en premies
van:

Materiale bestedingen 13,3 Loon-,pensioen- en
steuntrekkers 66,0

Rentelasten minus ontvangen Kapitaaleigenaren 9,3
rente en/of winst 2,0

Financieringstekort
(primair en secundair) 6,0

 

82,0
  I

82.0

Tabel 4.1.1' Kapitaaleigenaren inclusief Pensioenfondsen
en Levensverzekeringmaatschappijen

Belastingen en premies aan: Rente en/of winst van:
Overheid 9,3 Bedrijven (voor aftrek) 23,3

Overheid (na aftrek van
belastingen) 2,0

Besparingen 16,0

25.3
1 1

25.3

Tabel 4.1.3' Loon-, pensioen- en steuntrekkers

Belastingen en premies aan: Loonsom van:
Overheid (inclusief Bedrijven 66,6
kostprijsverhogende belas- Overheid (inclusief
tingen minus subsidies) 66,0 uitkeringen) 66,0

Particulier consumptie
tegen factorkosten 66,0

133.3
| 1

133,3
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Tabel 4.1.4' Investeringen en Besparingen

Bruto-investeringen van: Afschrijvingen van:
Bedrijven 20,00 Bedrijven 10,00

Tekort van: Besparingen van:
Loon- en pensioentrekkers 0,00

Overheid 6,00 Kapitaaleigenaren 16,10
Buitenland = Overschot op
de Lopende Rekening 0,00

1
26,00

I 1

26.00

Tabel 4.1.5' Bedrijven (inclusief Buitenland)

Loonsom aan: Particuliere consumptie
Loontrekkers 66,6 tegen factorkosten van:

Loon-, pensioen- en
Rente en/of winst aan: steuntrekkers 66,6
Kapitaaleigenaren 23,3 Materiale bestedingen

van:

Afschrijvingen 10,0 Overheid 13,3

Bruto-investeringen 20,00
Bruto-investeringen van:

Bruto-produkt tegen
 100,00 1100,0factorkosten

P.M.: Kostprijsverhogende

E.I me .u::gtd. :,t door het normbelastingen minus subsidies 10,00 inkomen van 100 alles in % van dit
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Het  bovenstaande  rechtvaardigt  alleszins  de  door ons gepostuleerde

evenwichtige groeirelatie van Harrod-Domar die zegt dat  onze  referen-

tiesituatie wordt gekenmerkt door :

T      = (r r   +   p)    +   i=   "0      =0.0 5   +   0.0 5=0.1 0
K

We hebben ernaar gestreefd om onze boekhouding voor de uitgangssituatie

van de evenwichtige groei volledig 6n transparant te doen zijn. Daarom

moet  men  de  hierboven gepresenteerde boekhouding voor de reale sfeer

onlosmakelijk gekoppeld zien aan de boekhoudkundige gang van  zaken  in
de monetaire sfeer zoals we die hebben weergeven in de 'monetaire over-

zichten' van Bijlage 5.

Een  belangrijk  gedeelte  van  de  onderhavige studie is gewijd aan de
macro-economische samenhang tussen regio's. Het onderzoek dat  hiervoor

is  gedaan  steunt  onder andere op een algemeen reael-financidel model

van twee (identieke) landen(regio-blokken). De aggregatie van de  hier-

bij te onderscheiden twee symmetrische sub-modellen voor de twee zoge-

noemde 'grote' open volkshuishoudingen leidt tot het thans te  formule-

ren  algemene model van de wereldhuishouding. Daarbij hebben twee func-

ties onze speciale aandacht gekregen.

Bij  het  vraagmodel, in de resultatenoverzichten van bijlage 10 met GV

in de desbetreffende modelcodering aangeduid, wordt met betrekking  tot

de  prijsvorming  een vertraagde kostendoorberekening verondersteld. In

het aanbodmodel is daarentegen juist sprake van een volkomen  marktrui-

mende prijsvorming, zonder kostendoorberekening. Vervolgens wordt bij

het aanbodmodel, in dezelfde overzichten GA genoemd, evenals bij GV

gebruik gemaakt van een investeringstheorie a la Tobin.

De (gereduceerde) formele modellen voor de twee landen(regio's)  worden

in  de  bijlagen  als  verschillen tussen de trendafwijkingen van de in

betekenis met elkaar corresponderende economische variabelen en  impul-

sen gepresenteerd.
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De variabelen en impulsen van het hierna te formuleren  gesloten  model

kan  men  bij  gelijke  grootte van de betreffende twee landen(regio's)

beschouwen als de gewogen som van de waarden van de  afzonderlijke  re-

gio's, met gewichten van een half. Kent men de sommen Sn de verschillen

dan kan men ook de afzonderlijke waarden voor de regio-variabelen bere-
kenen.

De zin van de door ons gevolgde indeling van de  onderhavige  paragraaf
in  drie  subparagrafen,  gewijd  aan het reele respectievelijk aan het
monetaire blok alsmede de integratie van beide in de vorm van de karak-

teristieke eindvergelijkingen van het totaal-model, wordt direct duide-
lijk indien men beseft dat enerzijds het reale blok van  onze  modellen

eerst  dan  pas opgelost kan worden als men beschikt over de eindverge-

lijking van het monetaire blok van  deze  modellen.  De  laatstbedoelde
karakteristieke sub-eindvergelijking van het totaal-model geeft aan wat

de gewenste vraag naar aandelen of, beter nog, wat de  gewenste  waardef*1van de kapitaalgoederenvoorraad is
lK+1]

Anderzijds kan deze functie
slechts bepaald worden wanneer men weet wat de nominale winst is, welke
door het reale blok (inclusief het prijzensysteem) bepaald wordt. Aldus
hangen de reele en de monetaire sfeer nauw met elkaar samen. Zij  mogen
wel  gescheiden  van  elkaar  geformuleerd, maar niet onafhankelijk van
elkaar onderzocht worden.

Al  eerder  merkten we op dat specifiek voor de vraagmodellen de prijs-
vormingsfunctie 66n van de twee af te leiden sub-eindvergelijkingen van

het  reale  blok  zal zijn. De andere sub-eindvergelijking is de macro-
economische vraagfunctie. Men kan de macro-economische vraagfunctie uit
de afzonderlijke vraagfuncties en de inkomensevenwicht- of afzetdefini-
tie afleiden.

Wanneer men met aanbodmodellen werkt kan men de macro-economische aan-

bodfunctie bepalen met behulp van de investeringsfunctie. de produktie-

functie  en  de accumulatiedefinitie. Men verkrijgt dan bij gelijkstel-
ling van vraag en aanbod eveneens twee sub-eindvergelijkingen in  y  en

p  voor het gesloten model.
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Het bijzondere van de eindvergelijkingen, die hierna voor  de  gesloten

volkshuishouding  worden gepresenteerd, is dat daarin een essentiele

coefficient. met name p, zijnde de algemene substitutiealasticiteit van

vermogenstitels,  nog  onbenoemd  wordt gelaten, of beter gezegd, dat

daaraan nog geen kwantitatieve waarde is toegekend. Later geldt dit nog

voor  meer  coaffici8nten als we de problematiek van de open volkshuis-

houding zullen aansnijden. Daarmee zijn  de  door  ons  te  presenteren

theorieen, zowel  voor de gesloten als de open economie, algemener van

aard dan die van de strikt econometrische modellen, waarbij de  coaffi-

cianten  en  elasticiteiten  vaststaan  op grond van ervaringen, in het

verleden opgedaan. De empirie heeft trouwens moeite om vraag-  en  aan-

bodr6gimes duidelijk van elkaar te scheiden!

4.1.1 Het reale blok van de modellen voor de gesloten volkshuishouding

(1) Definitie van het inkomensevenwicht:

YET  C  +Y  X  +G   IP P g g  i bb

Deze  definitie is tevens te beschouwen als afzetdefinitie. De particu-

liere consumptie, de collectieve materiele  bestedingen  en  de  bruto-

investeringen bepalen de bruto-waarde van het marktinkomen.

(2) Particuliere consumptiefunctie:

C  =Y+w' =L
P

Deze consumptiefunctie is 'klassiek' van aard. De vooronderstelling  in

dit kader is dat de loonsom volledig geconsumeerd wordt. Het proces van

de particuliere consumptie vindt mede plaats via een omslagstelsel voor

de  sociale  zekerheid. Hierbij is sprake van een endogene premieverho-

ging bij een toeneming van de werkloosheid in de marktsector. Exogene

belasting-en premiedruk-mutaties (en de hiermee mogelijk gepaard gaande
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afwentelingseffecten) zijn in deze studie niet geanalyseerd. De  parti-
culiere besparingen worden uitsluitend gerealiseerd door de

winstgerechtigden. Men kan ook besparingen uit de loonsom veronderstel-

len. De  consumptie  van de winstgerechtigden moet dan gelijk zijn aan

dit spaarvolume wil de totale particuliere consumptie gelijk  zijn  aan
de loonsom. Deze  laatste  hypothese  is wellicht meer realistisch te

achten dan de eerstbedoelde hypothese.

(3) De collectieve materiale bestedingsfunctie:

X=Y+xg      -g

De  materiele  overheidsbestedingen volgen ex hypothesi de ontwikkeling
van het marktinkomen (dus van het inkomen verdiend in de  marktsector).
Daarvan  wijken  zij  af  in geval van een autonome uitgavenpolitiek of

bestedingsimpuls van overheidswege. Zij bepalen naast de inkomensuitga-

ven  van  de overheid, gegeven de ontwikkeling van de belastingontvang-

sten, mede de omvang van  het  primaire overheidssaldo. Dit  primaire

financieringstekort wordt bij vergelijking (19) nader besproken.

(4) De investeringsfunctie:

* -          -

I  =y x(:+g) K   +  1- , x(1+g) K
aangezienb   ,         +1

ai                  Gib                     b
-

*
ak+1 = I [K+1- K] = { aib/ *(1 + g)}[Ib - K]

Het hier beschreven investeringsgedrag berust op de portfolio-gedachte
a  la Tobin. waarbij het verschil tussen de gewenste kapitaalgoederen-* *
voorraad  (k+1= K+i- Px) en de feitelijke kapitaalgoederenvoorraad (k =

K -Px) aan het begin van de  eenheidsperiode  extra-investeringen  uit-
lokt. In onze versie wordt de extra-groeivoet van de kapitaalgoederen-

voorraad gerelateerd aan het verschil tussen de nominale waarde van  de
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*
gewenste  kapitaalgoederenvoorraad  (K+1;  dat is de marktwaarde van de

kapitaalgoederen) en de vervangingswaarde van de  kapitaalgoederenvoor-

raad (K) aan het begin van de periode. De snelheid waarmee dit verschil

wordt opgeheven is door sociaal-psychologische factoren bepaald en laat

zich later vertalen door een kwantitatieve waarde aan de accelerator-

coefficient j toe te kennen. Hoewel deze waarde  de  snelheid  van  het

aanpassingsproces beinvloedt, heeft zij geen invloed op de trendwaarden

van de eindsituatie na een gegeven impuls.

Anderzijds  is  - zoals men heeft kunnen zien- onze investeringsfunctie

gebaseerd op de  accumulatiefunctie  van  de  kapitaalgoederenvoorraad.

Daarbij is een 'gestation-lag' van 66n (discrete) periode veronder-

steld.

(5) De accumulatiedefinitie in bruto-termen luidt:

Gib
ak   2 -

+1                             LIb   -   K]      of:K (1+g)

De accumulatiefunctie luidt in netto-termen:

ain
ak+1+ gk+1 .    I    l i n    ofwel:

Gin
Ak+1 - -

Iin - kl  daar ain/ A = g.
K (1+g)

Per definitie geldt  dat  naarmate  de  feitelijke  bruto-investeringen

hoger zijn  dan die welke noodzakelijk zouden zijn om de reeds bestaan-

de kapitaalgoederenvoorraad volgens het  normale  groeiritme  te  laten

toenemen, deze  voorraad  in  de  volgende  periode extra zal groeien.

Hierbij wordt er, zoals al eerder is opgemerkt, rekening  mee  gehouden

dat  het  produceren,  installeren en het operationeel laten worden van
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investeringsgoederen als productieve kapitaalgoederen de tijd vergt van

aan eenheidsperiode.

Uit (4) en (5) volgt, indien aan I  de  aantrekkelijke  waarde  gegeven

wordt van dib/ *(1+g) = 0,2/1,05 dat:

*     *           *                 ** *

It) = K+1 = K+1+ .1 -   i=R- ri=K+ri:-ri
r.   r.        ri        r.   r.11 11

Dit  wil  zeggen dat het investeringsvolume positief gerelateerd is aan

het feitelijke rendement en negatief aan het  gewenste rendement. Bij

een  dubbel zo hoge waarde voor I wordt ook de investeringsgevoeligheid

voor het feitelijk respectievelijk het gewenste rendement, zoals men

kan  afleiden. dubbel zo groot. Lagere I-waarden en dus kleinere inves-

teringsgevoeligheden zijn ook denkbaar.

(6) De produktiecapaciteitsfunctie:

y' = (1- $ )k+ *y-0 --Ar- w'
1-X

Deze  produktiecapaciteitsfunctie relateert de rendabele produktiecapa-

citeit positief aan de feitelijke produktie (dus impliciet aan de  fac-

tor  arbeid)  en  de  feitelijke kapitaalgoederenvoorraad. Met de reele

arbeidskosten per eenheid produkt bestaat er een negatief verband. Zij

impliceert tevens de afwezigheid van het 'hoarding'-verschijnsel bij de

vraag naar arbeid en is gebaseerd op een in  absolute  termen  geformu-

leerde  lineair-homogene  produktiefunctie met substitutiemogelijkheden

tussen arbeid en kapitaal. Omdat we voor de substitutiealasticiteit van

de  kapitaalgoederen  en de produktiefactor arbeid ten opzichte van hun

beloningsverhouding ($) met een waarde werken die kleiner is  dan  &&n,

zal  onze  integrale substitutiebenadering nauwelijks andere resultaten
opleveren vergeleken met die waarbij van een jaargangtheoretische  pro-
duktiefunctie zou worden uitgegaan. (Centraal Planbureau, 1985).

(7) De werkgelegenheidsfunctie:
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 =  Y- (1-A) k
X       X

De feitelijke werkgelegenheid is gelijk aan de efficiante  werkgelegen-

heid  (dit  is  de minimaal noodzakelijke hoeveelheid arbeid) die zowel

door de bestaande kapitaalgoederenvoorraad als door de effectieve vraag

naar  produkten  wordt bepaald. Inzoverre deze effectieve produktie, in

geval het aanbodmodel aktueel is, wordt gedetermineerd door de rendabe-

le  produktiecapaciteit, verklaart de onderhavige functie ook de omvang

van het aantal rendabele arbeidsplaatsen (1').

(8) De prijsvormingsfunctie:

Apx  =   n f-L  w,   +   w,     1      -   5u-ll_V                  -lj              y

Evenals  de investeringsfunctie verdient de door ons gehanteerde prijs-

vormingsfunctie speciale aandacht. Voor  de  gesloten  volkshuishouding

gaan we, in geval van het vraagmodel, uit van de integrale kostprijsbe-

rekening A la Leontief. Daarbij is de  kostprijs  een  functie  van  de

nominale  arbeids-  en  grondstoffenkosten  per eenheid produkt met een

vaste winstopslag. De feitelijke prijszetting  geschiedt  vertraagd  op

basis  van  de  hiervoor  geschetste kostprijsberekening. Zouden we een

onvertraagde prijszettingsfunctie hanteren dan zou  het  vraagmodel  al

onmiddellijk  een  labiel  karakter vertonen, met name bij het hanteren

van een loonimpuls. Hogere arbeidskosten, uitmondend in hogere  prijzen

leiden  dan  weer onmiddellijk (via indexering) tot hogere lonen en dus

weer tot hogere prijzen. Hoewel wij de loonimpuls in deze  studie  niet

expliciet  zullen  analyseren,  is  de vertraagde prijszettingsfunctie,

zeker empirisch gezien, meer realistisch dan een onvertraagde. In  de

hoofdstukken  9 en 10 komen we op dit verschil in analyse-mogelijkheden

terug.

We  zullen  hierna  nog  zien dat er bij de door ons gehanteerde veron-

derstellingen aangaande de loonzetting in de marktsector door een  wel-

bewuste  uitschakeling  van het Phillips-mechanisme, samen met de hier-

voorvermelde afwezigheid van de autonome loonimpuls, steeds sprake  zal
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zijn  van  een onveranderlijke arbeidsinkomensquote; we veronderstellen

dus steeds dat w'= 0. Dit betekent  dat  in  onze  prijsvormingsfunctie
eventueel  slechts  de  onderbezettingsgraad van de produktiecapaciteit
optreedt als verklarende variabele van optredende prijsmutaties.
Wal  blijft  dan  nog  altijd de mogelijkheid open om met behulp van de
overgebleven prijsvormingsfunctie drie belangrijke r6gimes, die  kunnen

vigeren  op de goederenmarkt, van elkaar te onderscheiden, alnaargelang
we een bepaalde waarde aan de reactiecoafficient 5 toekennen. Als 5=0
spreken  we in dit verband over het vraagmodelr6gime, terwijl de situa-

tie bij j= = met het aanbodmodelrugime wordt aangeduid.  Logischerwijs
kan  men  dan  de  gevallen  waarbij  0<5< . , als varianten van het

synthesemodelr&gime kenschetsen.

Al onze analyses hebben alleen betrekking op de eerste twee mogelijkhe-
den. De tweede mogelijkheid van het aanbodmodel maakt een einde aan  de

zelfstandige  betekenis van een aparte prijsvormingsfunctie. De (hierna
nog te formuleren definitie van de) onderbezettingsgraad van de  renda-

bele produktiecapaciteit zal dan uiteraard steeds gelijk aan nul zijn:

(8') y = y'

Impliciet  komt  echter de derde mogelijkheid toch aan de orde. Immers,

de korte-termijnresultaten  van  het  synthesemodel  komen  grotendeels
overeen met die van het vraagmodel, terwijl de lange-termijn resultaten
weer geheel overeenstemmen met die van het aanbodmodel.

(9) De loonvormingsfunctie:

ap/t = 61 Apy + 62(Ay-A/t). + 63Ati + BIL-lal + Ae/e

In principe veronderstellen we een loonvormingsproces dat zich modelma-
tig laat formuleren met behulp van een 'algemene' loonvormingsfunctie A

la Phillips. Bij het achterwege laten van mogelijke afwentelingstenden-
ties van loonbelasting-en premiedrukmutaties (e =  0)  beschouwen  wij,

3
althans  in  het  geval van de gesloten volkshuishouding, de prijs-, de
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arbeidsproduktiviteits- en de werkgelegenheidsontwikkeling  alsmede  de

autonome loonimpuls als de vier belangrijkste processen die de nominale

loonontwikkeling in beginsel kunnen verklaren. Meer  in  het  bijzonder

veronderstellen  we tevens dat er bij de loononderhandelingen sprake is

van rationele prijs- en productiviteitsverwachtingen, waarbij geldt dat

El  =  £2  = 1. Indien men het argument van de spanning op een redelijk

marktconform werkende arbeidsmarkt (0 <8 < =) w61  zou  gebruiken,  dan

zou  men ook kiezen voor de zogenoemde sterke werking van dit Phillips-

mechanisme. In geval men een synthesemodel hanteert moet  men  dat  ook

doen. Dit model hanteren we in deze studie evenwel niet. Wal kiezen we,

en min of meer in overeenstemming met de realiteit van Nederland,  voor

een slecht werkende arbeidsmarkt: B = O. Een en ander heeft belangrijke

gevolgen voor een van de belangrijkste determinanten van het economisch

proces, met  name  die  van de reale arbeidskosten per eenheid produkt

ofwel de arbeidsinkomensquote. De keuze is beslissend  voor  de  lange-

termijn resultaten.

(10) De definitie van de arbeidsinkomensquote:

w' =p l-p y- (y-1) =L-Y= e 

Gegeven de reeds besproken veronderstellingen met  betrekking  tot  het

loonvormingsproces kan alleen de autonome loonimpuls nog een mutatie in

de arbeidsinkomensquote veroorzaken. De problematiek  van  de  autonome

loonpolitiek  zal  door ons in deze studie terwille van een 'wijze' be-

perking niet aan de orde worden gesteld. We concentreren ons hier  lie-

ver  op de effecten van een autonome budgettaire en monetaire politiek.

Bij alle casusposities is dus hier sprake van een constante  arbeidsin-

komensquote, ofwel wordt van w'= 0 uitgegaan.

(11) Definitie van de produktieprijs:

py ; px
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Het spreekt vanzelf dat in de 'pure' macro-economie  van  de  gesloten

volkshuishouding  de  produktieprijs  per definitie gelijkgesteld wordt

aan de prijs van de bestedingen. Toch merken we nu op dat  in  principe

het  prijszettingsproces,  in geval van het vraagmodel, in onze gedach-

tengang plaatsvindt als het 'eerst zetten van een  afzetprijs',  waarna

op definitorische wijze de produktieprijs kan worden berekend.

Voor de volledigheid worden hierna nog  een  zestal  waarde-mutatie  (=

volume-  + prijsmutatie) definities  gegeven  die  verder geen nadere

uitleg meer behoeven. Vervolgens sluiten we  deze  bespreking  van  het

'reele'  blok  voor  de  gesloten volkshuishouding af met een korte be-

schouwing over de onderbezettingsgraad van de rendabele  produktiecapa-

citeit alsmede over het primaire overheidssaldo.

(12) Definitie produktiewaarde:

Y=Y+Py

(13) Waardedefinitie van de kapitaalgoederenvoorraad aan het begin  van

de eenheidsperiode tegen vervangingsprijs van de lopende periode:

K=k+pX

(14) Waardedefinitie van de bruto-investeringen:

Ib . ib + Px

(15) Waardedefinitie van de particuliere consumptie:

C  =c  +p
PP X

(16) Waardedefinitie van de collectieve materiale bestedingen:

Xg E xg + px
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(17) Waardedefinitie van de bruto-loonsom van de marktsector:

L s L + Pl

(18) Definitie van de onderbezettingsgraad van de rendabele

produktiecapaciteit:

UY= y' - y

Alnaargelang  de te bestuderen impulsen kan de onderbezettingsgraad, in

geval het vraagmodel wordt gehanteerd. zowel op de korte alswel  op  de

lange termijn,een positieve, een negatieve of een nul-waarde aannemen.

Op de middellange termijn kunnen deze drie mogelijke gevallen zich  bij

toerbeurt voordoen. Voor  dezelfde middellange termijn kan zoiets ook

plaatsvinden in het volledige synthesemodel, waarbij een sterke werking

van  het  Phillips-mechanisme wordt aangenomen, maar zeker niet meer op

de zeer lange termijn van de trend. Dan wordt u steeds weer gelijk  aan
Y

nul. Dit  laatste zal bij het aanbodmodel steeds het geval zijn, op de

korte, middellange alswel op de zeer lange termijn.

(19) Het  primaire overheidssaldo (overschot) in %-en van het evenwich-

tig marktinkomen:

-An

Fgl=
-

. A Trw' - rgtg+ GglY
1-X

De wijze waarop hier het primaire overheidssaldo is geformuleerd impli-

ceert een perfect omslagstelsel  voor  de sociale zekerheid. Hierbij

worden ook de extra uitkeringen, die noodzakelijk zijn bij een meer dan

normaal  werklozenbestand,  gefinancierd via een kostendekkende premie-

drukmutatie op de loonsom van de marktsector. Exogene premie-, loonbe-

lasting-  en winstbelastingdrukmutaties blijven daarentegen achterwege.

De eerste term in het rechterlid geeft het  negatieve endogene effect
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aan  op  het primaire overheidssaldo ten gevolge van de winstbelasting-

derving indien de arbeidsinkomensquote al of niet op endogene wijze  in

positieve  richting  zou veranderen. In onze beschouwingen zal, zoals

gezegd, een dergelijke verandering echter niet optreden. Dan blijven er

nog  maar  twee  argumenten  over  waarom het hier aan de orde gestelde

overheidssaldo kan muteren. Het eerste argument zegt dat iedere  expan-
sieve bestedingspolitiek van overheidswege leidt tot een verslechtering
van het primaire financieringsoverschot of anders gezegd tot een toena-
me  van het primaire overheidstekort. Het tweede argument is zuiver van
definitorische aard. Daarbij dienen we ons te realiseren dat  de  quote

Ggl  negatief  is, i.c. bij ons gelijk is gesteld aan -0,04. (Zie hier-
voor het monetaire overzicht van bijlage 5). Dit laatste cijfer corres-

pondeert met het negatieve primaire overheidssaldo in de uitgangssitua-

tie en is in perunen van het evenwichtig marktinkomen geformuleerd. Als

ten  gevolge  van een bepaalde impuls het feitelijke primaire financie-

ringstekort in procent-punten van het feitelijke marktinkomen niet  zou

veranderen,  dan nog zal er sprake zijn van een verslechtering van het-

zelfde tekort in termen van het oorspronkelijk  evenwichtig  marktinko-

men; dit  laatste  geldt althans indien het feiteijk marktinkomen in

positieve richting van zijn oorspronkelijke  evenwichtswaarde  afwijkt.
Men  kan dit het 'noemer-effect' noemen dat wij niet willen verdoezelen

door het overheidssaldo niet in % van het feitelijk, doch in % van  het

evenwichtig  marktinkomen  uit  te  drukken. Per slot van rekening zijn
alle afwijkingen ten opzichte van een evenwichtige groei voor ons inte-

ressant 6n relevant.

-

Uit de investeringsfunctie met I .[Gib/ (1+g)*], de  particuliere  con-

sumptie-,  en  de  collectieve  bestedingsfunctie, alsmede de afzet-(of
inkomensevenwicht-) definitie  volgt  de  voorlopige  macro-economische
vraagfunctie:

Y e r p C p + T g x g+J i  Ib I Y p[Y+ w'] + Tg[Y +ag]+ Ji K+II
b                                         b
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-                             .1*

(I): Y= {1/ (1- yp- rg)} [rp w' + r g fg+ aib K+1]

Samen met vergelijking (8) van de prijsvormingsfunctie en de definitie-

vergelijking  (11) van de produkieprijs, volgt de voorlopige eindverge-

lijking van het vraagmodel. Verder rekening houdend met  de  voorlopige

eindvergelijking  van  het monetaire blok, die we zullen afleiden in de

hiernavolgende paragraaf. formuleren we uiteindelijk in paragraaf 4.1.3

de definitieve eindvergelijking van het vraagmodel.

De combinatie van de voorlopige macro-economische vraagfunctie (I) en

de  hierna  nog af te leiden voorlopige macro-economische aanbodfunctie

(II) verschaft niet alleen de voorlopige, maar  tevens  de  definitieve

eindvergelijking  van  het aanbodmodel welke we ook in paragraaf 4.1.3.

zullen weergeven.

Vergelijking (8) moet in het aanbodmodel vervangen worden door (8') u =
Y

0 omdat 5 = .; via vergelijking (18) volgt dan dat:  y  =  y'  waardoor

onze produktiefunctie (6) identiek wordt met onze produktiecapaciteits-

functie die luidt:

(6'): y' =k- [ $ /(1-$)]{ A/ (1- A)}w'

Rekening houdend met de definitievergelijking (13) van de  bruto-groei-

voet  is  de fundamentele investeringsfunctie volgens  vergelijking (4)

te herschrijven als:

*
(4') k+1- (1-j)k = I[K+1- Px]

Substitutie van (4') in (6') levert op:

*
yil- (1-j)y'= EK+1- Pxl - I* /(1-$)]{ A / (1 - A)}[wIl- (1-j)w']

Rekening houdend met de definities (11) en (12) alsmede  met  vergelij-

king (8') wordt nu de voorlopige macro-economische aanbodfunctie gevon-

den:
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*

(II): ay' = r[K  - y.:.1 + py_ 1 - I* /(1-0)]{ i / (1 - A)}
[w' - (1-I)wll]

Willen we uiteindelijk tot de afleiding geraken van zowel de definitie-
ve  macro-economische vraag- en aanbodfunctie dan dienen we te beschik-
ken over de oplossing van het monetair blok. In de  hiernavolgende  pa-
ragraaf zullen deze afleiden.

4.1.2   Het monetaire blok van een gesloten volkshuishouding

Het monetaire blok bestaat in wezen uit de vraag- en aanbodfuncties van*
vier onderscheiden vermogenstitels, met name aandelen (K ), staatsobli-

gaties (0), schatkistpapier en/of termijndeposito's, dus het secundaire
geld (Q), en het primaire geld (E).

*De  vier  opbrengstvoeten,  met  name  het  aandelenrendement (r,), het
1

obligatie-rendement (r ), de korte-rentevoet (r ) en  de  "own-rate-of-O*                       qreturn of money"    (    -Ap =0) brengen het evenwicht in onderlinge samen-
hang tot stand. Daarnaast wordt ook de koers of de marktprijs van  aan-

delen (Pk) door deze relaties bepaald.
Opgemerkt zij dat alle nominale waarden van de diverse vermogenstitels

betrekking  hebben  op  de  gehele eenheidsperiode. Zij worden derhalve*
reeds aan het begin van de periode bereikt! K ., 0, Q en E (en ook E en+1          *         S
ET) hebben dus allemaal betrekking op dezelfde periode. K , 0-i· Q-i en
E-lzijn dan zowel begin- als eindwaarden van de  vorige  periode.  Deze
eindwaarden  van  de  vorige periode kunnen ongelijk zijn aan de begin-

waarden van de huidige of lopende periode, met name in geval van koers-
of  financieringsmutaties op het moment van de overgang van de ene naar

de andere periode. All66n voor de reele kapitaalgoederenvoorraad is  de
eindwaarde  van de vorige periode gelijk aan de beginwaarde van de hui-
dige periode (k). De eindwaarde ervan (k+1) is meestal  anders  dan  de
beginwaarde  vanwege  investeringen die tijd vragen om tot operationele
kapitaalgoederen te kunnen rijpen!
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(1) De nominale marktwaarde van de kapitaalgoederen:

*
r.* 1

K+1 = Es + P -
r.
1

De substitutieverhouding of het vraagverschil tussen aandelen en specu-

latieve kassen is afhankelijk van het verschil tussen het aandelenren-

dement  en  de opbrengstvoet van het speculatieve geld. De hierbedoelde

'own rate of return of money' is gelijk aan de  verwachte  prijsdaling.

Zij  wordt  in  deze  studie niet zo maar 'gemakshalve' op nul gesteld.
*

Zouden we bijvoorbeeld de rationele verwachtingshypothese van Ap  =  Ap

hebben  gehanteerd  dan  zouden  de resultaten een ontploffend karakter

vertonen en daarmee niet meer zinvol interpretabel!

(1')Aandelen-financiering van kapitaalgoederen als hulpfunctie bij(2):
.--

A a k+1 + Kg(k+1+ Px) = din(in+ px) = KAA+1+ KgA+1= Kg*

Hierna zal nog worden betoogd dat het fysieke aanbod van kapitaalgoede-

ren meestal niet gelijk zal zijn aan de fysieke vraag naar kapitaalgoe-

deren. De aandelenkoers die dan toch steeds het vereiste voorraadeven-

wicht tot stand moet brengen op de kapitaalgoederen-  of  aandelenmarkt

kan nu berekend worden mede met behulp van de onderhavige aanbodfunctie

van fysieke kapitaalgoederen. Op de lange termijn, met name in de  uit-

gangssituatie  en  in  een eventuele nieuwe eindsituatie tengevolge van

een gegeven impuls, zal er evenwel steeds sprake zijn van  het  hierbe-

doelde voorraadevenwicht in fysieke zin.

(2) Koers van 'aandelen':

* *
pk  = K+1 - k+1= K+1- A+1

+1

De aandelenkoers zorgt voor het vereiste voorraadevenwicht op de aande-

lenmarkt.  Het  voorraadevenwicht  in  fysieke  zin waarbij de gewenste
* *

reale hoeveelheid kapitaalgoederen (k+1= K+1-  Px)  gelijk  is  aan  de
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feitelijk bestaande hoeveelheid (k) aan het begin van de eenheidsperio-
de zal vaak niet gerealiseerd kunnen worden op technische gronden en om

sociaal-psychologische  redenen  bij het investeringsgedrag. De invloed
die dit verschil van wensen ten opzichte van feiten heeft op de  inves-

*
teringsactiviteit wordt in de investeringsfunctie (Ak+l= I[k+l- k]) van
het reale blok tot uiting gebracht met behulp van de coefficient j . Er

is  sprake  van  een  'gestation-lag' van tenminste een periode, die de
belemmering impliceert voor het realiseren van  een  evenwicht  op  elk
moment. Het  voorraadevenwicht van de aandelenmarkt, in de zin van een
gelijkheid tussen de nominale vraag en het nominale aanbod van aandelen

komt bij onze analyse tot stand via de koers (Pk):* *

K+1= k+1+ Px = k+1+ Pk '
+1

Hiervoor merkten  we  reeds op dat op de lange termijn w61 steeds het*
evenwicht van k+1= k+1 ontstaat, waardoor  ook  voldaan  wordt aan de

gelijkheid  van  koers en vervangingsprijs van de kapitaalgoederenvoor-
raad, ofwel:
-    -

Pk= Px'

Bedenk dat we bij de definitie van de financieringsstromen in paragraaf*5.1.2  en  paragraaf  6.1.2 gebruik maken van de aandelenwaarde K . als
+1

eindvoorraad. Deze eindvooraad heeft evenwel een andere koers (of

marktprijs  van  kapitaalgoederen) dan de desbetreffende beginvoorraad.*
Per definitie geldt namelijk: K+l- k =p dit is de koers van het+1   k+1'
nominale aandeel aan het einde van de periode.

(3) Definitie van het aandelenrendement:

*
r.
4  •  y  -  -airw'   -K 

+1
ri       1-A

Het aandelenrendement, na aftrek van  belastingen,  wordt  gedefiniaerd
als  de  verhouding tussen, en  dus bij onze methode als het verschil

tussen het netto-nominale winstinkomen en de marktwaarde van de aande-

len.  Bij  gebrek aan gemotiveerde verwachtingen die anders zijn dan de
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feiten wordt het feitelijk winstinkomen als maatstaf  genomen  voor  de

verwachte winst over de bestaande kapitaalgoederenvoorraad. Ons inziens

is het fout om slechts de verwachte winst. in het eerste jaar  waarna

een  investering  operationeel wordt, als maatstaf te nemen. Over de

verwachte levensduur van een nieuw kapitaalgoed is de winst van  latere

perioden  uiteraard  veel  lager dan in de eerste perioden. Als er geen

gemotiveerde reden is om de verwachte levensduur van  een  nieuw  kapi-

taalgoed anders te taxeren dan de feitelijke levensduur van de bestaan-

de kapitaalgoederen blijft de feitelijke winst de beste maatstaf. Zeker

als  ook  de koers van aandelen betrekking heeft op de gehele bestaande

kapitaalgoederenvoorraad en niet slechts op de nieuwe kapitaalgoederen.

Zo  gezien  is  het  aandelenrendement  een opbrengstvoet die eigenlijk

uitdrukt wat het gewenste rendement van een belegging in kapitaalgoede-

ren is. Daarmee is het &6n van de rentevoeten die wij onderscheiden. De

andere twee rentevoeten zijn, zoals gezegd. de obligatie-rentevoet (r )

en de korte-rentevoet (r ).q

(4) Aanbod van obligaties:

w(40+go)  f  -  Fg  -  A  agg•ggg   -  Fg3

In zoverre het totale overheidstekort, inclusief rentelasten ten bate

van de niet-monetaire sectoren doch exclusief de rentelasten ten bate

van de Centrale Bank:

(4') -Fg 5 -Fgl-Fg2 , waarbij voor de rentelasten ten bate van de niet-

monetaire sectoren geldt dat:

--

(4") -Fg2 f wro[0 + ro ] en daarnaast volgens bijlage 3 voor de rente-

r0
lasten ten bate van het Internationaal Monetair Fonds nog geldt dat:

(4"') -Fg3 6 - xgDev

niet monetair gefinancierd wordt met behulp van  schatkistpapier  (Q ),g

vindt  er  financiering plaats door middel van staatsobligaties (0) met
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een looptijd van een jaar. Ieder jaar is er dan sprake van aflossing en
hernieuwde  emissie  van het reeds aan het begin van de eenheidsperiode
bestaande obligatiebestand. De nieuwe voorraad staatsobligaties aan het
einde  van de periode wijkt in omvang daarvan af inzoverre er een extra
emissie heeft plaatsgevonden ter financiering van  het  overheidstekort

van  de lopende periode. Het voorgaande betekent dat we veronderstellen
dat staatsobligaties geen 'koers' doen. Het rendement op  deze  obliga-
ties is het nominale couponrendement dat voor alle obligaties hetzelfde
is, per periode kan muteren en wordt uitbetaald, ook over  de  extra-
geamitteerde obligaties van de lopende periode.

(5) Vraag naar obligaties:

r

0=E B+p .:,2
r0

De substitutieverhouding tussen staatsobligaties en speculatieve kassen
hangt  uiteraard  opnieuw  af van de relatieve opbrengstvoeten van deze

vermogenstitels, i.c. van de obligatie-rentevoet (r ). Bovendien  drukt
de  onderhavige vraagfunctie tevens het voorraadevenwicht uit dat op de
obligatiemarkt voor iedere periode tot stand komt zonder dat er sprake
is  van  koersvorming.  Vraag  en  aanbod kunnen zonder meer aan elkaar
gelijk gesteld worden.

(6) Aanbod van secundaire liquiditeiten:

Q = gg

Het  financieringstekort  behoeft  niet  alleen de bron te zijn van het
aanbod van obligaties maar zal dit ook zijn voor het aanbod van  secun-
daire liquiditeiten. De monetaire financiering van het overheidstekort,
door middel van het plaatsen van schatkistpapier, heeft invloed  op  de
beleningspolitiek van de centrale bank, met name in het kader van de te
voeren zogenoemde 'grote monetaire politiek'. Bij de bespreking van het
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door  ons  gehanteerde  model van het bankwezen in bijlage 4, zullen we

dit nog laten zien.

(7) Vraag naar secundaire liquiditeiten:

r
Q=E +P JiS r

q

De substitutieverhouding  tussen  enerzijds  termijndeposito's  en/of

schatkistpapier en anderzijds de speculatieve kassen hangt in  principe

af  van  de relatieve opbrengsten van deze vermogenstitels. i.c. van de

georganiseerde korte-rentevoet. Ook in deze functie is  het  voorraade-

venwicht  verwerkt  dat  op  de  markt van secundaire liquiditeiten tot

stand komt. Hierna zullen we nog zien dat  de  effectieve  speculatieve

geldomvang  indirect via het beleningspolitieke gedrag van de monetaire

autoriteiten op de primaire geldmarkt wordt bepaald, en wel  in  samen-

hang  met  de gang van zaken in de reale (transactie-) sfeer. De korte-

rentevoet wordt daardoor uiteindelijk vastgelegd  door  het  markteven-

wicht  voor  de  primaire en secundaire liquiditeiten. De verdeling van

het totaal van de secundaire liquiditeiten over normale  termijndeposi-

to's van het bankwezen en schatkistpapier van de overheid in handen van

de particulieren blijft gemakshalve onbepaald. Deze onbepaaldheid heeft

echter geen enkele betekenis voor onze analyses.

We merken nog op dat de monetaire (schatkistpapier) financiering  van

het  overheidstekort  in beginsel kostenloos kan plaatsvinden. Het door

ons gehanteerde model van het bankwezen laat zien dat 60% van de waarde

van  het  uitgegeven  schatkistpapier leidt tot beleningen aan het han-

delsbankwezen, welke hierover rente moet betalen aan de  centrale  bank

(dat  wil  zeggen aan de overheid). Maar de overige 40% van de door de-

zelfde overheid aan de particulieren te betalen  rente  over  het  door

haar  uitgegeven  schatkistpapier  (=  166,B  % van de beleningsruimte)

krijgt zij, bij  de  gegeven  belastingtarieven,  via  belastingheffing

volledig weer terug!
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(8) Aanbod van primaire liquiditeiten:

E=Q  +E-g   -

Het model van het bankwezen laat zien dat direct of indirect het aanbod

van primaire liquiditeiten wordt beheerst door de beleningspolitiek (E)
en/of de korte-rente politiek van de  monetaire  autoriteiten.  Wijzelf
opteren  voor  het zogenoemde 'belenings-politiek  model' waarbij het
aanbod van primair geld wordt beheerst via de te voeren  'grote'  mone-

taire  politiek  (g ) en/of 'kleine' monetaire politiek (E) van de cen-
trale bank. Wij maken hierbij  een  onderscheid  tussen  een  'normale'

beleningspolitiek en een als 'autonoom' te identificeren beleningspoli-
tiek. De eerste heeft tot doel om de verhouding tussen de  primaire  en
secundaire liquiditeiten-massa constant te houden, gegeven de monetaire

financiering van het begrotingstekort. De laatst bedoelde politiek  (g)
beinvloedt  alleen  de  primaire  geldhoeveelheid  waardoor de hiervoor
bedoelde verhouding uiteraard wel verandert. In deze studie  wordt  van
deze 'autonome' beleningspolitiek  geabstraheerd. Alleen de monetaire

financiering van het overheidstekort en de daarbij behorende 'normale'

beleningspolitiek wordt door pns besproken.

(9) Vraag naar transactiegeld:

Et = Y

De gewenste transactiegeldhoeveelheid wordt bepaald door de waarde  van

de transacties welke verklaard wordt in het reale blok.

(10) Geldmarktevenwicht en de vraag  naar  transactie-  Sn  speculatief

geld:

E = EV= 0,5 E  + 0,5 Ets
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Als  er binnen de eenheidsperiode sprake is van voorraadevenwicht op de

primaire geldmarkt (EV= Ea= E), het aanbod van  primaire  liquiditeiten

wordt beheerst door de monetaire autoriteiten en de vraag naar transac-

tiekassen wordt gedetermineerd in de reele sfeer, dan is daarmee tevens

de omvang van de  speculatieve geldvraag bepaald.

Uit het voorafgaande volgen in de eerste plaats twee  rentevoetfuncties

zoals  deze door het evenwicht tussen vraag en aanbod van de desbetref-

fende vermogenstitels worden bepaald.

Merk OP dat de beide hierna te verklaren rentevoeten zowel door de

'grote' monetaire ( ) alswel de 'kleine' monetaire (E) politiek worden

gedetermineerd! Aldus krijgen we:

De korte rentevoetfunctie:

r
... (a) p.=2 igg-2 gg+  + YIY-E- 

r
q

=Q-E  =Q-2 E+Y
S

De obligatie-rentevoetfunctie:

r
(b)    p   2    =  0  -2  g  +  E    +  Y

r
0

Daarnaast  leidt het voorafgaande tot de verschillende substitutiefunc-

ties waaronder die van aandelen versus schatkistpapier  respectievelijk

staatsobligaties:

- *

*          r.   r

(d) K+1 -Q=9 4- Ji
ri   rq

-             -

- * .
*          r.   r1 0

of: K+l -0=P =, - .- en overige substitutiefuncties
r.   r
1 0

-            -
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*
Uit (3). (6) en (d) volgt  K+1 - gg = p  y - -·A w, -K. | -Y+E+E

*

l 1-X
+1

ofwel, rekening houdend met (8):

de voorlopige eindvergelijking van het monetaire blok, dat  wil  zeggen
de nominale vraagfunctie naar aandelen:

* f
.                3

K+1 =  E + (p-1) Y-p -A- w'  : (1+p)
1-X

We  zijn  nu in staat om in de volgende paragraaf de eindvergelijkingen
van het gesloten model af te leiden.

4.1.3   De eindvergelijkingen van de gesloten volkshuishouding
Uit de voorlopige eindvergelijking van het monetaire blok, die we  heb-
ben  afgeleid in de vorige paragraaf en de voorlopige macro-economische
vraagfunctie (I), weergegeven in paragraaf 4.1.1., volgt de definitieve
macro-economische vraagfunctie:

(I'): Y -E+B x  + B'w' ofwely=E-p  +BE+B'w';-g Yg
Daarbij zijn B en B' samengestelde coafficienten. Van dergelijke samen-
gestelde coafficianten of parameters wordt in  deze  studie  regelmatig
gebruik  gemaakt.  In  het  parameterovericht  van bijlage 2 worden zij
steeds op gedetailleerde wijze benoemd.

Gelijkstelling  van de prijsvormingsfunctie, waarbij 5 = 0. en de defi-
nitie van de produktieprijs, resulteert in:

(I"): apy= APx= q{[v/(1-7)]w' + w'-1} 0 omdat w'= 0.
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Substitutie van deze laatste vergelijking in (I') levert de definitieve

eindvergelijking  van  het  vraagmodel van de gesloten volkshuishouding

22:

EGV: ay = Baag + agg. AE  ofwel y = Bx  + g :+ E

Op basis van de voorlopige macro-economische  vraagfunctie  (I) en de

voorlopige  macro-economische  aanbodfunctie (II), beide  afgeleid in

paragraaf 4.1.1, kan wederom de eindvergelijking  van  het  aanbodmodel

voor de gesloten volkshuishouding niet onmiddellijk worden gededuceerd.

Ook hier dient eerst de definitieve macro-economische aanbodfunctie te

worden  afgeleid  met  gebruikmaking van de voorlopige eindvergelijking

van het monetaire model. Het resultaat is de definitieve macro-econo-

mische aanbodfunctie:

(II'): y - a'y-1-= b'[E-1- Py-1
] waarbij:

a'= 1- b'; b' = ai / (1+g)(1+p)] = 2K; ai = 0,2; g= 0,05 en p=1

De combinatie van de twee vergelijkingen (I')  en  (II')  met  de  twee

onbekenden y e n E-p  levert dan uiteindelijkY
de definitieve eindvergelijking van het aanbodmodel  voor  de  gesloten

volkshuishouding op:

EGA: y - (a' + b')y-1= -b'Bx
g-1

De  hier  geformuleerde  eindvergelijking laat voor de produktie in het

aanbodmodel onmiddellijk een nulverband zien met de monetaire politiek:

'money doesn't matter'.

Hoe de overige verbanden eruit zien komen we te weten indien we aan  de
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parameters concrete waarden, samengevat in de overzichten van de bijla-
gen 1 en 2, invullen. Als we de loonimpuls  nog  niet  gelijk  aan  nul
stellen dan krijgen we voor het vraagmodel:

EGV: ay = O.Bajg + 1.BE' - 3E'-1 + Agg + AE  met als trend:

49 = 0.08x  - 1.Zw  + 80  + AE-g -    -g   -

en voor het aanbodmodel:

EGA: ay = -(0.00/1,05)xg-1 -(0,7/1,05)w' + (0,3/1,05)w'l met als trend:

49 - -(0.06/1,05)Rg - (0.4/1,05)Q'

Opgemerkt zij dat we bij de (discrete) tijdsaanduiding van een bepaalde
eenheidsperiode steeds het symbool't' weglaten. De verschillende impul-
sen, waarvan alleen de collectieve bestedings- en monetaire impuls, in
numerieke zin althans, bij deze studie gebruikt worden, zijn in princi-
pe van tweearlei aard, namelijk eenmalig-definitief of continue-defini-
tief. Bezien we de twee eindvergelijkingen EGV en EGA en geven we,  als
voorbeeld, vanaf  periode  1 t/m ., aan x de waarde 1, dan spreken we-g
over een positieve eenmalig-definitieve  collectieve  bestedingsimpuls.
Een  dergelijke  impuls  kan ook worden uitgelegd door te zeggen dat we
all66n in de periode 1 aan AM de waarde 1, en dus in de  daaropvolgendeg
perioden  weer  de  de waarde 0, toekennen. Immers er geldt dat I &1  =g

x . Krijgt daarentegen   in dit. voorbeeld
ax 

vanaf periode   1      t/m     .     de
waarde 1, dan spreken van een positieve continue-definitieve collectie-
ve bestedingsimpuls.

We besluiten deze paragraaf met het trekken van enkele wiskundig/econo-

misch getinte conclusies die we op het  hiervoorafgaande  baseren.  Zij
mogen  ook  worden  toegepast op de nog af te leiden eindvergelijkingen

met betrekking tot de open volkshuishouding.
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Een positieve eenmalig-definitieve collectieve bestedings- of monetaire

impuls. volgens de trendwaarde-uitdrukking van  het vraagmodel. leidt

tot  een  definitieve,  positieve  trendafwijking van de produktie. Dit

betekent dat deze grootheid uiteindelijk weer zal toenemen met  de  na-

tuurlijke  groeivoet. maar op een hoger niveau dan volgens de oorspron-

kelijke trend het geval zou zijn geweest.

Een eenmalig-definitieve loonimpuls zou evenwel, ook in het vraagmodel,

een continue lager wordende trendafwijking van de produktie tot  gevolg

hebben; hier tot uiting gebracht door een constant lagere extra-groei-

voet (A ). Dit laatste verschijnsel doet zich ook voor in het aanbodmo-

del. Daar  wordt  bovendien een soortgelijk resultaat verkregen na een

positieve eenmalig-definitieve bestedingsimpuls. Een constant blijvende

negatieve  extra-groeivoet betekent voor de produktie dat deze op lange

termijn niet meer toeneemt  met  de  natuurlijke  groeivoet,  maar  een

groeiritme kent dat overeenkomt met de natuurlijke groeivoet die gecor-

rigeerd is met de  negatieve extra-groeivoet. Hoewel,  vooral  vanuit

wiskundig  standpunt bezien, de laatste voorbeelden als instabiel van

aard kunnen worden gekwalificeerd, is dan toch nog sprake van een  sta-

biel  gestadig  groeiproces,  zij het dat het feitelijk groeiproces dan

lager ligt dan idealiter mogelijk is. Onze methode leent zich  derhalve

ook als alternatief van de traditionele manier waarop de internationale

literatuur de zogenoemde 'groeitheorie' uitlegt!

4.2 De budgettaire politiek in het Vraag-en Aanbodmodel van de Gesloten

Volkshuishouding

De algemene referentiesituatie van onze analyse is die van evenwichtige

groei, met normale bezetting van de aanwezige rendabele  productiecapa-

citeit  welke  tevens  een volledige werkgelegenheid garandeert. Daarom

zou een contractieve politiek  op  het  vlak  van  overheidsbestedingen

onvermijdelijk  leiden  tot minstens een tendentiele vraaguitval en een

minder dan normale bezetting van het produktieapparaat. In hoofdstuk  2

gaven  we  aan dat een dergelijke mogelijkheid door ons niet alleen als
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een gevolg. maar ook als een  oorzaak  kan  worden  beschouwd  van  het

slechte  respectievelijk  voor  het  nog  slechter  functioneren van de
markten, met name de goederenmarkt. Alleen al de a priori te verwachten
gevolgen  van  een  dergelijke contractieve politiek zijn in deze visie
een voldoende aanleiding om te worden geanalyseerd binnen het kader van
de  karakteristieke  vooronderstellingen van het zogenoemde vraagmodel.

Het omgekeerde geval van een expansieve politiek zou dan een  reden  op

zich zijn om het postulaat van het aanbodmodel te hanteren.

Toch wordt in het hiernavolgende de budgettaire en monetaire  expansie-
politiek  geanalyseerd  in het kader van het vraagmodel. Dat komt omdat

we er tevens van uitgaan dat er zoiets bestaat  als  een  schemerachtig
overgangsgebied,  waarbij  op  het  ene  moment  de instituties van het
vraagmodelragime nog dominant kunnen zijn en op het andere  moment  die
van het aanbodmodelrdgime. Omdat we ook de gevolgen van de twee soorten
van expansiepolitiek expliciet zullen analyseren als het laatstbedoelde
r&gime  zich voordoet, achten  wij het acceptabel om terwille van een

vergelijking van het verschil in resultaten tevens een vraagmodel-bena-
dering  te hanteren. Immers, er  bestaat bij de door ons gehanteerde
methode van analyse de aantrekkelijke omdraaimogelijkheid van de tekens

tengevolge  van de lineariteit van de modellen! Ieder die zich tot onze

in hoofdstuk 2 geopperde gedachte van de inhaerente vraagsituatie  aan-
getrokken voelt, staat het dus vrij de vraagmodeloverzichten van de nog
volgende hoofdstukken alswel die van bijlage  10  met  behulp  van  een

omgekeerd teken te interpreteren!

Acceptabel blijft onze huidige manier van werken eveneens omdat het  de
overbekende  resultaten  van  de  keynesiaans  georianteerde literatuur

genereert van een expansieve fiscale politiek. Met expansief wordt hier
bedoeld  dat  de  budgettaire  verruimingspolitiek van de overheid niet

gepaard gaat met  een  compenserende  politiek  van  belastingverhoging
respectievelijk met een compenserende politiek van monetaire restrictie

dan wel een versterkende politiek van monetaire expansie.
Zoals  al  is gesteld, veronderstellen we voorts dat de te verwachten

maar dan normale bezetting van het  produktieapparaat  binnen  zodanige
grenzen  blijft  dat  nog steeds is voldaan aan de karakteristieken van
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het vraagmodel. Zou dit onder omstandigheden niet meer het  geval  zijn

dan vindt er op een bepaald moment een r6gimewisseling plaats en zullen

onze conclusies, getrokken binnen kader van  het  aanbodmodel,  actueel

worden. Daarom  komt deze laatste mogelijkheid expliciet aan bod in de

hiernavolgende tweede subparagraaf. Verder verwijzen we naar de  resul-

tatenoverzichten  'Resgvcgep', 'Resgacge', 'Resgvqge' en 'Resgagge' van

bijlage 10. Kerngegevens die hieruit zijn gedestilleerd worden in apar-

te tabellen samengevat en gepresenteerd in de betreffende paragrafen.

4.2.1  De fiscale politiek in het vraagmodel

De  vraagverruiming van overheidswege leidt hier direct tot een defini-

tieve expansie van de totale vraag  naar  zijn  nieuwe  trendniveau  en

wordt  gerealiseerd  via een meer dan normale bezetting van het produk-

tieapparaat. (Zie tabel 4.2.1 en tabel 1 (Resgvcgep) van  bijlage  10).

Immers, de prijzen kunnen niet stijgen. ook niet als zij zouden worden

gezet door middel van een onvertraagde doorberekening van de loonkosten

per  eenheid  produkt. Immers. de loonkosten per eenheid produkt zullen

op hun beurt evenmin stijgen aangezien de nominale lonen worden bepaald

via  een  onmiddellijke  en volledige prijs- en arbeidsproduktiviteits-

indexering. Autonome prijs- en loonimpulsen blijven zodoende  achterwe-

ge.

M66r vraag en m&Ar produktie met overbezetting betekent  dan  ook  meer

winst  en dus een hoger feitelijk rendement. Hier staat evenwel tegeno-

ver dat ook de korte rentevoet toeneemt vanwege een grotere omvang  van

de transacties bij een gegeven geldhoeveelheid.

De investeringen worden zoals we hebben gezien enerzijds  positief  be-

paald door het feitelijk rendement, maar anderzijds worden zij negatief

beinvloed door het aandelenrendement. Dit 'gewenste'rendement van  aan-

delen is hier te beschouwen als de 'rentevoet' die wordt vergeleken met

het feitelijk rendement bij de investeringsbeslissing. Ook dit gewenste

rendement  zal  stijgen  overeenkomstig  het transactievolume. Omdat de

positieve en negatieve effecten  op  de  investeringsactiviteit  elkaar

opheffen,  blijft de accumulatie van kapitaalgoederen op het niveau van

het natuurlijke groeiritme gehandhaafd.
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Tabel 4.2.1 Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Vraagmodel
Gesloten volkshuishouding; Kerngegev5ns Tabel 1 van Bijlage 10

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0.60 0,60

p : Prijs produktie 0,0 0,0Y

E : Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r.: Aandelenrendement 0.60 0,601

ri: Feitelijk rendement 0.60 0,66

i : Investeringsvolume 0,0 0,0

y': Produktiecapaciteit 0.160 0,160

y - y': Bezettingsgraad 0,5 0,5

Tabel 4.2.2 Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Aanbodmodel
Gesloten volkshuishouding; Kerngegev ns Tabel 6 van Bijlage 10

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 a - 0,00

p : Prijs produktie 0.60 a   0.00Y

E : Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r.: Aandelenrendement 0,60 0,601

ri: Feitelijk rendement 0,0 0,0

i : Investeringsvolume - 0,60 6 - 0,00

y': Produktiecapaciteit 0,0 A - 0.00

y - y': Bezettingsgraad 0,0 0,0
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Bij het onderhavige vraagmodel zou de rendabele produktiecapaciteit dan

niet veranderen, indien we een complementaire produktietechniek  zouden

postuleren. Dit  doen we in de hoofdstukken 9 en 10. In dit hoofdstuk,

alsmede in de hoofdstukken 5 tot en met 8, baseren we ons echter op  de

Cijfers  van  de  integrale  resultatenoverzichten  van bijlage 10, die

onder meer steunen op de veronderstelling van een CES-produktiefunctie.

Dit betekent dat, hoewel de arbeidsinkomensquote niet verandert, er bij

het vraagmodel feitelijke substitutie tussen  arbeid  en  kapitaal  kan

optreden  als er sprake is van een verandering in de bezetting van de

initiele rendabele produktiecapaciteit. Bij deze veronderstelling neemt

in het onderhavige geval de produktiecapaciteit wel toe, maar bij lange

na niet voldoende om de toegenomen feitelijke produktie via een normale

bezetting  te realiseren. Daarom resteert er niets anders dan dat de

hogere produktie gedeeltelijk ook wordt gehonoreerd door middel van een

toename  van de normale bezettingsgraad. Men kan ook stellen dat dan de

in de uitgangspositie bestaande onderbezetting van  het  produktieappa-

raat afneemt.

Voorzover men alleen naar de voorgaande resultaten kijkt  kan  men  on-

getwijfeld  de hieraan ten grondslag liggende budgettaire expansiepoli-

tiek effectief noemen.

Tegenover  dit  voordeel  staat  evenwel  het nadeel van een definitief

hoger wordend collectief financieringstekort. Ondanks inverdieneffec-

ten, verslechtert de toestand van de openbare financian in de vorm van

een relatief hogere langlopende overheidsschuldquote, niet zozeer op de

korte  of  de middellange, maar wal op de lange termijn. Daarvoor zorgt

vooral de langzaam oplopende rentelastquote, mede veroorzaakt door  een

definitief op gang gebrachte obligatie-rentestijging.

De hiervoor bedoelde particle inverdieneffecten vinden hun grond in  de

keynesiaanse  effecten  van de "deficit-spending"-politiek van de over-

heid.

Vraagoverschotten, waarbij  een  ex  ante  nationaal spaartekort wordt

gecreaerd, worden via de Kalecki-tautologie weggewerkt door een  verho-

ging  van zowel het nominale als het reale nationale inkomen en daarmee

van de gespaarde winsten. We zijn hier aldus aangeland bij de orthodoxe
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keynesiaanse  aanbeveling  aan de overheid om zich te laten leiden door

een fiscaal expansieve gedachte indien een onderbezetting van het  pro-

duktieapparaat wordt geconstateerd.

Overigens moet bedacht worden dat de onderhavige 'Gesloten-Volkshuis-
houding'-analyse  tevens actueel is voor de totale  'Wereldhuishouding'

indien de daarvan onderdeel uitmakende individuele open volkshuishou-

dingen als handelspartners eenzelfde soort van fiscale expansiepolitiek
nastreven en ook kunnen effectueren.

Het door ons veronderstelde omslagstelsel voor de sociale voorzieningen
impliceert dat er niet alleen sprake is van een toename van het  finan-

cieringstekort, zowel exclusief als inclusief rentelasten, maar ook van

een daling van de collectieve lasten(premie)druk in de sfeer van  de

loon-  en  inkomstenbelasting. Dit laatste wordt bewerkstelligd door de
in gang gezette werkgelegenheidsstijging, op endogene wijze leidend tot
premiedrukverlaging vanwege een veronderstelde kostendekkende financie-

ring van de (dalende) netto-werkloosheiduitkeringen door  de  loontrek-
kers in de marktsector.

De werkloosheid neemt naar rato af bij een toeneming van de  feitelijke
werkgelegenheid  door  de  veronderstelde  afwezigheid  van een interne
arbeidsreserve bij het bedrijfsleven. De produktiecapaciteit  verandert
maar, zoals gezegd, beduidend  minder  dan  de feitelijke produktie.

Hierdoor is de feitelijke werkgelegenheidsverbetering niet  zozeer  toe
te  schrijven  aan de feitelijke toeneming van het aantal rendabele ar-

beidsplaatsen: overbenutting van het laatstbedoelde bestand als  gevolg
van  de overbezetting van de (iets toegenomen) rendabele productiecapa-

citeit is de belangrijkste oorzaak van de werkgelegenheidsstijging.
Hoewel  het  institutionele  grensgebied van het vraagmodelr6gime op de

goederenmarkt door de hier beschreven  ontwikkelingen  nog  niet  over-
schreden  behoeft  te  worden.  valt iets soortgelijks eventueel w61 te

vrezen voor de arbeidsmarkt indien deze krap is. Loonexplosies (1'>  0)
met hun vraagstimulerende werking blijven dan niet uit waardoor al vrij
gauw, ook voor de goederenmarkt, de redeneertrant van  het  aanbodmodel
moeten worden gehanteerd.
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Indien de sociale premies niet verlaagd waren in verband met de kosten-

dekkende  financieringsfilosofie ten aanzien van de werkloosheidsuitke-

ringen, zou het bedrag van de ex post overheidstekorten lager uitvallen

dan hier wordt berekend. Dit hangt samen met de hiervoor reeds genoemde

inverdieneffecten die echter ook dan niet zo dominant zouden worden dat

zelfs  een netto-reductie van het collectieve tekort een haalbare doel-

stelling zou worden. Immers. de gesignaleerde stijgingen van de  natio-

nale  produktie  en de nationale consumptie zullen bij een geringer te-

kort lager uitvallen en daarmee ook de werkgelegenheid.

4.2.2  De expansieve budgettaire politiek in het aanbodmodel

In onze gedachtengang moeten de gevolgen van een expansieve budgettaire

politiek  al  vrij  snel  worden geanalyseerd met gebruikmaking van het

aanbodmodel. (Zie tabel 4.2.2 en tabel 6 (Resgacge)  van  bijlage  10).

Opvallende  eerste-jaarseffecten  spelen zich dan vooral af in de prij-

zen-en rentesfeer. Bij een  nog  ongewijzigd  capaciteitseffect  op  de

korte  termijn zal daarmee ook de reele nationale productie geen veran-

dering ondergaan. Mutaties in de bezettingsgraad zijn thans  immers  ex

hypothesi niet mogelijk.

Het nominale inkomen zal evenwel stijgen als gevolg van een  prijsstij-

ging  van  de productie. Bij de gegeven geldhoeveelheid stijgt de reele

rente en het aandelenrendement, terwijl het  feitelijk  rendement  zich

niet  wijzigt. De investeringsactiviteit neemt daardoor direct al in de

eerste periode af, vertraagd gevolgd door een afnemende  kapitaalgoede-

renvoorraad en productiecapaciteit.

In de eerste periode wordt door de dan zeer sterk weggedrukte  investe-

ringen  het  stagflatieproces in gang gezet dat zich in de volgende pe-

rioden herhaalt bij  gebrek  aan  produktiecapaciteit en. staande  de

extra-overheidsuitgaven, leidt  tot  ex  ante vraagoverschotten. In de

reale sfeer ziet men dus al vrij snel een voortdurende negatieve extra-

groeivoet.  Steeds zullen de prijzen daarbij dienovereenkomstig stijgen

(positieve extra-groeivoet) omdat de waarde van de transacties door  de

monetaire autoriteiten constant gehouden wordt.

117



De nieuwe structurele groeivoet in de reele sfeer ligt definitief onder

de  oorspronkelijke  natuurlijke  groeivoet,  waarmee de budgetpolitiek

contra-productief moet worden genoemd.

Uiteraard  treedt er ook nu een verslechtering in toestand van de open-

bare financian op. Op de ultra-lange  termijn  stabiliseren  de  totale

overheidstekort-  en de totale overheidsschuldquote zich evenwel op een
constant hoger niveau, tenzij de (hogere) reale rente op  staatsobliga-

ties de (lagere)  groeivoet van de economie zou gaan overtreffen. (De
kans hierop is niet denkbeeldig. zoals we al opmerkten in hoofdstuk 3.)

In dat geval komt er ooit een bankroet.

4.3  De monetaire politiek

Wij  verwijzen  naar  de resultatenoverzichten van de tabellen 4.3.1 en
4.3.2 van deze paragraaf alsmede naar tabel 11 (Resgevqge) en tabel  16

(Resgagge) van bijlage 10.

4.3·1  De monetaire politiek in het vraagmodel

Een  expansieve monetaire politiek leidt reeds op korte termijn voor de
meeste variabelen in de reale sfeer tot positieve resultaten die ook op

de  middellange  termijn en in de trend gehandhaafd kunnen worden. (Zie
tabel 4.3.1 en tabel 11 (Resgyqge) van bijlage 10). Met name geldt  dit

voor het investeringsniveau. De expansie van de geldhoeveelheid veroor-
zaakt. bij gebrek aan prijsstijgingen. in eerste instantie een  tendens
tot  rentedalingen die de extra investeringsactiviteit in gang zet. Het

multiplierproces zorgt vervolgens voor een hogere produktie en daardoor

ook  voor een hoger feitelijk rendement van de bestaande kapitaalgoede-
renvoorraad waardoor de investeringen nog eens extra  worden  aangewak-
kerd.
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Tabel 4.3.1 Expansieve monetaire politiek (Q  = 1) Vraagmodel
Gesloten volkshuishouding; Kernge vens Tabel 11 van Bijlage 10

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 1,0 1,0

p : Prijs produktie 0,0 0,0
Y

E : Geldhoeveelheid 1,0 1,0

*
r.: Aandelenrendement 0,0 0,0
1

r.: Feitelijk rendement 1,0 0,0
1

i : Investeringsvolume 1,0 1,0

y': Produktiecapaciteit 0,25 1,0

y - y': Bezettingsgraad 0,75 0,0

Tabel 4.3.2 Expansieve monetaire politiek (Q  = 1) Aanbodmodel
Gesloten volkshuishouding; Kernge*6vens Tabel 16 van Bijlage 10

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 0,0

p : Prijs produktie 1,0 1,0
Y

E : Geldhoeveelheid 1,0 1,0

*
r.: Aandelenrendement 0,0 0,0
1

r.: Feitelijk rendement 0,0 0,0
1

i : Investeringsvolume 0,0 0,0

y': Produktiecapaciteit 0,0 0,0

y - y': Bezettingsgraad 0,0 0,0
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Vanwege het stijgend transactieniveau zal de rentevoet  in  tweede  in-
stantie  weer  wat stijgen. Wat blijft is een relatieve verbetering van

het kapitaalrendement ten opzichte  van  de  rentevoet,  uitmondend  in
definitief hogere  investeringen. Hierdoor kan ook het kapitaalgoede-
ren-volume zich langzaam maar zeker (op lange termijn) stabiliseren  op

eenzelfde hoger niveau.

Voor de rendabele produktiecapaciteit  geldt  hetzelfde  omdat  de  ar-
beidsinkomensquote  niet verandert. Hoewel er op korte en middellange
termijn sprake zal zijn van overbezetting van het produktieapparaat ebt

deze uiteindelijk weg. De monetaire politiek blijkt effectief te zijn.

Het primaire budgettekort komt in procenten van het evenwichtig  markt-
inkomen  hoger uit vanwege het zogenoemde noemer-effect en stabiliseert
zich al direct op een constant hoger niveau. In procenten van het  fei-

telijk  marktinkomen  muteert  dit  tekort  dus niet. Op de korte en de
middellange termijn is er bij een monetaire financiering van het  over-

heidstekort  sprake van een lager dan normaal niveau met betrekking tot
de rentelastenquote ten gevolge van een forse daling van zowel de obli-

gatierente  als  de  obligatieschuld. Op lange termijn verslechtert het
secundair overheidstekort (dat wil zeggen de rentelastquote)  toch  nog
enigszins. Hoewel  de  obligatie-rente  zich stabiliseert op het even-

wichtige uitgangsniveau, ontstaat er een hoger dan  normale  obligatie-
schuld van de overheid die overeenkomt met de mate waarin de geldinjec-
tie heeft plaats gehad.

4.3·2  De politiek van monetaire verruiming in het aanbodmodel

Expansieve monetaire maatregelen laten de bekende aanbodr6gime-resulta-
ten  zien  die  voor  de reale sfeer zijn samen te vatten met "money
doesn't matter". (Zie tabel 4.3.2 en tabel 16  (Resgaqge)  van  bijlage

10).

Bij gebrek aan  voldoende  produktiecapaciteit  zullen  de  prijzen  in
plaats van het produktievolume overeenkomstig de geldinjectie stijgen.
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De reele rentevoet zal uiteindelijk evenmin dalen. Omdat echter het

feitelijk kapitaalrendement nu niet kan muteren zal het investeringsvo-

lume thans op hetzelfde niveau als voorheen gehandhaafd blijven  zodat,

redel gezien, alles bij het oude blijft.

We concluderen dat de monetaire expansiepolitiek in geval het aanbodra-

gime aktueel is alleen inflatoire effecten heeft en ineffectief is in

de reale sfeer. Men kan haar dus  ook  contra-produktief  noemen  zodat

inderdaad de analyse van vraag- en aanbodr6gimes tot lijnrecht tegenge-

stelde gevolgtrekkingen leiden wat betreft de  effecten  van  zowel  de

budgettaire als de monetaire politiek.

Het overheidstekort in zijn totaliteit (en in  %  van  het  evenwichtig

marktinkomen) verslechtert  op  dezelfde wijze als bij het vraagmodel.

Ook de ontwikkeling van zowel de obligatierente als die van de  staats-

schuld  correspondeert  met  die van het vraagragime. De hogere staats-

schuld correspondeert nu wederom  met  de  georganiseerde  geldinjectie

alsmede  met  all66n de hogere nominale waarde van de produktie. Dit in

tegenstelling met de situatie bij het vraagmodel waar tevens deze  cor-

respondentie bestond met de reale mutatie van de produktie.
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5     HET VRAAG- EN AANBODMODEL VAN DE KLEINE OPEN VOLKSHUISHOUDING

Het  overweldigend  aantal  publicaties in de jaren zeventig en tachtig

maakt duidelijk dat het uitsluitend theoretiseren op basis van, vooral

in  de  zestiger  jaren  ontwikkelde, macro-economische modellen van de

open economie tekort schiet. Immers, bij de  laatst  bedoelde  modellen

wordt  te  zeer voorbijgegaan aan de belangrijke karakteristiek van we-

derzijdse onderlinge afhankelijkheid van grote open regio's (of landen)

waarin  de  wereld  de facto verdeeld is. Het blijkt zonneklaar dat het

postulaat van alleen exogene buitenlandse variabelen, dus onafhankelijk

van  binnenlandse  gebeurtenissen  en vice versa, op empirische gronden

verworpen moet worden. Het laatste betekent evenwel niet dat het OP

theoretische  gronden  niet zinvol zou zijn om een dergelijk postulaat,

daarmee de methode van de afwisselende abstractie volgend, zo nu en dan

te hanteren. In  het onderhavige hoofdstuk, alsmede in de nog komende

hoofdstukken 7, 9 en 10 met betrekking tot de 'kleine  open  volkshuis-

houding' doen  wij dit dan ook op een vrij uitgebreide manier, vooral

om de resultaten ervan te vergelijken met die van  de  gesloten  volks-

huishouding.  Daardoor  zijn we in staat de betekenis van de hierna nog

aan de orde te stellen reale  en  financiele  internationalisatiegraden

voor  open  volkshuishoudingen scherp naar voren te brengen. Hoewel wij

reeds de portfolio-benadering in de gesloten model-analyses gebruikten,

biedt  de  toepassing ervan in het 'kleine' open model al direct extra-

mogelijkheden om uitspraken te doen over zaken als internationale debi-

teuren-(netto-schuldquoten-) alsmede kapitaalopbrengstensaldi-posities

en meer van dergelijke zaken.

Het  vertrekpunt  van onze beschouwingen binnen het kader van zowel het

vraag- als het aanbodmodel blijft dat van evenwichtige  groei  met  een

normale  bezetting van het produktieapparaat en een volledige werkgele-

genheid voor de beroepsbevolking. Tevens worden de twee uiterste  valu-

tamarktr&gimes.  met  name  die  van  vaste en flexibele wisselkoersen,

expliciet in de beschouwingen betrokken. De  tussenliggende  varianten

komen uiteraard wanneer de gelegenheid zich voordoet ook aan de orde.
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Nog belangrijker evenwel is de introductie van de begrippen  "redle  en
financiale  internationalisatiegraad", waarvan de betekenis voor volks-
huishoudingen als hoofdthema van deze studie is gekozen. De  reale  in-
ternationalisatiegraad is dan gedefiniaerd als de mate waarin de expor-

ten en importen deel uitmaken van het produktie-, inkomensvormings-  en
bestedingsproces  in  een  open economie. In de uitgangssituatie van de

evenwichtige groei wordt, zoals gebruikelijk in de door ons te hanteren
modellen, deze reale openheidsgraad in de eerste plaats geidentificeerd
door de kwantitatieve waarden van de export- en  importquote.  Bij  het
merendeel van de analyses kennen we aan beide het getal van 50% toe ten

opzichte van het evenwichtig marktinkomen in de referentiesituatie.  We
kiezen  dit getal mede op basis van het globaal bekende cijfer van deze

quotes voor onder meer de Nederlandse volkshuishouding. Andere, feite-

lijk bestaande, situaties  voor  open volkshuishoudingen in de wereld
erbij betrekkend betekent dit laatste cijfer evenwel dat door  ons  een
tamelijk  grote  reale  openheid  wordt verondersteld. Dit geeft echter
ruimte om zeer gericht de invloed ervan na te gaan op het moment dat we

deze  openheidsgraad  verlagen  respectievelijk  op nul stellen. In het

laatste geval zijn weer terug bij de casus van de gesloten economie die
we in het vorige hoofdstuk hebben behandeld.

De export- en importaandelen bij evenwichtige groei kwalificeren we als

een  definitie van de reele openheidsgraad 'in enge zin'. Er bestaat in
onze gedachtengang ook nog een definitie van de reele internationalisa-
tiegraad  die  verder gaat. Daarbij  komen feitelijke preferentie- en
produktiestrukturen om de hoek kijken, welke wij  eenvoudshalve  zullen
karakteriseren door middel van concurrentieprijs- en absorptiealastici-
teiten. Bovendien wordt in de  betreffende  vraagmodellen  ook  nog  de
mogelijkheid  geboden  om  aan te geven in hoeverre het binnenlands be-
drijfsleven bij zijn prijszetting rekening wenst te houden  met  prijs-
concurrentie  van  buitenlandse  ondernemers  (1-f). In onze redenering
wordt aldus expliciet (via X) of impliciet (via eb'em'Ry) rekening
gehouden  met een bepaald verband tussen de hiervoor genoemde indicato-

ren van de ruimer-gedefiniaerde reele openheidsgraad van een  economie.
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De  variatie in (de kwantitatieve omvang) van de vraag- en prijselasti-

citeiten bepalen mede de variabiliteit van de  openheidsgraad  in  enge
zin.

Deze variatie leidt tot een beter inzicht in de betekenis van de be-

staande  relatieve voorkeuren voor buitenlandse produkten. Uiteindelijk

zijn dergelijke voorkeuren, niet alleen in de reele, maar ook in de

financiale sfeer mede historisch bepaald. Onze gekozen uitgangspositie

moet dus opgevat worden als een denkbare historische situatie  die  bij

andere produktie- en preferentiestrukturen anders kan zijn. Dit laatste

betekent echter wel dat onze modellen zijn gedateerd. Zij zijn daarmee,

zeker  in  kwantitatief  opzicht, niet voor alle eeuwigheid geldend. In

hoofdstuk 11 wijzen we er bijvoorbeeld op dat de overgang  van  EEG-EMS

naar  EEG-EMU de desbetreffende quoten en/of coafficianten in een kwan-

titatief opwaartse richting  zullen  doen veranderen. In kwalitatief

opzicht, rekening houdend met onze analyse van varianten, is er uiter-

aard wal sprake van een meer algemene geldigheid.

Ook  de  nog  nader te definieren 'financiele internationalisatiegraad'

wordt in de analyses van het onderhavige hoofdstuk alsmede in  die van

de  nog  volgende hoofdstukken 6 t/m 8 relatief groot van omvang veron-

dersteld. In de hoofdstukken 9 en 10 wordt daarentegen van  een  lagere

'financiale openheid' uitgegaan.

In de evenwichtige uitgangssituatie kan dus  blijkbaar  gekozen  worden

alnaargelang  men ook deze historische gegevenheid schat. Daarbij dient

men evenwel rekening te houden met de eisen  van  stabiliteit  van  het

model.

Hoe dan ook, in de door ons te kiezen referentiesituatie is noch sprake

van  een  saldo op de goederenrekening noch van een (netto-)debiteuren-
of crediteurenpositie ten opzichte van het buitenland. Dit  impliceert

dat  eveneens  de totale lopende rekening van de betalingsbalans van de

niet-monetaire sectoren in evenwicht verkeert. Het saldo van  de  kapi-
taalopbrengsten-balans  is dan gelijk aan nul omdat ook de diverse bin-

nenlandse en buitenlandse renteniveau's ex hypothesi  geen  verschillen

ten  opzichte van elkaar vertonen. (Wij verwijzen hier naar de bijlagen

3 en 5.)
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Hetzelfde  geldt voor de saldi van de te onderscheiden kapitaalmutatie-

balansen met betrekking tot in- en uitstromen van vermogensactiva, die

verantwoord worden op de kapitaalrekening. De door ons voorlopig aange-
nomen relatief hoge financiele openheidsgraad (1-a) van 25% in de even-

wichtige uitgangssituatie betekent dat de buitenlanders of niet-ingeze-
tenen voor vijf en twintig procent deelnemer  zijn  in  de  binnenlands

belegde  financiale  activa. Dit in de vorm van het aandeel nemen in de

binnenlandse kapitaalgoederenvoorraad, in het bestand  van  de  binnen-

lands  uitgegeven  staatsobligaties  alsmede in de voorraad van binnen-

landse secundaire liquiditeiten. Binnenlandse  ingezetenen  nemen  in

dezelfde mate( uitgedrukt in procenten van het binnenlandse particulie-

re vermogensbezit) deel in buitenlandse vermogensactiva. Hun aandeel in
het  totaal  van  de binnenlandse vermogensactiva is dan gelijk aan 'a'

ofwel 75% (respectievelijk 90% in de hoofdstukken 9 en 10).

In  de  uitgangssituatie  zullen daarom de met de natuurlijke groeivoet
toenemde in- en uitstromen, noodzakelijk om de bestanden van de  finan-

ciale  activa  als  quote  van het evenwichtig marktinkomen constant te
houden, netto een kapitaalrekening-saldo van  nul  opleveren  omdat  de
evenwichtige  groeivoeten  in  binnen-  en buitenland ex hypothesi even

hoog zijn.

We  hebben  nu weliswaar iets gezegd over de gevolgen voor de uitgangs-
situatie van een relatief hoog veronderstelde financiale openheidsgraad
van  vijf  en  twintig procent maar zijn nog niet voldoende ingegaan op

het 'waarom' van een dergelijk 'globaal  empirisch  postulaat'.  Welnu,

dat  heeft  weer te maken met de door ons benadrukte portfolio-theorie,

die we de betere achten ten opzichte van de hierna  nog  te  behandelen
alternatieven zoals die van de zogenaamde 'traditionele theorie' of die

van de 'perfecte mobiliteitstheorie' met betrekking tot het internatio-
nale kapitaalverkeer. Wij vinden dat de portefeuilleselectie-theorie

een betere micro-economische fundering van de beperkte substitutiemoge-
lijkheden tussen   de   diverse  soorten  vermogenstitels  van  zowel

binnenlandse alswel van buitenlandse oorsprong geeft. Het  grote  poli-
tieke  risico  en  het  valutarisico  van  een  belegging  in 'vreemde'
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vermogenstitels vergeleken met die in 'eigen', nationale  vermogensti-

tels  is  er  de oorzaak van dat bij gelijke rendementen van vreemde en

eigen vermogenstitels een sterke voorkeur gegeven wordt aan de laatste.

Onder deze omstandigheden zullen daarmee ook veel m&&r eigen dan vreem-

de vermogenstitels aangehouden worden door de ingezetenen van een land.

Aldus wordt de financiale internationalisatiegraad van onze uitgangssi-

tuatie een schattingskwestie van deze risico's en een  functie  van  de

hoeveelheid  informatie  over  de gang van zaken in het buitenland. Het

laatste zal weer worden vergeleken met de bestaande kennis  omtrent  de

betreffende gang van zaken in het binnenland. Naarmate het 'vreemde'

minder vreemd en betrouwbaarder wordt zal uiteraard ook de financiale

internationalisatiegraad  op  een  hoger  niveau gesteld moeten worden,

omdat dan het afwegingsproces van risico's en opbrengstvoeten tot ande-

re uitkomsten leidt. Soortgelijke opmerkingen als gemaakt voor de reale

openheidsgraad gelden eveneens voor de tot nu toe  als  'in  enge  zin'

gedefinieerde  financiale  openheidsgraad  (1-a).  Voor een in 'ruimere

zin' gedefinieerde financiele internationalisatiegraad speelt tevens de

door  ons  te postuleren waarde voor de substitutieelasticiteit (p) met

betrekking tot de te onderscheiden vermogenstitels in zowel het binnen-

als het buitenland een rol. In het door ons gehanteerde portfolio-model

stellen we deze waarde gelijk  aan  &6n.  Hierdoor  verkrijgen  we  een

fraaie kwantitatieve uitdrukking voor de  investeringsfunctie die plau-

sibel is. Opnieuw zullen we in hoofdstuk 11 erop wijzen dat de overgang

van  EEG-EMS  naar EEG-EMU de numerieke waarden van zowel (1-a) als (p)

zullen opvijzelen.

Het  zal  duidelijk zijn, wat er ook verondersteld wordt met betrekking

tot een acceptabele reale en financiale  internationalisatiegraad,  dat

er een evenwichtige nominale an reale wisselkoers moeten bestaan als de

binnenlandse en buitenlandse natuurlijke groeivoeten en  inflatiegraden

in de referentiesituatie aan elkaar gelijk worden gesteld.

De verwachte inflatiegraden zijn gemakshalve in deze studie zowel  voor

de  uitgangssituatie alswel voor de trendafwijkingen, hoewel niet nood-

zakelijkerwijs, op nul gezet. Zouden we dit laatste niet gedaan  hebben
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dan zou reeds voor de uitgangssituatie het verschil tussen een reele en
een nominale rentevoet geformuleerd moeten worden. Ook voor de trendaf-
wijkingen  zou het verband tussen verwachte en feitelijke inflatiegraad
aangegeven moeten worden met alle complexe gevolgen van dien voor  onze

investeringsfunctie. Hier  volstaan  we met op te merken dat door onze

abstracties de investeringsbeperkende werking van een inflatie wellicht
iets wordt overdreven.

In bijlage 3. alwaar we ter illustratie van de  consequentie  van  onze

spaarhypothese,  voor het geval van een evenwichtige of gestadige groei
bij de 'kleine open volkshuishouding' zijn uitgegaan van een financiele
openheidsgraad  van  veertig  procent, hebben we het zogenoemde 'kleine

open model' in absolute groothden geformuleerd. Terwijl daar nog enkele

vereenvoudigingen  zijn  aangebracht  worden deze in de hierna volgende
hoofdtekst, alwaar het gehanteerde  model  in  trendafwijkingen  luidt,
weer losgelaten:

1): In plaats van het algemeen prijsniveau als num6raire te  nemen  in-
troduceren  we  hierna  een  volwaardig  te  noemen  model  van  de

monetaire sector.

2): Afgezien  van de vraagmodellen met betrekking tot de hoofdstukken 9

en 10, wordt de hypothese van complementariteit van produktiefacto-

ren ingeruild voor die van substitutie.

3): De import- en exportelasticiteiten worden op kleiner  dan  oneindig
gesteld.

4): Het verschil in risicograad van overheidsschuldpapier ten  opzichte
van aandelen komt nu tot uiting in het verschil van 4.8%  tussen de

netto-rentevoet OP staatsobligaties (2%) en het netto-

kapitaalrendement (6,8%).

5):   Bi j de berekening  van het. overheidstekort wordt  niet meer geabstra-
heerd van belastingen, overdrachtsinkomens en ambtenaren.
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5.1 Het Algemene Model van de Kleine Open Volkshuishouding

Ook  voor de kleine open volkshuishouding zullen we in drie aparte sub-

paragrafen achtereenvolgens het reale- en het monetaire blok alsmede de

basis  van  de af te leiden eindvergelijkingen de revue laten passeren.

Omdat verschillende vergelijkingen exact overeenkomen met die  van  het

gesloten model beperken we ons uitsluitend tot de noodzakelijke aanvul-

lingen en uitbreidingen die we daarop moeten aanbrengen.

5.1.1 Het reele blok

Het reele blok van het model van  de  gesloten  volkshuishouding  kende

negentien  vergelijkingen.  Daarvan  nemen  we 16 vergelijkingen direct

over voor het reale blok van het 'kleine' open model. Slechts drie

vergelijkingen  behoeven  een  aanvulling terwijl daarnaast twee nieuwe

vergelijkingen moeten worden geintroduceerd. We beginnen met de aanvul-

lingen:

(1) De definitie van het inkomensevenwicht:

-

Y = TPCP + rg Xg + GibI +Sb

De afzetdefinitie wordt aangevuld met het het  exportsaldo  in  lopende

prijzen. Dit  laatste  saldo  wordt  hierna in vergelijking (20) nader

verklaard.

(8) De prijsvormingsfunctie:

apx = q{[7/(1-y)] w' + wil} - {(1-f)/[f(1-V)K]}P - 5 uy  (5 = 0)

De  prijsvormingsfunctie is uitgebreid met de tweede term van het rech-

terlid. Wij verwijzen voor de gedetailleerde afleiding ervan naar  bij-

lage 8. Ook nu wordt uitgegaan van een prijszettingsgedrag op basis van

loon- en grondstoffenkosten. Terwijl in het  gesloten  model  veronder-

steld  moest  worden  dat alle benodigde grondstoffen in het binnenland

werden geproduceerd, wordt nu aangenomen dat alle grondstoffen uit  het
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buitenland  worden  ingevoerd. De problematiek van de geimporteerde in-

flatie komt daardoor scherper naar voren. Verder  wordt  er  rekening

gehouden  met de mate waarin de ondernemers bij hun prijszetting tevens

rekening houden met de buitenlandse concurrentie op  zowel  de  binnen-

landse  alswel  de buitenlandse afzetmarkt (1-f). In het gesloten model

van de 'pure' macro-economie is dit  per  definitie uitgesloten. Daar

geldt f = 1.

Hoewel we in dit hoofdstuk -in overeenstemming met wat wordt  waargeno-

men- veronderstellen dat er sprake is van een vertraagde kosten-doorbe-

rekening, hanteren we later in de hoofdstukken 9 en  10  soms  ook  een

onvertraagde doorberekening. Dat geeft ons daar de gelegenheid om na te

gaan in hoeverre de effectiviteit van een  monetaire  politiek  afhangt

van een dergelijk prijszettingsgedrag, althans op de korte termijn.

(11) De definitie van de produktieprijs:

P  =  P  +P
y-  X

De definitie van de produktieprijs is thans aangevuld met de  ruilvoet-

variabele,  die besproken wordt in vergelijking (21). De definitie zelf

volgt verder onmiddellijk uit de Staat van Middelen en Bestedingen  van

de kleine open volkshuishouding in de uitgangssituatie.(Zie bijlage 8)

We komen nu toe aan de uitbreiding van  het  gesloten  model  naar  het
'kleine' open model:

(20) Het exportsaldo in lopende prijzen, uitgedrukt als quote in %  van

het evenwichtig binnenlandse marktinkomen:

-

WSb = -Wyy - (nb + gm -1) P + RE

Omdat  het  exportsaldo  in de evenwichtige uitgangssituatie op nul ge-

steld is formuleren we de eventuele feitelijke afwijkingen  daarvan  in
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procent-punten  van  het  evenwichtige binnenlandse marktinkomen van de

referentiesituatie.

De nationale produktie en de ruilvoet hebben onder normale omstandighe-

den een negatieve invloed op dit saldo. De exogene wereldhandelsontwik-

keling  heeft  uiteraard  een positieve invloed. Dat de ruilvoet, of de

omgekeerde reale wisselkoers volgens  de  continentale  definitie,  een

negatieve  invloed  heeft  komt  omdat we steeds veronderstellen dat er

voldaan wordt aan de Marshall-Lerner-condities.

(21) De  ruilvoetdefinitie (rekening houdend met de produktieprijsdefi-

nitie):

p - » [px - pw] f I-ti [py - pw]

Twee belangrijke  veronderstellingen  die  aan  deze  vergelijking  ten

grondslag  liggen  zullen  we  hier noemen. In de eerste plaats gaan we

ervan uit dat de nominale importprijzen, uitgedrukt in de  buitenlandse

valuta-eenheid  'dollars',  voor  het  binnenland exogeen zijn. In bin-

nenlandse geldeenheden 'guldens' uitgedrukt zijn ze endogeen in zoverre

nominale  wisselkoersveranderingen  optreden. In de tweede plaats is de

afzetprijs van produkten, exclusief BTW, die in het het binnenland

worden  verkocht ex hypothesi gelijk aan de afzetprijs, in binnenlandse

valuta genoteerd, van de export-produkten die in het buitenland  worden

verkocht.

Vanwege het belang van de exportsaldoquote-functie in  het  reele  blok

van de kleine open volkshuishouding geven we thans in de hoofdtekst, en

niet in een bijlage. de:

Afleiding  van de exportsaldoquote in % van het evenwichtige marktinko-

men:

(a) De reele exporten:
W

b  =  -Rb Ipx  -  Pw}   +  5
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(b) De reele importen:

m=n fp -pl +K Y
.ml X   WJ    Y

(c) Het reale exportsaldo:

sb = g(b - m)

(d) De ruilvoet:

P   =  A [PX   -  Pwl   =  -L„   fpy   -  p  1J   1 + A l.    WJ

(e) De waardedefinitie van het exportsaldo (in lopende prijzen):

Sb=sb+P

De voorafgaande vijf vergelijkingen leiden dan tot:

S b= -K A Y Y- Inb +e m-l l p+K e w   of

gebruikt wordt:

-
W

%= -AlklyCY -pwl +Alm

indien aangenomen is dat voldaan wordt aan de gelijkheid:

gb  +  em  -  1  = (1  +  A)  AY

Hierdoor verkrijgen wij een meer eenvoudige afleiding van de waarde van
de   produktie   (Y) . Essentieel   voor ons betoog      is deze vereenvoudiging
echter niet!

Bij de resultatenoverzichten, opgenomen in  de  hoofdstukken  9  en  10

alsmede  in  bijlage 10, waarop het grootste gedeelte van de hoofdtekst
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is gebaseerd, wordt met betrekking de casusposities van  de  zogenoemde

'traditionele' en de 'portfolio'-theorie met deze gelijkheid consequent

rekening gehouden. Niet alleen de eenvoud maar ook de uniformiteit  van

het vergelijkingsmateriaal zijn daarmee gediend. Met name veronderstel-
-

len we dan dat: nb+ em = 4; g = 0,5 en K = 2.

Een  andere conditie zegt dat bij de open modellen in de prijsvormings-

functie geldt dat: q = 1/(1+ A)! Hieruit volgt  dat  de  arbeidskosten-

quote  van  de  kostprijs het complement is van de geimporteerde grond-

stoffen-quote: 1-q = g/(1+K), hetgeen evenzeer een  vereenvoudiging  is

te noemen. Verder verwijzen we naar bijlage 8.

5.1.2 Het monetaire blok

Ook  hier geldt dat een aantal vergelijkingen direct zouden  mogen wor-

den overgenomen van het gesloten model. Om verwarring  uit  te  sluiten

presenteren  we nu toch het integrale monetaire blok. Daarbij verschij-

nen zo nu en dan de variabelen Dev en Pw in een vergelijking.  Afhanke-

lijk  van het later te veronderstellen wisselkoerssysteem wordt een van

beide uiteraard op nul gesteld. Wij verwijzen nu naar de hiernavolgende

vergelijking (23).

(1) De definitie van het aandelenrendement:

*

2  i  Y  _  -21T  w'-K       =K  +               *                       *
+1 -K+1=R-K+1

ri       1-A                 ri

(2) De vraag naar binnenlandse aandelen door de ingezetenen:

*
r.* 1

Ki   =Es+P T¥
+1          r.1
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(3)   De guldenswaarde van de vraag  naar  binnenlandse  aandelen  door

de niet-ingezetenen:
*

*      r wl      ri                f w

Kw   . LE,J + P ·.. + Pw IE  = 0; in 'dollars' uitgedrukt +1             r,              l S1

Het  denkkader  van de 'kleine' open volkshuishouding impliceert dat de

wereldgeldvraag naar speculatief geld van zodanige  omvang  is  dat  ze

geen  rol  speelt  bij de samenstelling van vermogensportefeuille. Deze

veronderstelling wordt uiteraard in het twee-landen model losgelaten.

(4)   De totale vraag naar binnenlandse aandelen:

*                          *                                             *

K+1 1 a Ki   + (1-a) Kw
+1           +1

(5)   Het totale aanbod van binnenlandse staatsobligaties:

w(60  +  go)  =  -Fg  -Fg3-  X [Agg +  ggg]

(6)   De vraag naar binnenlandse obligaties door de ingezetenen:

r
0. = E + p.-2
1 S r

0

(7)   De  guldenswaarde  van de vraag naar binnenlandse obligaties door

de niet-ingezetenen:

r
W _r,1o.IE:.,f.pw   [% -V

0

(8)   De totale vraag naar binnenlandse staatsobligaties:

0 f a Oi + (1-a) 0W

(9)   Het aanbod van binnenlandse secundaire liquiditeiten:
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Q=Q  + Dev-g

(10) De vraag naar binnenlandse secundaire liquiditeiten door  ingeze-

tenen:

r
Q. =E+9 7 21 S r

q

(11) De guldenswaarde van de vraag naar binnenlandse secundaire liqui-

diteiten door de niet-ingezetenen:

f wl
r

Q = IE 1 + p 3 +
Pw K . 01w   lsJ      rq

(12) De totale vraag naar binnenlandse secundaire liquiditeiten:

Q faQi + (1-a)Qw

(13) Het aanbod van primaire liquiditeiten:

Eig +Dev+8

(14)  De vraag naar binnenlands transactiegeld:

ET = Y

(15) De totale vraag naar binnenlands primair geld:

11
EZZET+ZEs

(16)  De koers van aandelen op het einde van de periode:

*

Pk =K. - k+1 met als hulpfunctie:+1
+1
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(16') Het aanbod van 'nominale aandelen' ter financiering van de netto-

investeringen:

K Ak+1 + Kg(k+1+ Px) = ain(in+ Px)

Deze  hulpfunctie  laat  overigens  duidelijk  zien  hoe in deze studie
stroomgrootheden (hier in) en voorraadgrootheden (hier k .) met  elkaar+1
in verband kunnen worden gebracht!

Wij zijn nu, door telkens vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen,
in  staat  de korte rentevoet- en de obligatie-rentevoetfunctie alsmede
de eindvergelijking van het monetaire blok van de 'kleine' open  volks-

huishouding  af te leiden. Daarna volgen nog de resterende substitutie-
functies voor de desbetreffende vermogensactiva alsmede een aantal
definities en enkele belangrijke saldoquote-functies.

Uit de vergelijkingen (10), (11) en (12) volgt:

r
p A =Q+a[Es+ <+ p] -p-E w

b W W Sr
q

of in samenhang met de vergelijkingen (13),  (14) en  (15) als E =O:

r
(a)    p 3 =Q-2 a   Q+  +aY-(1-a) Pw Ke korte rentefunctier

q

Analoog met het bovenstaande volgt eveneens:

r(,1 0  I -1p- =0- 2a  Q  +E  +a Y- (1-a) Pw : De obligatie-r                                            rentefunctie0
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en:

-

*           ri   rq

(d)        K+1   -  Q  =  P     =1   --        =
ri   rq

-             -

De substitiefunctie van binnenlandse aandelen versus de binnenlandse

secundaire liquiditeiten
*

= K+1- Qg- Dev

Uit (d), (1) en (a) volgt:

*        -    *1K+l -Q= P Y -  A. w' -K+ll -aY+(Za-1) Q  +2aE+(1-a) pw
l    1-A

ofwel:

De eindvergelijking van het monetaire blok:

* 2af 4 + Dev + i) + (p - a) Y - p-AT w'+ (1 - a)pW

K   = 1-X
+1                                (1 + p)

Vervolgens formuleren we de nog resterende substitutiefuncties:

(17) De guldenswaarde van de vraag naar buitenlandse aandelen door

ingezetenen:

*W
*            r.

KU   = Es + p-iw
+1          r.

1

(18) De guldenswaarde van de vraag naar buitenlandse obligaties door

ingezetenen:
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Wr
0 =E +poU               S                           Wr

0

(19) De guldenswaarde van de vraag naar buitenlandse secundaire  liqui-

diteiten door ingezetenen:

Wr
Q  =E  +p jU             S                       W

r
q

* *
(20) Ku -P =k (17) :idem in "dollars"

+1          +1
W U

(21) 0-p=o (18):idem in "dollars"
U             W             U

(22) Q -p = q  (19):idem in "dollars"U             W             U

*
Bedenk  dat  hier de variabelen  ku     ,   0..en  q  met ' kleine letters'     zijn

fl   u    u

geschreven  ofschoon  we  te maken hebben met 'dollar'-waarden. Normaal

gebruiken we deze schrijfwijze om reele grootheden aan te geven!

(23a) S =0 ;als Dev =0*p Evenwicht  op  de  valutamarkt bijU W

volledig flexibele wisselkoersen
of

(23b) Su = *ADev ;als Pw= O * ADev   Evenwicht op  de  valutamarkt  bij

vaste wisselkoersen

We formuleren nu eerst de hiernavolgende hulpfunctie:

V  =   2a f-E     +   EW+   p  1
l s S WJ

Uit de rente- en vraagfuncties volgt dan:

* *
Qw= Q + 1/2V; Ow= 0 + 1/2V en Kw  = K+1+ 1/2V en bovendien+1
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W W

qu I - iIiv], P 5  + E ; ou = - i[iv]. P ts   . E' i k   =
r

*   q                        0

- i[iv] + p ri  , Es:

r.
1

*
W                      W                          W

zodat  onder  de  veronderstelling dat   = ro = 1 . 0  en
r      r      r.
g 0 1

Es= 0 geldt dat:

Q   -   q   =   Q   +   .(1+8)V;   O   -   0   =   O   +   .flial  V   en   K*      -   k*      =      K*   +      11111      V
W U 2a W U 2a W+1   U+1    +1    2a

of

indien V'= -f. 11 V = (1+a)(- Es+ Es+ pw) als tweede hulpfunctie wordt

gebruikt, waarbij tevens E = 0 dan geldt:

*                   *                   *

Q-q=Q+ V'; 0-0=0+V'e n K -k = K  + V'.
W U W U W+1   U+1   +1

* *
Aangezien  Kw  -  pk  f kw  an K+1- pk  f k+1 en de koersen in het bui-

+1     +1    +1          +1
tenland ongewijzigd blijven geldt ook:

kw  - ku  f k+1 + V'
+1    +1

De veronderstelling dat rw. rw = r.w = 0 (en E = 0)  betekent  dat  wij
q 0 1

afzien van een buitenlandse rente- of rendementsimpuls!

Zouden we dit laatste niet doen dan moet  aan  de  kapitaalimport-,  de

kapitaalopbrengst- en de totale betalingsbalanssaldofunctie nog een, al

of niet gedifferentieerde, wereldrente-'staart' worden  toegevoegd.  Zo

wordt  bijvoorbeeld de totale betalingsbalanssaldofunctie (31) nog uit-

gebreid met de hiernavolgende gedifferentieerde rentestaart:
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W            W             *W.r             r              r.
- (1-a)  *p(1+g) ..w  + 69(1+g) -w,2 + Ip (1+g) -'w. +

r             r             r.
q               0                1

b

rw   --       r.w

+ (1-a) ·wro(1+9) 1 + Arib(1+cp)-1-  +r            r.0 1
b

-

*prqwl + wprowl + *(1-6)riwl
+ (1-a) ·. ---

-                         -

r          r            r.
q            0              1

b

Zonder deze rentestaart wordt op basis van de hiernavolgende  fundamen-
tele  definities  van  de  kapitaalimporten.  in  % van het evenwichtig

marktinkomen, afgeleid dat:

Sk f (1-a){*[AQw-aqu] + Ag[Qw- qu] - Agpw}        en
q

Sk - (1-a){wIdow-boul + Wg[ow-oul - wgpw}         en0

* * *

Skk- (1-a){K[AKw - aku  1 + Ag[Kw - ku ]+ Ag[px- pwl- x[APk +
+1    +1         +1   +1                   +1

mk  ]} .
+1

f (1-a){*[akw - Aku  ]+Ag[kw  - ku  ]+ Kg[px-pwl 
+1    +1       +1    +1

waarbij K+1-Pk =k+1
+1

(24) De kapitaalimportsaldoquote van de secundaire liquiditeiten:

Sk  = (1-a) * {Ag + AV' + g(g + V' -p) + ADev + gDev}  waarbijWq

geldt dat Q=g  + Dev het secundair geldaanbod is.g
Als we abstraheren van een extra-beleningspolitiek van de Centrale Bank
(L  =  Ecb=  0) is het primaire geldaanbod dus gelijk aan het secundair
geldaanbod (E = Q). Tegelijkertijd geldt dan eveneens  dat  het  aanbod
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van  bankkredieten  door  de handelsbanken gelijk is aan het aanbod van

primair geld (Bcr = E). In geval van valutasubstitutie geldt dan:

Sk= Sk=-Sk  of Sk+ Sk+ S =Sk      ke q bcr e q bcr    q

(25) De kapitaalimportsaldoquote van de staatsobligaties:

Sk = (1-a) w{60 + AV' + g(0 + V ' - Pw)}
0

(26) De kapitaalimportsaldoquote van nieuw uit geven de  aandelen  voor

de financiering van de netto-investeringen:

Sk = (1-a) A{Ek+1 + AV' + g(k+1 + V' + px - pw)  =

= (1-a)di [In - In 1 =
n           w               u

= (1-a)ai In+ x { AV' + ZV'- gpw1
n

Hierbij wordt, zoals  uit bovenstaande fundamentele definitie blijkt,

gecorrigeerd voor de koersmutaties die geen aanleiding geven tot finan-
cieringsstromen. In feite is deze kapitaalimport te beschouwen als het

saldo van buitenlandse netto-investeringen in het binnenland (In )  met
W

de netto-investeringen van de binnenlanders in het buitenland (In ).
U

(27) De totale kapitaalimportsaldo-quote:

Sk =Skq +Sko +Skk=

- f. -7

Sk = (1-a)  -F +6.I+l x+w+ AJ(AV' + gv'- gpw) + *ADev g    in n
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Hierbij  is  - Fg3 weggestreept tegen g*Dev. Daarnaast gebruikten we de
volgende hulpfuncties:

(33) De financieringswijze van het totale overheidstekort:

I    x (Agg+    gRg)     +    0(4 0    +    go)     =    -F g -Fg31 waarbij:

Fg3=  g*Dev,  dat  wil  zeggen dat het tertiaire financieringsoverschot
gelijk is aan de renteopbrengsten van de vorderingen op het Internatio-
nale Monetaire Fonds. Deze bruto-vorderingen zijn weer gelijk aan de
deviezenvoorraad.

-

(27') *[Ak+1 + gk+1] = di in
n

Kgpx = di px en
n

i  +p  =In             x             n

(28) De kapitaalopbrengstsaldo-quote van obligaties:

.
--  r

ST  = -(1-a) wro·.2 +O+V' -p w
o r

0
-                              -

Hierbij  is  rekening  gehouden  met  de notie dat 0-0=0+ V'- p  ,W         U                                   W
terwijl

Wr
verondersteld wordt dat -2  = O.

r
0

(29) De netto- kapitaalopbrengstsaldoquote van aandelen:

- * .

S    = -(1-a) wri  71 + K+1 + V' - pw  + (1-a)6*{k + px + V' - pw -AV'}
--   ri     

r
kn             bri

*                   *                   *
Hierbij is rekening gehouden met de noties K   -K   =K  + V'-  Pw  en

W+1   u+1-  +1
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*W
r.

k-k  =k+ V'-1 f k+ V'-AV'; bovendien is er verondersteld dat 4  -W U
r.
1

0 en px= 0.

De  bruto-kapitaalopbrengsten worden dus gecorrigeerd voor de afschrij-

vingen die in het binnenland blijven!

(30) De totale netto-kapitaalopbrengstsaldoquote:

Deze kan worden geformuleerd mede in termen van de particuliere  bruto-

spaaruote  (S  )  als  men  rekening houdt met de definitie hiervan. Erb

geldt met name dat:

-.  r

Sp  = wro[72- + 01 + Sr
o                       r                                       o0

*
--  ri      

Sp  = Ari[--- + K+11 + Sr
kb      ri

kn

Dus:

r:     *
Sp = wro[.0- + 01 + wri[-1- + K+11 + Sr
bro              ri              n

omdat:

S   =S +S en  S = S  +S
rn    ro

rkn Pb-   Po   Pk 

S  wordt  niet  meegenomen  vanwege het feit dat S  = -S zodat S  +r r     rbcr         q

S    = 0  bij een gelijkheid  van  de  bankkrediet-rente(rbcr)  aan  de
bcr

korte  rente-voet(r ).  De  netto-opbrengst uit een belegging in schat-
kistpapier (respectievelijk termijndeposito's) valt zodoende weg  tegen

de netto-rentekosten  van  bankkredieten  in  geval  er  van  valuta-

substitutie wordt uitgegaan. Derhalve geldt:
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(.

Sr I <(1-a)}  -Sp +Sr - wro +Kri - 6*  (V' - pw)- 6KAV' + 6x(k + px)1n               b   n           b

(31) De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire  secto-

ren,  in  %  van  het evenwichtig marktinkomen, is de meest belangrijke

functie van onze open modellen. Zij is met behulp van de hiernavolgende

hulpfunctie afgeleid:

-Fg + ai In- Sp = -Sb- Sr ; ofwel dat het tekort van de binnenland-
n                   n                             n

se  besparingen  ten opzichte van de investeringen tot een dienovereen-

komstig tekort op de lopende rekening leidt. Daarbij  is -F in  het
g3

linkerlid weggestreept tegen -Sr  in het rechterlid.
cb

Zij heeft een vrij eenvoudige wiskundige structuur mede omdat:
I. -- -

wro+  wrib-  6* = (x +0+ *)g ' dat wil zeggen omdat de gemiddelde op-

brengstvoet van alle activa, na aftrek van de netto-kosten van bankkre-

dieten an gezien onze klassieke spaarhypothese, gelijk is aan de groei-

voet in de evenwichtige situatie.

Aldus verkrijgen we voor de som van de kapitaalimporten en de kapitaal-

opbrengsten van de niet-monetaire sectoren:

B--

Sk +S r= (1-a){-Sb+ [x +w+ * - *6]AV'+ xapw} en voor de
n

totale betalingsbalanssaldo-quote van de niet-monetaire sectoren:

S  =S  + S  +S   = (1-a) {(* +w+x- 6*)AV'+ *ADev} + aSb = xaDevu-  b   k    rn

-----

of: (1-a){(x +w+x- 6*)AV'} + aSb = axaDev
De  totale  stroom  van deviezen is gelijk aan: *[ADev + gDev]. Hiervan

wordt  *gDev geleverd door de monetaire sector en slechts *ADev door de
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niet-monetaire  sectoren.( Zie ook het 'monetaire overzicht in stromen'

volgens bijlage 5).

Verder  verwijzen  we  naar  de  vergelijkingen (23a) en (23b) voor het

gebruik van deze functie. Ook zij herinnerd dat:

AV' = (1+a)  -AE  + ap 1 = (1+a) IBY + Apw - 26E    =S         WJ

(1+a)      Idy    +    APw    -    Apy    -    2 (A E    -    Apy )1     =

(1+a)      Iay    -    -1 B»   AP        -    2 (A E    -    apy )1

en

E  =2 E-Y,d a a r ET=Y terwijl telkens verondersteld wordt
S

dat:

E  =    Es  +   ET ofwel dat in de uitgangssituatie het totale

primaire geld voor de helft gebruikt  wordt  voor  transactiedoeleinden

zodat de andere helft de speculatieve kasvoorraad voorstelt.

Tenslotte definieren we nogmaals, maar nu als een aparte vergelijking:

(32) De binnenlandse particuliere bruto spaarquote:

.                          *.
r.        -     -

-- * 1    ..       r

S  = A r.K. +i-1 +W r O+72 + S
Pb-   ib

+1
r.

o rr n
1 0

-               -              -

5.1.3 De eindvergelijkingen bij vaste wisselkoersen
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We beginnen met de afleiding van de macro-economische vraagfunctie  van
het 'kleine'  open  model  bij  vaste wisselkoersen. Abstractie van de

loon- en wereldhandelsimpuls betekent een versnelling van vaart waarmee
we  de  eindvergelijking  van het vraagmodel kunnen bepalen. Zij blijkt
onder deze omstandigheden samen te vallen met de af  te  leiden  macro-
economische  vraagfunctie. Hoewel in principe deze vraagfunctie in com-
binatie met de ruilvoetvormingsfunctie de eindoplossing van  het  model
bepaalt. blijkt de ruilvoet hier niet te muteren omdat noch de loonkos-

ten- noch de grondstoffen- component zich wijzigen.

Opgemerkt  zij  dat  in  de  hiernavolgende  afleidingen kortheidshalve

steeds is gewerkt met het symbool van de kleine monetaire  politiek  E.
Zodra  daarnaast ook sprake is van de grote monetaire politiek  moet in

plaats van E, E + Qg gelezen worden!

Uit de vraagfunctie naar "aandelen" of de door ons genoemde eindverge-
lijking van het monetaire blok, alsmede:

-

Gibde  investeringsfunctie  met j = , de consumptiefunctie,

(1+g) K-

de collectieve  bestedingsfunctie,  de  exportsaldoquotefunctie  en  de
afzetdefinitie van het reele blok volgt de voorlopige macro-economische
vraagfunctie:

2a 2B 2a             2B
(I)   Y = S  E +  E- 5g= 5  (E + Dev) + 6-  g

De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire sectoren (Su)
is  in  geval  van vaste wisselkoersen niet altijd gelijk aan nul, (dat
wil zeggen dat het bankwezen deviezen  voor  binnenlandse  valuta  moet
afgeven  of  aannemen tegen een vaste koers als daarom wordt gevraagd).

Dit komt tot uiting in de hiernavolgende impliciete  deviezenfunctie

Zij is identiek aan de totale betalingsbalanssaldo-functie):

c RY  -  2AE  )   +  d (-Y  )      =     c  AY  -  24  -  2ADev  j   +  d E-Y  j   -  ah  ADev
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Met  behulp van de voorlopige macro-economische vraagfunctie formuleren

we dan de expliciete deviezenfunctie:

(III): Dev - A'Dev  = A"(c-d) -2c E + c(ZA'-A") _    A'',(c-d)E+      -
-1 a  + 2c    --1   a; + 2c  xg

a* + 2c

cA'''

--- xg-1
a* +2c

De parameters worden gedetailleerd benoemd  in  het  parameteroverzicht

van bijlage 2.

Bij vaste wisselkoersen zijn zowel de ruilvoet als het  prijsniveau  in

het  vraagmodel  constant  zodat  men  E ook als redle geldvoorraad kan

interpreteren en de nominale vraag (Y) als reele vraag:

(II) p=O e n P=0
Y

Uit bovenstaande vergelijkingen verkrijgen we, via  eliminatie  van  de

deviezenvoorraad, de definitieve macro-economische vraagfunctie &n de

eindvergelijking van het vraagmodel bij vaste wisselkoersen (EOVV):

(EOVV)  y - A'y-1 = A''AE + A"'Ax 

De inhoudelijke en numerieke samenstelling van de parameters worden  in

het  betreffende overzicht van bijlage 1 gedetailleerd aangegeven. Ver-

der wijzen we opnieuw op de mogelijkheid van een 'grote monetaire poli-

tiek'  d.m.v.  de  uitgifte van schatkistpapier g , dan wel op de moge-

lijkheid van een 'kleine monetaire politiek' via  een  mutatie  van  de

beleningspolitieke variabele g.

147



In de resultatenoverzichten die worden gepresenteerd in  de  hoofdtekst

alsook  in  bijlage 10 is door ons de 'grote monetaire politiek' gehan-

teerd (Q  = 1)!g

De eindvergelijking van het aanbodmodel van de 'kleine' open volkshuis-
houding bij vaste wisselkoersen wordt verkregen door de combinatie  van
de macro-economische vraagfunctie en de macro-economische aanbodfunctie
van het aanbodragime. Hierbij kan de ruilvoet P  in  principe  ongelijk
aan  nul  zijn  op  grond  van zijn evenwichtsscheppende functie tussen
vraag en aanbod. Daarom formuleren we eerst  opnieuw  de  definitieve

macro-economische  vraagfunctie,  die we al voor het vraagmodel(waarbij
p=p=P=0) hadden afgeleid, indien de ruilvoet w61 muteert:Y   X

(IIa)  y- A'y-1 = - -
[P - A'P-11  +A, 'AE + A. ' '&2sg

(1 + A)

A

Vervolgens geven we de afleiding weer van de macro-economische  aanbod-

functie van het open model bij vaste wisselkoersen:

Uit de vraagfunctie naar "aandelen" en

.

dibde investeringsfunctie met   j = .de produktiefunctie, de
(1+g) A-

veronderstelling 5= =  d.w.z. y=y'e n d e accumulatiedefinitie volgt:

de voorlopige macro-economische aanbodfunctie:

y   _   a'y-1   -   b'   E- 1   -   Py- 1 
+ e, P

-1

Uit de expliciete vergelijking voor de deviezen (III)
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en de definities: py= 1+K P respectievelijk E-E+ Dev, krijgen  we
K

een uitdrukking voor de reale kasvoorraad (E -p) als functie van P e ny
E:

114 1
IE - py) -A' [E-1 - py-1]  I    [T J[P - A.P-11 .

 (ai + 20) + Af'(c-d) -20  [ E  } -  A'(ai + 20) -0(2A'- A")   I 2-11(ax + 2c) (a* + 2c)

F A'"(«-d)    1 I.g 1- 1 A'''c
1 I ''-11

(a*  + 2c) (a* + 2c)   J

Deze gesubstitueerd in bovenstaande voorlopige aanbodfunctie  verschaft

de definitieve aanbodfunctie:

(IIb) y - a.y-1 - A. [Y-1 - a,y-2] =  e,  - 1 +-  b,1
r - A'P  1 +

i  j t'-1   -2,1
f.             -

b'1(ax + 2c) + A"(c-d) -2( I 8-11- b' A' (ax + 2c) -c(ZA'- A' ')  I E-21L  (ax + 2c) (aX + 2c)

b'| A'''(c-d) 1 [  g-11 -
bil

A'''c
1 I ''-2 1l   Ca;      +   2c) J

(ax + 2c)   J

Zoals  we  al  opmerkten  geldt  in principe voor het aanbodmodel, welk

wisselkoersr6gime  men ook kiest,   dat  de  rui] voet   (P) zal muteren  na  het

geven  van  impulsen omdat deze evenwicht moet scheppen tussen vraag en
aanbod.

Substitutie  van de vraagfunctie (IIa) in de aanbodfunctie (IIb) levert

de eindvergelijking op van het aanbodmodel voor de 'kleine' open volks-

huishouding met vaste wisselkoersen:
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(EOVA): y-   a"y-1 -A'  y-1 -a''y-21  =

                 -        e'     -    b'        I   A '  ' a   E- 1    +        A..  ' qg- 11      +
li+kl

b'  (a* + 20)  + A"(c-d)  -2   [ E-0  -
L  (ax + 2c)

b' A'(ah + 2c) -c(ZA'- A")   f EIL--2]l    cax + 2c)

b'1 A"'(c-d) ]     [   xg- 11    -

bil
A'''c 1  I 'g-21

1

L (ax  + 2c) J
c    (ax + 2c)   J

f .Hierbij is a" = a' -
I R .  e' - b' li+,

De karakteristiek van deze eindvergelijking is van de  tweede  orde  en

stabiel. Daarentegen  is de eindvergelijking van het vraagmodel van de

eerste orde, maar eveneens stabiel. De analyses in de komende  paragra-

fen zijn op beide eindvergelijkingen gebaseerd.

Het zal duidelijk zijn dat ook nu deze eindvergelijkingen een  nauwkeu-

rig  sensitiviteits-onderzoek mogelijk maken door variatie met de kwan-

titatieve waarden van de diverse parameters. Voor de eerste  orde-eind-

vergelijking  van  het  vraagmodel  is dan gemakkelijk na te gaan welke

parameters een bepaalde bewegingsvorm zouden kunnen veroorzaken. In dit

hoofstuk  levert  onze keuze van de parameterwaarden een stabiele bewe-

gingsvorm op. Maar men kan ook snel nagaan bij welke andere  keuze  een

quasi-stationaire  ontwikkeling,  een  'vrije  trilling' of een labiele

bewegingsvorm zal worden opgeroepen alnaargelang  een  bepaalde  impuls

wordt gegeven.

Ook de tweede-orde eindvergelijking van ons aanbodmodel leent zich niet

alleen  voor  het door ons te presenteren geval van stabiliteit. Ook de

tussen-vormen van stabiliteit, alsmede die van de vrije trilling 6n van

labiliteit kunnen via variatie in de persoonlijk kwantitatief te schat-

ten parameters gemakkelijk worden opgeroepen.

150



5.2 De budgettaire politiek bij vaste wisselkoersen

Voor een expansieve budgetpolitiek in een 'kleine'open volkshuishouding

bij  vaste wisselkoersen worden in deze paragraaf de voornaamste gevol-

gen geschetst binnen het kader van zowel het vraagmodel als het aanbod-

model. Wij  baseren  ons overwegend op de resultatenoverzichten van de

tabellen 5.2.1 en 5.2.2 die de kerngegevens  samenvatten  van  tabel  2

(Resovvwcgepf)  en  tabel 7 (Resoavwcgef) die zijn opgenomen in bijlage

10. Daarbij is er nu niet alleen sprake van  de  'portfolio'-benadering
met  betrekking  tot  het  binnenlandse  maar tevens het internationale

kapitaalverkeer.

De  belangrijkste data zijn hier de gegeven eenmalig definitieve beste-

dingsimpuls van de overheid j = 1. een relatief hoge  reele  openheids-
graad  K  =  0,5 en een relatief hoge financiale openheidsgraad (1-a) =

0,25.

5.2.1 De fiscale politiek in het vraagmodel

Bij vaste wisselkoersen is er ondanks vraagverruiming van overheidswege

geen  enkele  reden tot binnenlandse prijsmutaties. De ruilvoet zal dus

ook geen enkele wijziging ondergaan. Dit betekent dat de verandering in

bovenwaartse  richting van de nationale produktie gelijk is aan die van

het reale marktinkomen. De arbeidsinkomensquote verandert ex  hypothesi

niet en dus ook de winstquote niet. Het redle winstinkomen zal hierdoor

gelijk oplopen met de nationale produktie en dit betekent dat - bij  de

gegeven  kapitaalgoederenvoortaad  -  op de korte termijn het feitelijk

rendement in dezelfde mate zal stijgen. Ook het aandelenrendement of de

'gewenste'  rentevoet  gaat omhoog waardoor een zodanige kapitaalimport

wordt geinduceerd dat er sprake is van een  kortstondige  deviezenwinst

omdat  de financiale openheidsgraad hoog is; dat wil zeggen dat er veel

kapitaalimport plaats vindt gegeven een  bepaalde  binnenlandse  rente-

stijging.

De exporten blijven constant maar de importen stijgen met de  produktie

waardoor het saldo van de goederenrekening negatief uitvalt.
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Op iets langere termijn, in feite reeds vanaf periode 2, is er  evenwel

sprake van een deviezenverlies.                                              1

De investeringen kwijnen weg als gevolg van een hoger gewenst rendement

dat hoe langer hoe meer het feitelijk rendement gaat domineren.

In de trend blijven de investeringen op een lager niveau om  plaats  te

maken voor hoger dan normaal uitvallende overheidsbestedingen.

De particuliere consumptie keert overeenkomstig het  nationaal  inkomen

geleidelijk  terug naar haar uitgangsniveau. Aldus kan de goederenreke-

ning op den duur weer het evenwichtig, dus een nulsaldo aannemen.

Inmiddels  zijn als gevolg van de investeringsvermindering ook de kapi-

taalgoederenvoorraad en de  rendabele  produktiecapaciteit  zodanig  in

niveau  gedaald  dat uiteindelijk op de lange termijn sprake is van een

meer dan normale bezetting van het nog bestaande produktieapparaat.

Vanaf het eerste moment verslechtert de toestand van de overheidsfinan-

cien. Op de lange termijn blijft de overheid zitten met zowel een defi-

nitief  hogere  primaire en secundaire financieringstekort (rentelast)-

quote als met een constant hogere overheidsschuldquote.

Internationaal bezien wordt het binnenland een netto-debiteurenland met

een negatief saldo op de kapitaalopbrengstenbalans van de lopende reke-

ning  wat precies wordt gecompenseerd door een positief kapitaalimport-

saldo op de kapitaalrekening. De totale betalingsbalans  van  de  niet-

monetaire  sectoren is dus op de ultra-lange termijn in evenwicht waar-

door de deviezenvoorraad zich eveneens op een lager niveau kan stabili-

seren.
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Tabel 5.2.1 Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Vraagmodel
Kleine open volkshuishouding; Vaste wisselk65rsen (Pw = 0);

Kerngegevens Tabel 2 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; nb + em = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,117 0,0

P : Prijs produktie 0,0 0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,117 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,122 0,0kr
opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans 0,005 0,0

Dev : Deviezen 0,025 - 0,88

E: Geldhoeveelheid 0,025 - 0.80
*

ri
  Aandelenrendement 0.084 0,60

P: Ruilvoet 0,0 0,0

5.2.2 De expansieve budgettaire politiek in het aanbodmodel

Hoewel  de  nominale wisselkoers per defintie ook hier niet muteert zal

de reele wisselkoers of de tegenhanger ervan, de ruilvoet, wel verande-

ren.  In  een  open  economie moet de ruilvoet, samen met de 'gewenste'

rentevoet, zorgen voor het uiteindelijk evenwicht tussen vraag en  aan-

bod op de binnenlandse goederen- en dienstenmarkt.

Op de korte termijn staat de  produktiecapaciteit  of  het  aanbod  van

goederen  vast  en  daarmee de feitelijke effectieve vraag naar binnen-

lands geproduceerde goederen. Dat blijft gelden voor iedere in beschou-

wing  te nemen eenheidsperiode. Als de ex ante totale vraag naar goede-

ren in een open economie met vaste  wisselkoersen  groter  is  dan  het

mogelijke  binnenlandse  aanbod, dan kan de markt alleen geruimd worden
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via binnenlandse prijsstijgingen waardoor bepaalde  bestedingscomponen-

ten  van  binnenlandse en/of buitenlandse oorsprong worden afgeremd. In

zoverre dat dit niet volledig lukt vindt de te grote totale  vraag  ook

zijn  uitweg in een negatief saldo op de goederen-en dienstenbalans van

de lopende rekening. Op korte termijn zien we dit  in  het  onderhavige

geval dan ook plaatsvinden.

De oplevende particuliere en collectieve consumptie dringen de investe-

ringen  in  eerste instantie niet voldoende weg. Ook de exporten moeten

hier het onderspit delven via een ruilvoetverbetering  ofwel  een  ver-

slechtering van de concurrentiepositie.

Deze laatste ontwikkeling is er dus mede oorzaak van dat de investerin-

gen  niet  onmiddellijk  het  vereiste  lagere niveau bereiken. Immers,

hoewel het gewenste rendement onmiddellijk stijgt,  gaat  eveneens  het

feitelijk  rendement  omhoog  ten  gevolge  van de ruilvoetverbetering.

Hoewel er sprake is van een korstondige deviezenwinst, zal het  op  wat

langere  termijn  alsnog  op gang komende proces van deviezenverliezen,

ondanks kapitaalimporten, ervoor zorgen dat  langzaam  maar  zeker  het

gewenste  het  feitelijke rendement gaat domineren waardoor de investe-

ringen, en daarmee uiteindelijk ook de  nationale  consumptie,  op  een

definitief  lager  niveau  worden gebracht. Op de ultra-lange termijn

verdwijnt opnieuw het negatieve saldo op de handelsbalans.

Vanuit  het  meest  simpele welvaartstheoretische oogpunt gaat het bin-

nenland er op achter uit. Hoewel er sprake is van een definitief  hoger

geworden  ruilvoet  is  de  nationale produktiecapaciteit en daarmee de     

nationale produktie relatief m66r achteruit gegaan. De ontwikkeling van

het  reale  nationale inkomen speelt zich dus uiteindelijk op een lager
dan normaal niveau af.

Kijken  we  naar  de  toestand  van de overheidsfinancian dan is het al

direct vanaf de eerste periode 'kommer en kwel'. Het zal ook geen  ver-

wondering  wekken  dat het binnenland uiteindelijk wordt geconfronteerd

met een definitief lagere deviezenvoorraad. Het is  een  netto-debiteu-

renland  geworden. De totale betalingsbalans van de niet-monetaire sec-

toren komt in evenwicht omdat het positieve kapitaalimportsaldo  op  de
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langere  termijn precies het negatieve kapitaalopbrengstensaldo compen-

seert.

Tabel 5.2.2   Expansieve budgettaire politiek (b  = 1) Aanbodmodel

Kleine open volkshuishouding; Vaste wisselkoersen (Pw = 0);

Kerngegevens Tabel 7 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; gb + nm = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Yt Produktievolume 0,0 - 2,0

P : Prijs produktie 0.117 2,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0.117 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,122 0.0kr
- opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans 0,005 0,0

Dev : Deviezen 0,025 - 0,88

E: Geldhoeveelheid 0,025 - 0,88
*

ri
  Aandelenrendement 0,084 0.60

P: Ruilvoet 0.039 0,60
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5.3 De monetaire politiek bij vaste wisselkoersen

Het directe aangrijpingspunt voor eventuele effecten van een  monetaire

expansiepolitiek  is  uiteraard  de  binnenlandse  geldhoeveelheid. Het

indirecte, maar ucht wezenlijk werkend, transmissiemechanisme blijft in
deze  studie evenwel steeds dezelfde spilvariabele, namelijk die van de

reele kasvoorraad of, als men wil, die van de 'gewenste' rentevoet. De

onderstaande  beschouwingen zijn nu overwegend gebaseerd op de resulta-
tenoverzichten van de tabellen 5.3.1 en 5.3.2 die de  kerngegevens  sa-

menvatten van tabel 12  (Resovvwqgef)  respectievelijk  tabel  17

(Resoavwqgef) van bijlage 10.

De  belangrijkste  data zijn hier de gegeven eenmalig definitieve mone-

taire impuls van de monetaire autoriteiten g = 1, een reele  openheids-g
graad  K  =  0,5 en een relatief hoge financiale openheidsgraad (1-a) =

0,25.

5.3.1 De monetaire politiek in het vraagmodel

Opnieuw zij opgemerkt dat de binnenlandse prijzen en de  ruilvoet  niet

veranderen. De nominale, en dus ook de reele, kasvoorraden kunnen bijna
niet stijgen omdat een relatief hoge financiele openheidsgraad reeds op
de  korte  termijn  een aanzienlijk deviezenverlies veroorzaakt, vooral

via een negatieve kapitaalimport- en -opbrengstenrekening. De  geini-
tieerde  binnenlandse geldcreatie wordt echter nog niet volledig teniet

gedaan. Toch is de rentedaling zo  marginaal  dat  nauwelijks  van  een

positieve  impuls  aan  de investeringen gesproken kan worden. Zodoende

blijven ook de daarvan te verwachten multipliereffecten klein. Hierdoor

gaat  de  de  handelsbalans  een miniscuul negatief saldo vertonen dat,

zoals we al zagen, evenwel gepaard gaat met een  groot  negatief  kapi-

taalimportsaldo.  Op  de korte en middellange termijn zijn er dus in de
reale sfeer nauwelijks positieve effecten te verwachten.  Op  de  lange

termijn  is er zelfs sprake van een zodanig deviezenverlies dat de bin-
nenlandse geldcreatie volledig  wordt  geneutraliseerd.  Tegenover  het
verlies  van deviezen staat echter een tijdelijk, via de kapitaalexport
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opgebouwde, crediteurenpositie welke uiteindelijk weer  wordt  afgebro-

ken. In de trend is er immers geen sprake meer van een crediteurenposi-

tie noch van een kapitaalexport.

De  nationale  productie, consumptie, investeringen etcetera keren uit-

eindelijk eveneens terug naar hun oorspronkelijke niveau's.

Hetzelfde  geldt voor het primaire en secundaire financieringssaldo van

de overheid.

Het  feitelijk  rendement alsmede de 'gewenste' rentevoet of het aande-

lenrendement keren naar hun uitgangsniveau's terug. Dit is ook het

geval  met de obligatierentevoet en de binnenlandse overheidsschuld. De

nominale stijging van de overheidsschuld, die wij in de gesloten volks-

huishouding  nog waarnamen, blijft hier bij de kleine open economie dus

achterwege!

Tabel 5.3.1   Expansieve monetaire politiek (9  = 1) Vraagmodel

Kleine open volkshuishouding; Vaste wisselkoersen (Pw = 0);

Kerngegevens Tabel 12 van Bijlage 10; (1-a) = 0.25; nb + em = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0.007 0,0

p  :  Prijs produktie 0,0                     0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0;007 0,0

S +S : Kapitaalimport- en - 0,182 0,0kr
-opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans - 0,189 0,0

Dev : Deviezen - 0,946 - 1,0

E: Geldhoeveelheid 0.054 0,0
*

ri
  Aandelenrendement - 0,034 0,0

P: Ruilvoet 0,0 0,0
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5.3.2 De politiek van monetaire verruiming in het aanbodmodel

Het produktievolume wordt bepaald door de produktiecapaciteit en kan op
de  korte  termijn niet veranderen. Omdat de gewenste rentevoet bij een

geldinjectie nog enigszins daalt terwijl  het  feitelijk  rendement  in

eerste instantie gelijkblijft, worden de investeringen marginaal gesti-
muleerd. Dit leidt in tweede instantie tot marginaal te noemen prijs-en

ruilvoetstijgingen  en per definitie ook tot een niet interessante ver-

hoging van het reele inkomen. Van een negatief saldo op  de  handelsba-

lans  is  nauwelijks sprake. Maar de kapitaalrekening verslechtert aan-

zienlijk bij een relatief nauwelijks lagere rentevoet ten opzichte  van
het  buitenland dankzij de relatief hoge financiale openheidsgraad. Het
deviezenverlies is daarom zo fors dat  de  daaruitvoortvloeiende  geld-
uitstroom  nauwelijks wordt overgecompenseerd door de monetaire verrui-
mingspolitiek. Op langere termijn is dat helemaal niet meer het geval
en  keert,  op  de deviezenvoorraad na, voor alle variabelen de normale

situatie weer terug. Op de ultra-lange termijn heeft  monetaire  expan-

siepolitiek dan alleen maar gezorgd voor een binnenlandse verarming aan
buitenlandse deviezen.

De  structurele situatie met betrekking tot de overheidsfinancieen als-
wel de internationale schuldpositie van de binnenlandse  niet-monetaire

sectoren ten opzichte van het buitenland blijft uiteindelijk gelijk aan
die van de evenwichtige uitgangssituatie. Wat dit betreft  is  er  geen
verschil met het in de vorige paragraaf gestelde.
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Tabel 5.3.2 Expansieve monetaire politiek (g  = 1) Aanbodmodelg

Kleine open volkshuishouding; Vaste wisselkoersen (Pw = 0);

Kerngegevens Tabel 17 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; nb + nm = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 0.007 0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,007 0,0

S +S : Kapitaalimport- en - 0,182 0,0kr
- opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans - 0,189 0,0

Dev : Deviezen - O,946 - 1,0

E: Geldhoeveelheid 0.054 0,0
*

ri
  Aandelenrendement - 0·034 0,0

P: Ruilvoet 0,002 0,0

5.4   De invloed van een lagere reele internationalisatiegraad

We  stelden  aan het begin van dit hoofdstuk dat de waarde van 50% voor

de belangrijkste indicator van de reele  openheidsgraad.  met  name  de

export- en importquote   (A), de facto   vrij hoog genoemd moest worden.   Om

de betekenis van de reale internationalisatiegraad  voor een 'kleine'

open  volkshuishouding  te  onderzoeken ligt het daarom voor de hand de

effecten na te gaan van een lagere A-waarde. De te verwachten  resulta-

ten  zullen aannemelijkerwijs liggen tussen die van gesloten volkshuis-

houding (A = 0) en die van de open volkshuishouding met K = 0,5.

159



Bij  onze  feitelijke analyse van de invloed van een lagere reele open-
heidsgraad houden we dan ook in het vraagmodel mede  rekening  met  een
principieel minder van betekenis wordende (germporteerde) grondstoffen-
component bij de prijszetting. Bij vaste wisselkoersen. waartoe we  ons

hier nog steeds beperken, heeft dit thans verder geen betekenis. Dat is
wel het geval in hoofdstuk 7, alwaar het postulaat van  flexibele  wis-
selkoersen  zal  worden gehanteerd. Afgezien van minder belangrijke za-
ken, merken we alleen nog op dat we bij iedere casus van de  portfolio-
theorie  aan  spilparameter  steeds in waarde constant houden, namelijk

die van de invoeralasticiteit ten opzichte van de produktie
(A ).  Het

laatste  betekent evenwel dat een relatieve verlaging van de gemiddelde
importquote eveneens een  gelijkwaardige  verlaging  van  de  marginale
absorptiequote van de invoer ten opzichte van de produktie impliceert.

Bij een lagere reele openheidsgraad treden er in  het  vraagmodel  geen
verschillen  op  met de eerder verkregen resultaten. Althans niet op de
zeer lange termijn van de nieuwe trend. De  lange  termijn-multipliers
van  de  diverse  variabelen (die de particuliere of structuuroplossing
van de eindvergelijking voor dezelfde  variabelen  van  het  vraagmodel
bepalen)  veranderen  niet.  Op de korte termijn wordt de effectiviteit
van de budgettaire expansiepolitiek groter omdat de  korte  en  middel-
lange termijn-multipliers ook groter worden ten gevolge van een kleiner

invoerlek   (dat wil zeggen omdat AU lager  is) .
Onder  soorgelijke omstandigheden zullen bij eenzelfde verlaging van de
reale internationalisatiegraad in het aanbodmodel  op  de  korte,  maar
vooral  nu  ook op de middellange en ultra-lange termijn de contra-pro-
ductieve effecten van een budgettaire expansie  extra  groot  zijn.  De
afwentelingsmogelijkheden  van een tekort aan productieve mogelijkheden
op het grote buitenland zijn nu immers sterk verminderd.

Met  betrekking  tot de monetaire expansiepolitiek bij een lagere reele
openheidsgraad zijn op de langere termijn noch  voor  het  vraag-  noch
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voor  het aanbodmodel verschillen met de eerder afgeleide (nul-) resul-

taten te ontdekken.

Op  de  korte en de middellange termijn worden de inkomenseffecten voor

het vraagmodel iets meer positief dan eerder werd afgeleid. Opnieuw  is

hiervoor het kleiner invoerlek als oorzaak aan te wijzen.

Voor het aanbodmodel worden eveneens de lichtelijk positieve  ruilvoet-

effecten  van  de korte termijn, die we eerder zagen, nu iets vergroot.

Op de lange termijn is daarentegen- zoals reeds is gesteld- het effect

van  de  monetaire politiek nihil, dus onafhankelijk van de reale open-

heidsgraad!

5.5 De invloed van een lagere financiale internationalisatiegraad

In het voorafgaande noemden we de waarde van de  financi6le  openheids-

graad (1-a) =  0.25 groot. De betekenis ervan kwam extra scherp tot

uiting door de overgang van de 'gesloten' naar de 'kleine open' ana-

lyse,  waarbij  al direct een grote financiale openheid werd geintrodu-

ceerd. Daarom zullen we nu bekijken wat de  gevolgen  zijn  als  we  de

waarde  ervan  verlagen  naar (1-a) = 0,10, dus rekening houden met een

relatieve daling van 60%. De overige parameterwaarden laten we  daarbij

constant. Verder  verwijzen  we  naar  de  de  tabellen  9.II.A.c.1 en

9.II.B.c.1 van hoofdstuk 9 en de tabellen  10.II.A.c.1  en  10.II.B.c.1

van  hoofdstuk 10, waar gewerkt wordt met deze betrekkelijk lage finan-

ciale openheidsgraad.

Bekijken we eerst de gevolgen van de budgettaire expansie in het vraag-

model, dan gaan de eerder geconstateerde positieve resultaten er nu  op

korte termijn minder florissant uitzien. Het proces van 'overshooting',

waarbij sprake was van een tijdelijke deviezenwinst, blijft  achterwege

en  treedt  er  een onmiddellijk deviezenverlies op bij gebrek aan vol-

doende kapitaalimporten. De kapitaalimport-reactie op de initiele  ren-

testijging  is lager ondanks het feit dat de rentestijging in de eerste
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eenheidsperiode, nadat de  bestedingsverruiming  heeft  plaatsgevonden,

hoger uitvalt dan voorheen werd afgeleid.

Het zijn vooral de investeringen die hieronder lijden en via  het  mul-
tipliereffect  ook  de  nationale  consumptie in niveau afremmen. Op de

langere termijn worden de investeringen definitief weer weggedrukt door

de  hogere  overheidsbestedingen  en  bereiken uiteindelijk opnieuw een
negatief niveau. Het produktievolume keert weer naar het oorspronkelij-

ke uitgangsniveau terug.

De op lange termijn voortdurende overbezettingssituatie van de  via  te

geringe  investeringen, definitief omlaag gebrachte produktiecapaciteit
is niet afhankelijk van de financiale openheidsgraad.

Vermeldingswaard is nog dat nu het uiteindelijk gerealiseerde deviezen-
verlies in de trend lager uitvalt dan voorheen. Dat komt  onder  andere
omdat  de  lopende rekeningtekorten tijdens het aanpassingsproces lager
zijn dan we eerder konden afleiden.

De  kapitaalimport  wordt uitgelokt - en hier komt in feite de essentie
naar voren van de portefeuilleselectie-theorie - niet door  het  niveau
van  de onderscheiden opbrengstvoeten, maar wel door de relatieve muta-
tie ervan. Door een lagere financiale openheidsgraad te veronderstellen
Zijn  bij eenzelfde relatieve mutatie van de opbrengstvoeten dergelijke

kapitaalimporten uiteraard lager. Dus treden in  dit  geval  al  direct
deviezenverliezen OP. Dat  is  juist de reden waarom in het begin een
relatief hoger uitvallende stijging, in  vergelijking  met de eerdere
berekeningen,  van  de  'gewenste' rentevoet tot stand kon komen en een

kleiner volume van buitenlandse financieringsmiddelen wordt  aangetrok-
ken.

In de volgende perioden is. vergeleken met wat in periode 1 gebeurt, de
(positieve  relatieve)  mutatie in de 'gewenste' rentevoet minder groot
en daarmede ook het niveau van de kapitaalimporten.  De in de eerste

periode  reeds  afnemende deviezenvoorraad brokkelt daarom, ook bij een
lagere financiale openheidsgraad, in de tweede periode af,  bij  gebrek
aan  een voor het tekort op de lopende rekening voldoende compenserende

kapitaalimport. Als het buitenland het lopende  rekeningtekort,  hoewel
dit  nu  kleiner  is dan voorheen, niet meer voldoende wil financieren,
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dan zal bij vaste wisselkoersen het binnenland dat zelf  alsnog  moeten

doen  via  deviezenverlies. Dit zal evenwel in de trend lager uitvallen

dan bij een hogere financiale openheidsgraad.

Ook voor het aanbodmodel geldt het adagium: " Als het buitenland bereid

is te financieren dan kunnen we in het binnenland door een  budgettaire

expansie altijd wel iets forceren".  Op de korte termijn althans blijkt
dit tot op zekere hoogte op te gaan. Maar direct daarna gaat iets

soortgelijks  als bij het  vraagmodel  opgeld doen. Wal wordt bij een

lagere financiale openheidsgraad ook een  lager  deviezenverlies  geno-

teerd dan eerder het geval was. Voor de rest gelden dezelfde conclusies

als reeds in paragraaf 5.2.2 werden getrokken.

Met  betrekking  tot de gevolgen van een monetaire expansiepolitiek bij

een lagere financiele internationlisatiegraad zien we op de lange  ter-

mijn praktisch gesproken. voor zowel het vraag- als het aanbodmodel van

de 'kleine' open economie, geen enkel verschil met het  voorheen  afge-

leide. Op  de korte termijn neemt de effectiviteit van de geldinjectie

bij beide ragimes evenwel toe omdat het proces van  deviezenverlies  nu

langzamer  verloopt. Uiteindelijk ligt de deviezenvoorraad op hetzelfde

minder dan normale niveau overeenkomstig de mate van de  extra  binnen-

landse geldcreatie.

5.6  Samenvattende hoofdstelling

Samenvattend  kan  gesteld worden dat de kwantitatieve betekenis van de

financiale internationalisatiegraad met name groot is in geval van  een

budgettaire  politiek. Een dergelijke expansieve politiek behoeft op de

korte termijn bij vaste wisselkoersen niet te leiden tot een  deviezen-

verlies  wanneer  deze internationalisatiegraad maar voldoende hoog is.

Daarentegen is dan op de wat langere termijn bezien het deviezenverlies

des te groter en onherroepelijk.

Budgettaire expansie leidt tot een geringere binnenlandse rentestijging

naarmate  de  financiale openheid groter is. Desondanks is dan op korte

termijn(=lste jaar) de kapitaalimport groter zodat de lopende  rekening
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wordt overgecompenseerd. Daarom  een deviezenwinst in het eerste jaar
ten gevolge van een relatief hoge financiale internationalisatiegraad.
Het  niveau van de kapitaalimport is eigenlijk een functie van de rela-
tieve toename van de binnenlandse rentevoeten ten opzichte  van  het

vorige jaar en niet van het niveau van deze rentevoeten (Gegeven uiter-
aard de buitenlandse rentevoeten!). Als deze toename van de binnenland-
se  rentevoeten  in  het tweede jaar veel geringer is dan in het eerste

jaar zal dus ook het niveau van de kapitaalimport minder  zijn  dan  in
het  eerste jaar. Daarom zal reeds in het tweede jaar, ook bij een hoge
financidle openheidsgraad, het  totale  betalingsbalanssaldo  negatief
worden. De  kapitaalimport  zal  niet meer het lopende rekening-tekort
kunnen dekken, laat staan overcompenseren zoals  in  het  eerste  jaar.
Vandaar dat vanaf de tweede periode altijd een deviezenverlies optreedt
na een budgettaire expansie bij vaste wisselkoersen. (Dit  laatste  in
tegenstelling  tot  de theorie van de perfecte kapitaalmobiliteit zoals
door ons onder andere wordt gebruikt in hoofdstuk 9).

Slechts  op  de korte termijn is de monetaire politiek enigszins effec-
tief, en dan nog alleen maar bij een lage financiele  internationalisa-

tiegraad! Bij een hoge financiale openheidsgraad vloeit daarentegen het
binnenlands gecrederde geldaanbod snel weg  via kapitaalexporten. Dit

laatste geval lijkt veel op de conclusies die men verkrijgt met betrek-
king tot de mogelijkheid om in een kleine  open  volkshuishouding,  bij
vaste  wisselkoersen,  een  zelfstandige  geldpolitiek te kunnen voeren
indien men zou uitgaan een zeer hoge substitutieelasticiteit  van  bin-
nenlandse en buitenlandse vermogenstitels. (Wij verwijzen hiervoor naar
hoofdstuk 10 alsmede naar Kuipers en Sterken (1990).)
Al  met al moeten we concluderen dat in de kleine open volkshuishouding
met een vast wisselkoersrdgime weliswaar op de korte termijn  zowel  de
budgettaire  politiek, bij een relatief hoge financiale openheidsgraad,
als de monetaire politiek, bij een relatief lage financiele internatio-
nalisatiegraad, effectief zijn. Op  de  lange  termijn is er evenwel

sprake van ineffectiviteit, dit laatste weer in  tegenstelling  tot  de
resultaten  voor  de grote open volkshuishouding die we in het volgende
hoofdstuk zullen bespreken.
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6     HET  VRAAG-  EN  AANBODMODEL  VAN DE WERELD-TWEE-LANDENBLOKKEN

VOLKSHUISHOUDING ALS REFERENTIESITUATIE BIJ VASTE WISSELKOERSEN

6.1   Het Algemene Model van de Twee-Landen Volkshuishouding

Het  door  ons  gebruikte twee-landen(blokken-)-portfolio-model is sym-

metrisch van aard en daarom geformuleerd in 'verschillen'.
bPer  definitie geldt dan bijvoorbeeld voor de produktie dat 9 = ya - y

etc., maar ook voor het handelssaldo dat S  = -S  ofwel Sb = S  - S<  =
2Sa etc.

b

De variabelen die voorkomen in het model van de gesloten  volkshuishou-

ding, behandeld  in  hoofdstuk  4.  zijn dan te beschouwen als gewogen

gemiddelden van de betreffende landen-variabelen. Bijvoorbeeld y =  1/2
a b

y   + 1/2 y . De resultaten van het gesloten model kennende alsmede die

van het onderhavige twee-landen model in verschillen, levert  gecombi-

neerd de individuele resultaten per land op. bijvoorbeeld ya en yb.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de verschijningsvorm van  het  twee-

landen model 'in verschillen' grote overeenkomsten vertoont met het

model van de kleine open volkshuishouding. Wat vroeger de grote wereld-

rest  was  voor  het  binnenland,  is  nu het buitenlandse partnerland.

Daarom zullen we in deze paragraaf  alleen  aandacht  schenken  aan  de

exportsaldoquote  van  het  reale blok en aan de prijs- en ruilvoetvor-

mingsfunctie van het algemene model in  geval  er  sprake  is  van  een

vraagregime.

Ook het monetaire blok vereist slechts een relatief korte uiteenzetting

met  betrekking  tot de rentevoetfuncties en de resterende betalingsba-

lanssaldoquoten-functies. Uiteindelijk resteert dan  nog  de  afleiding

van  de eindvergelijking van het monetaire blok (= sub-eindvergelijking

van het totale model) die we nodig hebben bij  de  formulering  van  de

macro-economische vraag- en aanbodfunctie alsmede voor de afleiding van

de eindvergelijkingen van het twee-landenmodel.

Het  kan  in eerste instantie weer gebeuren dat de variabele van de de-

viezenvoorraad (Dev) tezamen met de nominale wisselkoersvariabele  (Pw)
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in  bepaalde  vergelijkingen  verschijnt. Afhankelijk van het vigerende

wisselkoerssysteem wordt later aan 66n van beide variabelen  de  waarde

nul toegekend.

6.1.1 Het reale blok

Voor het reale blok beginnen we met:

de afleiding van de exportsaldoquote van een twee landen-model in % van

het evenwichtige marktinkomen:

Met behulp van de symbolenlijst in bijlage 1 laten vele  hiernavolgende

functies  zich gemakkelijk begrijpen, zodat we soms zullen volstaan met

alleen het formuleren van de door ons gebruikte vergelijkingen, zonder

nadere uitleg.

(1) De reale importen van het ene land zijn gelijk aan de reele  expor-

ten van het andere land:

b a afa   b   al      b    af=    al      b
m=b=-nlp-p- p 1 + , Y=-nlp- P '+ xyl x X WJ Y XWJY

(2) Idem als bij (1):

b a bfa   b   alb  =m=n l p-P-P I+K Ya  =   gb [px  -  Pwal   +  KY  Ya
l x X    WJ     Y

(3) Handelssaldo in volume:

a    -f a      al
sb=Klb -m J

(4) Ruilvoetdefinitie van land a:

a1

po  =  i Ipx  -  pw i   =  -!4   1 B     -  PalJ         1 +L  4    l   y           w.1

(5) Waarde van het handelssaldo van land a:

sa=sa + pa
b    b
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(A)         Sb  I  -i,y y -[ga  +  eb  -  11  Fa

. 4 1          -= -Agy 9-P w als eenvoudshalve na +g b-1= (1+2K)K .

Hoewel  we  ook  met  andere  waarden hebben gewerkt, corresponderen de

desbetreffende resultatenoverzichten van de hoofdstukken 9  en  10  met

die  van  bijlage 10 bij de aanname dat: na + gb = 5; A = 0,5 en  = 2,

waardoor voldaan is aan de hiervoor bedoelde vereenvoudiging.

Daarnaast leiden we af voor het reale blok:

De prijsvormingsfunctie van het twee-landen model (vraagmodel)

(1) De kostprijsfunctie van land a:

Pf =   [Pt - h  + C 1-q) [4 + pal waarbij: haf ya- la

(2) De  ruilvoetvergelijking (via de Staat van Middelen en Bestedingen)

van land a:

a a -fa   b   al
py   -   px   =   BLPx   -   Px   -   Pwj    =   Pa         (Zie      ook de voorgaande vergelij -

king (4)

en bijlage 8)

.'. Hulpfunctie en conditie:

a             a                   a
 f - Px = qw' als q(1+B) = 1

(3) De prijszettingsfunctie van land a:

a f a f b      al

px = f y pf + (1-V) pf_1  + (1-f)  px + pw]
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-fy pa - f(1-Y) pa - (1-f) pa = idem
-1

+

f(1-V) Ap  = fyqw'a + f(1-7)qwl  - (1-f).1 pa
)1

of    apa = qf:rL w,a + w, 1 - (1-f)  1 pa
li_ 

_ --lj .  f(1-y)
A

ap  = of_z_ w, + w, 1 - (1-f)  2 Pa :Prijszettingsfunctie
x          'll -7 -

--1J           f (1 -7 ) A

Idaar pb= -pal

(4) De ruilvoetdefinitie van land a:

a    - f=       al
p     -  »tpx   -  pwJ

(IIa) Dus:    apa . iqf-K_ b + 0 1- (1-f)   a
ll_ 

_
--1J f(1-V) 2P  - Adp 

Uit (2) volgt By - Bx = 2Pa

Uit (4) en (2) volgt de alternatieve ruilvoetdefinitie van land a:

8, - Pwa . 2811 pa
A

6.1.2 Het monetaire blok

(A)  We  beginnen  met  de  afleiding van de eindvergelijking van het monetair
blok:
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De  korte  rentevoetfunctie van land a werd in hoofdstuk 5 reeds afgeleid voor

de kleine open volkshuishouding. Daar werd EW(= Eb hier) echter gelijk aan nul
S     S

gesteld, hetgeen nu niet meer mag. Derhalve krijgen we:

ar
b

P
=q . Q.-.Ii,-P:]-pa -Es
r
q

De  korte-rentevoetfunctie  van land b is hieraan analoog via een verwisseling

van de boven-indices (b voor a en a voor b) en rekening houdend met  de  notie
a bdat  p   =  -  p.  In hoofdstuk 5 werd deze rentevoet gelijk aan nul gesteld,
W W

hetgeen nu niet meer is toegestaan. Derhalve krijgen we:

brq b f- al+pa-Ea
9  -  =   Q     +   a L s   - pwl w sr

q

Nemen we het verschil van beide voorgaande functies dan verkrijgen we de korte

rentevoetfunctie 'in verschillen ':

(a)        p  3  =  Q  -  20  Es   -  p    -  2  p   +   Es          Es   -  2E  - 9 omdat   R   =   
:
q

1- 1=
en E = 2 ET + 2 Es

Merk op dat de nominale waarden voor Land B in 'dollars' zijn uitgedrukt en de

nominale waarden van land A daarentegen in 'guldens'!

Vraag naar aandelen van de beide landen:

E=gg+Dev+8
. *a a
ri rq

Q=Q + BevC = Qa + P=•R -- -g

-ri   rl
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. * 6   b-r.  r*b b 1 qK+1=Q +P-TE- -6
ri    rq

en dus volgt de vraag naar aandelen 'in verschillen':

=* =
(b)      R 1   =   8   +   P   -   rq

ri   rq

Aandelenrendement- of 'gewenste rentevoet'-functies:

* a
r.

- a   I   Ya   _   _ AL.   w,a   -   1<*a+1
ri         1-X

*b         -r

ib   =   Yb   -   --Ar  w,b   .K*b+1
ri         1-X

*
r.

(c)      4   =   9   -   -A=-  G, -   R.
+1

ri       1-X

De obligatie-rentevoetfuncties voor beide landen:

=
rp.0=6-2afE  -pal - 2pa +E :e n i s daarmee analoog aan (a)r            ls WJ W S
0

uit de vergelijkingen  (a), (b) en (c) volgt:
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(A)  De eindvergelijking van het monetair blok 'in verschillen':

R*  = 1{-4(1/2-a)}  g+ Dev + 8  + {p-1+2(1-a)} 9- pi- I G' + 2(1-a)p :(1+P)+1   l

Vervolgens gaan we over tot:

(B) De afleiding kapitaalimportsaldoquote van het twee landen-model in % van

het evenwichtig marktinkomen.

Stel      opnieuw   dat   V=2 a  -E     +   pal    =2 a  -2E   +9+   pal.   Verder   refereren  we   aan
S     W                      WJ

het kleine open model van hoofdstuk 5 voor een  analoge redenering. De daar

gebruikte boven-suffix 'w' voor de wereld-rentevoeten 'rw' en de wereld-specu-

latiekassen 'E ' worden hier vervangen door de bovensuffix 'b' van het  anderebb
landenblok, dus r  en E . De daar ontbrekende boven-suffix voor de nationale

S

volkshuishouding wordt hier vervangen door de boven-suffix 'a' van het betref-

fende landenblok.

Afgeleid werd daar:

b
r

a     11 V+-3+Eb
 u = - 8'2 T &b    s

q

en:

a

p :1 - Q. + + As + pal-pa - 4rq

Analoog geldt natuurlijk:

brq b f= a l+  a-E a
p     I   Q     +   a LES   - pwl w sP

q

of:
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b
b   1-a 1, % .4.Q b. A - pal + [Pwa -E s}

l s WJ =Q +-r.2 vr
q

Deze uitdrukking substituerend in de eerstgenoemde relatie voor q  verschaft:a b
 u = Q  -1/2V

De analoge relatie: < = Qa + 1/2V werd reeds in hoofdstuk 5 afgeleid.

Dus  het  verschil nemend van < en q  verkrijgt men analoge uitdrukkingen als

in hoofdstuk 5 werden afgeleid. met dien verstande dat in  het  rechterlid  nu

verschil-variabelen alsmede de variabele V in plaats van V' optreden.

Qa=Qa+ 1 Vw 2

a b l
qu=Q -2 V

Qa _q   =0+V  (Qa= Qb +p a i s i n 'guldens' uitgedrukt evenals Qa= qa. pa
W                                                                    UUW

en Qa - pa = qa = Qb is in 'dollars' uitgedrukt)
U W U W

en analoog:

oa _o a=8+V  (08= ob+ pa is in ,guldens' uitgedrukt evenals oa= oa+ pa
W U

a u a w a    b.                          u u wen 0  -p  =o  =0  is in 'dollars' uitgedrukt)
U W U W

en daarnaast:

K    -Ka*   fa*  _pal =R*  + v
W U
+1     +1    WI    +1

*    a     a     a*    a   b     a
Aangezien:  Ka  -p   =k   ;K   -p-p k  =k

W+1   k+1   W+1   U+1   W +1    +1
U
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6n R*  - P   =A  · Ka.- Kb.= Ka*- Kb*+ V; p:  -p    =B k  ,evenals
+1 k +1'  W    W    +1   +1

+1 +1    +1    +1

a*   b*   -*
K -K = R   .waarbij de waarden in land B in 'dollars' zijn uitgedrukt en+1   +1    +1 '

de waarden in land A in 'guldens' zijn genoteerd, geldt ook:
a bk -k =k + V of:

+1
W+1   w+1

k    - k    =  ,1 + V
+1     +1

Uit de fundamentele definities van de kapitaalimporten in % van het  evenwich-

tig marktinkomen in hoofstuk 5 leidt men, rekening houdend met het bovenstaan-

de, de gereduceerde vormen van deze saldi af. Daarbij  geldt  wederom,als  van

valuta-substitutie  wordt  uitgegaan,  dat:  Sa =  Sa = -Sa    zodat S  + S  +k k k

Sk   = Sk . We verkrijgen n
u:                  e     q

bcr e q

bcr    q

ska I (1-a) *{48 + Av + g[Qg. V - pw ]} +(1-a)*{ ABev + gBev}-g
q

sk        ·     (1-a)     6 £*6    +    *v    ,    g IO    .    v    -    pal l0

Skk = (1-a) * ali+1 + av + gft +1+ V + px - p   = (1-a){Gi In+*[AV+gv-gpa}n

+

-                                  r-                - -n

SD  -   (1-a)   f-F    +  q.     I    , [ ,  +  w  +  .j (Av  •  gv-gpll   +  *48«Y]l g  inn
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Merk op dat afgezien van de verschillen en V in plaats van  V',  de  vorm  de-

zelfde  is  als in hoofdstuk 5 weergegeven. Uiteraard moet er zowel een koers-
*

correctie plaatsvinden bij de bruto-kapitaalimporten(K   ) als bij  de  bruto-
b*         +1kapitaalexporten in  'dollars'(Ka  - pa =

Kw ) om de financieringsstroom van
+1         +1

de nieuw uit geven aandelen te bepalen.

In analogie met wat in hoofdstuk 5 werd afgeleid geven we ook:

(C) De afleiding kapitaalopbrengstensaldoquote van het twee landen model in %

van het evenwichtig marktinkomen.

"-       ra          -         rb

S            =    - C 1-a)    wro       .,     +    O;:        -        =i;    +    Oua
o                                        r                           r

0 0
.- - - --

-=
..  r

=  -(1-a)  wro··-2  +0+V-  pa
r

0
-

daar O a.O a=6+v-p a
W           U                                 W

.'
a* -  b*

..    ..     *      r.      *

S   = - (1-a) Ari  =1•' K:   - -6' + K:     +
k               b  ri     +1     ri      +1n

--         0    -

--.

+  6x {ka  +  pa  -   Fka  +  pb  -  pall   (1-a)   =W X l u   X    WJJ
--*

I.       . .

= -(1-a) Ari 4+ R+1 +V-Pa. + iI  +V-a v+B-p i (1-a)bri           w                 x   wl
* *

daar Ka   - Ka =K + V-p
a

W            U            +1              W+1     +1

en:

ka-ka=k+ V =k+V-AVW    U        -1

174



Vervolgens wordt het verschil van de  particuliere  bruto-spaarquoten  gedefi-

niaerd:

--*

*

Ari   +R+1  + Srk  = Spk
b ri            n     b-. -

..  r
wr 2+6 +S  =s

O r ro    Po0
-          -

+

--*      -= -

6"0 12 .6  + *ri  =  + R.1  +S r  I S Pr           b ri
n b

0
-          -             .             0

Als men hiermede rekening houdt kan de  totale  netto-kapitaalopbrengstenquote

mede  uitgedrukt  worden in termen van het verschil van de particuliere bruto-

spaarquoten(SP ). Evenals dat het geval was in hoofdstuk 5 wordt, vanwege onze

hypothese  van  valuta-substitutie, S  hierbij niet meegenomen omdat dan geldt
q

dat Sa = -Sa    of Sa  + Sa = 0. We verkrijgen nu:r
q bcr      rbcr

-
=

-

s   = -(1-a) wro ;° +6+v-p  
o r

0              -

.-*
-- --C

Srk  = -(1-a) Ari  4 + R+1 +V- pa· + 6*  + Bx +V- pa - aV  (1-a)
n               b r

i

+

C.-    ..

SL I .(1-a)  - Spb +  rn -  wro + Arib - i,i  [V - p:l - 6,Itsv . 6*K 
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Merk  op  dat  afgezien  van de verschillen en V in plaats van V' de vorm weer

dezelfde is als in hoofdstuk 5 werd weergegeven.

(D) De  afleiding  van de betalingsbalanssaldoquote van het twee landen-model

in % van het evenwichtig marktinkomen geschiedt als volgt:

-

SD  = (1-a)  -Pg + ain In + C X+w+ * ) Cav +g v- gp l + *aDev  
...'

St . (1-a) {-Spb+ 551 + 6"R - s.av -  wro + Krib - 6'11 [v _ P:]]

+

S  + S   . (1-a)  -Sb *(X + w* ; - i;)av + *aoev }n

Merk  wederom op dat afgezien van de verschillen en V in plaats van V' de vorm

weer dezelfde is als in hoofdstuk 5 werd weergegeven.

Daar:

-Sb  =   -S   -    -4}   =   -2S      (-St=  Sba)   en

Dev = Deva- Devb= 2Deva  (Devb= - Deva)

kan de totale betalingsbalansquote van de niet-monetaire sectoren van  land  A

als volgt worden geschreven:

sa= Sa+ Sa + Sa= (1-a) l; +W+K- 6*JAV + (28-1)S + 2(1-a) ADeva= %&Devaukrb

(Zij  is uiteraard gelijk aan de bijdrage van deze sectoren aan de toename van

de deviezen voorraad *aDeva)

of:
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(1-a)[* +w+ * - 6*]AV + (2a-1)S  = (28-1)*aDeva

Merk  op  dat nu (2a-1) in plaats van a en V in plaats van V' geschreven wordt

wanneer men deze functie vergelijkt met de  analoge functie, weergegeven in

hoofdstuk 5.

Hierbij herinneren we aan de hulpfunctie:

AV   =   2al-AEs   +  ap    I  Za  AY  +  Ap3  -   2*E)   I

28[4; + CAP: - Apya) - 2(42 - ARY)] I

2a i - (2R + 1  )pa - 2(82 - Apy)1 =
A

omdat Es =2 E-Y e n E,r=Y e n E=  E s+  ET

Uiteraard geldt  dat ADeva= 0 bij flexibele en Ap3= 0 bij vaste wisselkoersen.

6.1.3  De eindvergelijkingen bij vaste wisselkoersen

De onderstaande afleidingen zijn volkomen analoog aan die van paragraaf 5.1.3.

met dien verstande dat nu verschillen van de variabelen van  de  afzonderlijke

landenblokken  moeten worden gelezen in plaats van de variabele van een kleine

open volkshuishouding.

Zoals voorheen, starten  we met de afleiding van de macro-economische vraag-

functie van ons twee-landen model. Opnieuw abstraheren we van de loonimpuls en

gaan  uit  van het vaste wisselkoerssysteem. Hoewel ook nu weer in principe de

af te leiden vraagfunctie in combinatie met ruilvoetzettingsfunctie  de  eind-

oplossing  van  het  vraagmodel bepaalt, blijkt wederom dat de ruilvoet in het

vraagmodel niet muteert omdat noch de loonkosten- noch  de  grondstoffencompo-

nent in de kostprijs muteren. Dit betekent dus dat de nog af te leiden defini-

tieve vraagfunctie identiek is met de eindvergelijking van het vraagmodel  bij

vaste wisselkoersen.
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Uit de vraagfunctie naar "aandelen" of de eindvergelijking van het monetaire

blok, alsmede:

--

aib
de investeringsfunctie  als I = , de consumptiefunctie, de collectie-

(1+g) K

ve  bestedingsfunctie, de exportsaldoquotefunctie en de afzetdefinitie van het

redle blok volgt de voorlopige macro-economische vraagfunctie  in  verschillen

van de productiewaarden der afzonderlijke landen:

(I)       , = 2{1-21 1-a)}   +  2    =  2{1-21:1-a)}[ 8. Dev:1 +  2   g

De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire sectoren (Su) is  in

geval van vaste wisselkoersen niet per se gelijk aan nul; dit laatste komt tot

uiting in de hiernavolgende impliciete deviezenfunctie:

st«, - 2«  1 + d[-Y } = s[«  - 2« E - 2«De. } + d[-Y } - Ca-1/2) « ev

Met behulp van de voorlopige macro-economische vraagfunctie formuleren  we  de

hiernavolgende expliciete deviezenfunctie:

(III): Dev - A'Bev-1 - A"(c-d) -2c  E + c(2A'- A")       + A"'(c-d)     A
(a-1/2)* + 2c (a-1/2)x + 2c (a-1/2)  + 2c - 

--1

cA'''         =
ag-1

(a-1/2)* + 2c

De parameters worden ook voor dit geval gedetailleerd  benoemd  in  het  para-

meteroverzicht van bijlage 1.

Omdat in het onderhavige twee-landen model bij vaste  wisselkoersen  de  ruil-

voetmutatie ontbreekt in het geval van het vraagrOgime:

(II) Pa=O

geldt ook:
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,  = (1 + 2R) pa= 0 in het vraagmodel.
Y

11

Jit  bovenstaande vergelijkingen, inclusief de deviezenfunctie, volgt de defi-

1itieve macro-economische vraagfunctie Sn tevens de eindvergelijking  van  het

,raagmodel 'in verschillen' bij vaste wisselkoersen (ETVV):

(ETVV) P - A'P-1 = A"AE  + A"'ax-g

jok voor het onderhavige twee-landen model wijzen we op de mogelijkheid

van een grote monetaire politiek door middel van de uitgifte van  schatkistpa-

pier  ( ).  Deze  variabele verschijnt dan op dezelfde plaats in bovenstaande
eindvergelijking als die met betrekking tot de kleine monetaire politiek(E).

De  eindvergelijking  van  het aanbodmodel van de twee-landen volkshuishouding

'in verschillen' bij vaste wisselkoersen wordt verkregen  door  de  combinatie

van  de  macro-economische  vraagfunctie en de macro-economische aanbodfunctie

van het aanbodr6gime. Zoals we voor de 'kleine' open economie  in  het  vorige

hoofdstuk al opmerkten, zal dan de ruilvoet in principe ongelijk zijn aan nul,

alleen al op grond van zijn evenwichtsscheppende taak tussen vraag en  aanbod.

Daarom  formuleren  we hierna opnieuw de meer algemene vorm van de definitieve

macro-economische vraagfunctie, waarin de ruilvoet is opgenomen:

(IIa): ; -A' -1 = -   (1 +2Al)  [Pa -A,p31] +   A' 'a    + A' ' 'Z Rg
A

vervolgens geven we dan de afleiding van  de  macro-economische  aanbodfunctie

van het twee landen-model 'in verschillen':

Uit de vraagfunctie naar "aandelen" en
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--

Gib
de investeringsfunctie met   j =

, de produktiefunctie, de
(1+g) K-

veronderstelling 5 = ., dus y = y'. en de accumulatiedefinitie volgt:

de voorlopige macro-economische aanbod-functie:

p - a' Y-1 = b' E-1 - py- 1
+ e,P

a

1J
-1

Uit de expliciete vergelijking voor de deviezenvoorraad (III),

=    1+2u   a
en de definities: p  =   .0- P  respectievelijk E=g+ Dev,  waarbij  E hier

A
gemakshalve opgevat wordt als de som van de monetaire expansie via de overheid

( ) an die via de extra-beleningspolitiek van de  centrale  bank.  volgt  een

uitdrukking voor  de reale kasvoorraad E - p  als functie van Pa en E. verge-
lijkbaar met die in paragraaf 5.1.3 afgeleid voor een kleine  open  volkshuis-

houding.

Deze gesubstitueerd in de bovenstaande voorlopige aanbodfunctie  verschaft  de

definitieve macro-economische aanbodfunctie:

1 fa al
(IIb)      - a'&-1- A. [y-1 - 0.9-2} = le' - 12  b'] LP-1

- A,P  1 +
A -2J

+ b,  [(a-1/2): + 2c]
+

A. I (c-d)-2, } I  -11 -
(a -1/2X) + 2c

fA'[(a-1/2)* + 2c] -c(ZA'- A' ')  lfEl +
- b, l

[(a -1/2)x + 2c] J l --2J

b, A", (c
--d)

1 f  :       1-b·         A' '

'c

1 8,-21J  l   -g- 1 J
[(a -1/2)* + 2c] [(a- 1/2)X + 2c]
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In het aanbodmodel kan P 4 0 zijn omdat de ruilvoet het evenwicht moet  schep-

pen tussen vraag en aanbod.

De combinatie van de macro-economische vraagfunctie (IIa) en  de  macro-econo-

mische aanbodfunctie (IIb) geeft  uiteindelijk  de eindvergelijking van het

twee-landen aanbodmodel'in verschillen' bij vaste wisselkoersen:

(ETVA):
i - a' ''i_ - A' fi-1 - a"';-2)  =1      l

f     A         -      e.    -   b'     FA "A E        - A '''Ax   1 +

Ll,2» jl
-i -g-lJ

+ b'  [(a-1/2)* + 2c]
+

A''(c-d)-2c  I A-11 -
(a -1/2*) + 2c

- b, A,I(a-1/2)X + fc] -c(2A'- A")     A l+
[(a -1/2)* + 2c] --21

b'                               -b'r  A.''  (9 - d)        } [ Ag-1] A...9
. [ xg-2]

L  [(a -1/2)x + 2c] [(a- 1/2)A + 2c J
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Hierbij is a"'= a' -    I   .  e' - b' 
1 + 2A

Merk op dat de struktuur van deze eindvergelijking volkomen analoog is aan die

welke in hoofdstuk 5 werd afgeleid voor de kleine open volkshuishouding.

Voor de benoeming van de parameters verwijzen we naar de bijlagen 1, 7 en 9.

De  karakteristiek  is  een  eindvergelijking  van de tweede orde met stabiele

eigenschappen. Al is er in verschillen sprake van stabiliteit wil  dit  echter

nog  niet zeggen dat de landenvariabelen als zodanig een stabiele ontwikkeling
laten zien!

6.2 De  eenzijdige  budgettaire politiek van een Grote Open Economie bij vaste

wisselkoersen

We  baseren ons op de resultatenoverzichten van de onderstaande tabellen 6.2.A

en 6.2.B die de kerngegevens samenvatten van tabel 4 (Restvvwcgepf) respectie-

velijk  tabel 9 (Restavwcgef) van bijlage 10. We zullen daarbij zien dat de

thans te trekken conclusies, in tegenstelling tot die in het vorige hoofdstuk,

globaal  genomen  steeds  gaan convergeren naar de conclusies van het gesloten

model. In zoverre we ons hierna nog zullen afvragen wat nu eigenlijk de  bete-

kenis  is  van  de reele en de financiale openheidsgraad wordt bijvoorbeeld al

snel duidelijk dat dit voor de ultra-lange termijn van  de  trend  nihil  moet

zijn. Alleen  tijdelijke  herverdelingen  van de via het gesloten model af te

leiden gemeenschappelijke resultaten over de beide landen(-blokken) alsmede de

snelheid waarmee de uiteindelijke nieuwe structuursituatie wordt bereikt leve-

ren dan nog stof voor nuanceringen op.

Bij het vraagmodel van de 'grote open' volkshuishouding geldt voor beide  lan-

den  dat  de unilaterale budgetexpansie van land A (hierna vaak met binnenland

aangeduid), zowel op de korte alsook de lange termijn, effectief is. De  posi-

tieve  effecten  verspreiden zich over beide landen(-blokken). Natuurlijk zijn

er ook voor de individuele partners verschillen in de  korte-  en  lange  ter-

mijnresultaten  te  bespeuren,  met  name  bij het onderhavige geval van vaste
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Tabel 6.2.A   Expansieve budgettaire politiek (xa = 1) Vraagmodel
Grote open volkshuishouding; VasteZwisselkoersenb(P  = 0);

Kerngegevens Tabel 4 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + 4  =w5; Ky = 2

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0.365 0.333

P : Prijs produktie 0,0 0,0
Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,063 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0.065 0,0kr
-opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0.002 0,0
U

Dev : Deviezen 0,009 - 0,60

E: Geldhoeveelheid 0,009 - 0,60

*
r. : Aandelenrendement 0,353 0,60
1

Pa : Ruilvoet 0,0 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0.302 0.333

P : Prijs produktie 0,0 0,0
Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,063 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en - 0.065 0,0
-opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans - 0,002 0.0
U

Dev : Deviezen - 0.009 0,60

E: Geldhoeveelheid - 0.009 0.60

*
r. : Aandelenrendement 0,314 0,0

1
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Tabel 6.2.B   Expansieve budgettaire politiek (xa = 1) Aanbodmodel

Grote open volkshuishouding; VasteZwisselkoersenb(P  = 0);
Kerngegevens Tabel 9 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + n  =W5; Ay = 2

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,0 A - 0.033

P : Prijs produktie 0.365 4   0.033Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0.063 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0.065 0,0kr
- opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0,002 0,0

Dev : Deviezen 0.009 - 0,0

E: Geldhoeveelheid 0,009 - 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0,353 0,01

Pa : Ruilvoet 0,016 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,0 A - 0.03

P : Prijs produktie 0,302 &   0.03Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,063 0,0

S +S : Kapitaalimport- en - 0.065 0,0kr
- opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans - 0,002 0,0

Dev : Deviezen - 0.009 0.8

E: Geldhoeveelheid - 0.009 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0,315 0,01
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wisselkoersen wat betreft de deviezenvoorraad, rentevoetmutaties en de saldi

op de goederen- en dienstenrekening.

Daarnaast treden er ook op de lange termijn verschillen op. De door ons te

gebruiken  argumentaties voor het initiarende binnenland (= land A) komen vaak

neer op die welke wij reeds hanteerden in het geval van de 'kleine' open  eco-

nomie.  Omdat  er  nu  tevens  sprake is van een gre+ere resonantie vanuit het

buitenland kunnen we evenwel niet meer volstaan met te  verwijzen  naar  het

vorige  hoofdstuk. Dit laatste geldt uiteraard helemaal niet meer voor de door

ons te analyseren resultaten voor  het  zich relatief 'passief' opstellende

buitenland (= land B).

Op de korte en middellange termijn profiteert land A in een grotere  mate  van

van  de  door een budgettaire expansie veroorzaakte toeneming van de produktie

dan land B. In de eerste periode profiteert het niet alleen van de  uitgelokte

hogere  nationale consumptie, maar ook van extra investeringen zolang het ver-
schil tussen het feitelijk kapitaalrendement  en  het aandelenrendement (die

beide stijgen) positief blijft vanwege een dan nog geringe deviezenwinst. Voor

land B is dit verschil negatief  hetgeen  hier  een  lager  investeringsniveau
veroorzaakt.

Het handelsbalanssaldo voor land A is negatief en wordt volledig  gefinancierd

door  land  B, dat zelf derhalve met een negatief saldo op de kapitaalrekening

wordt geconfronteerd.

Vanaf  periode  twee slaat het hiervoor beschreven proces alweer om. Nationale

produktie en consumptie in land A worden gematigd, omdat de investeringen  een

lager  dan  normaal niveau aannemen als een dan optredend deviezenverlies zijn

invloed op de rentevoet doet gelden. Voor land B zien we het omgekeerde gebeu-
ren.

Op de lange termijn stabiliseren de  nationale  produktie  en  consumptie  van

beide  landen  zich  op  een definitief hoger niveau. Het verschil in de lange

termijn-ontwikkeling kenmerkt zich vooral door structureel  hogere  overheids-

uitgaven  in  land A, dit ten koste van structureel lagere investeringen van

hetzelfde land. De daarmee samengaande minder dan normale  produktiecapaciteit

vereist  een meer dan normale bezetting ervan om de hogere produktie te kunnen

realiseren. In land B daarentegen, zijn de investeringen en de  produktiecapa-

citeit juist toegenomen en kunnen de in gelijke mate verhoogde niveaus  van de
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nationale produktie, de particuliere en  overheidsconsumptie  worden  gereali-

seerd  met  handhaving  van een normale bezettingsgraad van het produktieappa-

raat.

Land  A  heeft  haar gedeeltelijk geslaagde expansiepolitiek in de reale sfeer

uiteindelijk moeten betalen met een structureel deviezenverlies, een  structu-

reel hoger overheidstekort en een hogere overheidsschuldquote. Op alle fronten

zijn ook de binnenlandse rentevoeten gestegen. Last. but  not  least,  is  het

definitief een netto-debiteur van het buitenland geworden.

Het buitenland zelf profiteert daarentegen niet alleen in de reele  sfeer  van

het  eenzijdige initiatief van land A, maar ook in de rentesfeer. De zich nau-

welijks of niet wijzigende rentevoeten zorgen er bovendien voor dat de  situa-

tie voor overheidsfinancien zich hier, praktisch gesproken, niet wijzigt.

De resultaten voor het aanbodmodel van een 'grote ' open volkshuishouding  bij

vaste wisselkoersen zijn fundamenteel anders dan we bij het vraagr&gime hebben

afgeleid. In hoofdstuk 4 zagen we al dat in het aanbodmodel  van  de  gesloten

wereldhuishouding een budgettaire expansie tot stagflatie leidde. Dat gaat dan

ook op voor alle twee-landen modellen en dit ongeacht het te  postuleren  wis-

selkoersragime.

De stagflatoire effecten die het binnenland nu initieert met  haar  eenzijdige

budgettaire  maatregelen verspreiden zich op den duur met hetzelfde ritme over

beide betrokken landen(-blokken).

Dit contra-productieve proces zet zich op de korte termijn al in voor de mees-

te van de beide landen-variabelen. Alleen is er op de korte termijn weer spra-

ke van een lichte deviezenwinst voor het binnenland. Op de lange termijn mani-

festeert zich alsnog een fors deviezenverlies aan het buitenland mede  vanwege

de  hier  door ons veronderstelde hoge financiale openheidsgraad (1-a = 0,25).

Hoewel de handelsbalans zich weer op  het  nulsaldo stabiliseert, heeft het

binnenland  intussen  een  definitieve  debiteurenpositie ten opzichte van het

buitenland opgebouwd.

Vanwege  de  hogere rentevoeten in het binnenland ten opzichte van het buiten-

land zal de laatste steeds bereid blijven om de negatieve kapitaalopbrengsten-

saldi  van  het binnenland volledig te financieren, tenzij er een vertrouwens-
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crisis uitbreekt omdat het binnenland overdrijft met zijn politiek van budget-

taire expansie. Een  ontploffende  staatsschuld  is dan niet ondenkbaar. (Met

betrekking tot deze laatste mogelijkheid verwijzen we naar hoofdstuk 3.)

6.3 De monetaire politiek bij vaste wisselkoersen

We baseren ons nu op de resultatenoverzichten van de tabellen 6.3.A  en  6.3.B

die  de  kerngegevens  samenvatten  van tabel 14 (Restvvwqgef) respectievelijk

tabel 19 (Restavwqgef) van bijlage 10.

De eenzijdig geinitieerde monetaire expansiepolitiek van land A veroorzaakt in

het twee-landen-vraagmodel gunstige reale effecten die  zich  uiteindelijk  in

dezelfde mate verspreiden over alle landen(-blokken).

Het binnenland wordt in eerste instantie geconfronteerd met een negatief  han-

delssaldo  dat uiteindelijk weer naar nul toegaat. Op de langere termijn is er

hier opnieuw sprake van een structureel deviezenverlies maar niet zo groot als

de  geldinjectie bedroeg. Structurele overschotten op de lopende rekening, met

name op de kapitaalopbrengstenbalans, financieren uiteindelijk de voortdurende

kapitaalexporten van het binnenland naar het buitenland zodat uiteindelijk een

minimale crediteurenpositie kan worden gehandhaafd. Dit is een klein  verschil

met wat we concludeerden bij een kleine open volkshuishouding. Daar was bij de

trendoplossing immers geen sprake meer van enige  kapitaalexport.  De  niveaus

waarop  nu  dit  kapitaalverkeer  plaatsvindt zijn evenwel ook verwaarloosbaar

laag te noemen. Hetzelfde geldt voor de situatie van de overheidsfinancian.

lets  soortgelijks  kan  gezegd  worden,  niet voor de reele, maar wal voor de

nominale gevolgen van een eenzijdig  gevoerde  monetaire  expansiepolitiek  in

geval  wij de resultaten bezien voor het twee-landen-aanbodmodel. De noodzake-

lijke prijsstijgingen verspreiden  zich  bij  vaste  wisselkoersen  over  alle

landen(-blokken).  Het  binnenland  heeft weer een structureel deviezenverlies

van een beperkte omvang te incasseren, maar wordt, weliswaar  in  verwaarloos-

bare mate, een netto-crediteurenland.
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Tabel 6.3.A   Expansieve monetaire politiek (Qa = 1) Vraagmodel

Grote open volkshuishouding; Vasfe wisselkoersen Apw = 0);
Kerngegevens Tabel 14 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + 9  .5; A  =2

Y

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,501 0,5

P : Prijs produktie 0,0 0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,001 0,0

S +S : Kapitaalimport- en - 0.097 0,0kr
- opbrengstsaldo

S£: Saldo
betalingsbalans - 0.098 0,0

Dev : Deviezen - 0,489 - 0,5

E: Geldhoeveelheid 0.511 0,5
*

ri
  Aandelenrendement - 0,005 0,0

Pa : Ruilvoet 0,0 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,499 0,5

P : Prijs produktie 0,0 0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,001 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0.097 0,0kr
-opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0.098 0,0

ev : Deviezen 0,489 0,5

E: Geldhoeveelheid 0.489 0,5
*

r. : Aandelenrendement 0,005 0,01
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Tabel 6.3.B Expansieve monetaire politiek (Qa = 1) Aanbodmodel
Grote open volkshuishouding; Vas e wisselkoessen Apw = °);   =

Kerngegevens Tabel 19 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; 9  + 4  =5; X Y=Z

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 0.501 0,5
Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,001 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en - 0.097 0,0
- opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans - 0.098 0,0
U

Dev : Deviezen - 0,489 - 0,5

E: Geldhoeveelheid 0,511 0,5

*

ri
  Aandelenrendement - 0,005 0,0

Pa : Ruilvoet 0,0 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 0,5 0,5
Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,001 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en 0.097 0,0
- opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,098 0,0
U

Dev : Deviezen O.489 0,5

E: Geldhoeveelheid O,489 0,5

*
r. : Aandelenrendement 0,005 0,0
1
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6.4 De invloed van een lagere reale internationalisatiegraad

Zowel  voor  het  vraag- als het aanbodmodel bij vaste wisselkoersen is de in-

vloed van een lagere redle openheidsgraad op de ultra-lange termijn nihil.

Op  de  korte en de middellange termijn kan men, als men zich daartoe geroepen

voelt, nog enige nuances onderscheiden. Bij het vraagmodel zal de  budgetpoli-

tiek  voor  het  initierende  binnenland op de korte termijn iets meer soelaas

kunnen bieden vanwege een afgenomen invoerlek. Dit gaat dan ten koste  van  de

positieve  korte-termijnresultaten in het buitenland. Met een beetje goede wil

kan men bij het aanbodr&gime op de korte termijn voor het binnenland een extra

slechte  beginsituatie  ontdekken  en  voor het buitenland is dan de negatieve

korte-termijn situatie iets minder geprononceerd.

De  eenzijdige  monetaire  expansiepolitiek leidt op verwaarloosbare wijze bij

een lagere reele openheidsgraad tot betere  korte-termijnresultaten  voor  het

binnenland,  en  het omgekeerde gaat dan uiteraard op voor het buitenland; dit

geldt zowel in geval dat het vraagr&gime als dat het aanbodr6gime aktueel is.

6.5 De invloed van een lagere financiale internationalisatiegraad

Ook de betekenis in de reele sfeer van een lagere financiele  openheidsgraad

voor  de  gang  van  zaken  op de ultra-lange termijn is nihil, voor zowel het

vraag- als het aanbodmodel bij vaste wisselkoersen. Wel valt  het  op  dat  de

uiteindelijk  te  incasseren deviezenverliezen door een budgettair actief bin-

nenland nu minder groot uitvallen dan voorheen. Dit laatste is niet het  geval

voor  de  nieuwe  trendsituatie  die ontstaat indien er sprake is van monetair

actief binnenland.

(Wij  verwijzen  hier naar de resultatenoverzichten van de tabellen 9.II.A.c.2

en 9.II.B.c.2 van hoofdstuk 9 alsmede 10.II.A.c.2 en 10.II.B.c.2 van hoofdstuk

10.)

Daarentegen is voor de korte termijn de lagere financiele  openheidsgraad  wel

van belang.

De eenzijdige budgettaire expansiepolitiek leidt op de korte en de middellange

termijn  in het vraagmodel tot minder goede resultaten voor het binnenland dan
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voorheen. Het krijgt nu al vanaf het eerste moment te maken met een  deviezen-

verlies. Het  omgekeerde  geldt dan voor het buitenland, dat zich, minder dan

noodzakelijk is, bereid toont de lopende rekeningtekorten van  het  binnenland

te financieren, ondanks het hogere niveau van de 'gewenste' rente.

Bij het aanbodmodel zien we  onder  soortgelijke  omstandigheden  een  sneller

afbraakproces  voor  het  binnenland,  met  name voor de investeringen, en ook

direct weer deviezenverliezen. Het omgekeerde gebeurt in het buitenland.

De ultra-lange-termijn resultaten van zowel het vraag- als het aanbodmodel, in

geval van een eenzijdige monetaire expansiepolitiek van het binnenland, laten

zien dat een lagere financiale openheidsgraad geen enkele rol meer speelt. Ook

niet in de deviezensfeer.

De  resultaten  in  het  vraagmodel vallen op de kortere termijn gunstiger uit

voor het initierende binnenland ten koste van wat lagere positieve  resultaten

voor  het  buitenland. Grotendeels is het voorafgaande te begrijpen indien men

zich realiseert dat het proces van deviezenafbraak voor het binnenland  op  de

korte  termijn minder groot in omvang is. De snelheid waarmee het uiteindelijk

negatieve niveau van een half procent wordt bereikt is lager geworden.

In het aanbodmodel is ook nu het lager uitvallende deviezenverlies op de korte

termijn door het binnenland er de oorzaak van dat de nu te  realiseren  lagere

'gewenste'  rentevoet meer aanleiding geeft voor de marginaal te noemen korte-

termijn verbeteringen in het niveau van de investeringen. De snelheid  waarmee

het  binnenland  het structureel negatieve peil van een half procent voor zijn

deviezenvoorraad bereikt is ook hier weer lager geworden.

6.6   Samenvattende hoofdstelling

Samenvattend kan gesteld worden dat de betekenis van de financiale internatio-

nalisatiegraad  vooral  van  belang  is  bij de analyse van de effecten van de

budgettaire politiek op korte termijn. Bij een relatief lage graad wordt reeds

op  korte termijn door het actieve expanderende land een deviezenverlies gele-

den, terwijl het bij een hogere financiale openheidsgraad  op  dezelfde  korte

termijn juist een deviezenwinst kent. In dit opzicht verschillen de conclusies

van het twee-landen model niet van die van de  kleine  open  volkshuishouding.
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Wel  is  er een groot verschil met betrekking tot het lange termijn-effect van

zowel de budgettaire als de  monetaire politiek. Terwijl  de  desbetreffende

effecten  bij een kleine open volkshuishouding vrij snel wegebben, zijn ze bij

een grote open volkshuishouding daarentegen definitief en omvangrijk van aard,

althans bij het vraagmodel.
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7     HET VRAAG- EN AANBODMODEL VAN DE KLEINE OPEN VOLKSHUISHOUDING ALS

REFERENTIESITUATIE BIJ FLEXIBELE WISSELKOERSEN

In tegenstelling tot hoofdstuk 5 wordt nu het postulaat van een passie-

ve  interventiepolitiek van het bankwezen op de valutamarkt losgelaten.

In plaats van het vast wisselkoerssysteem wordt dan in principe van het

flexibele  wisselkoersr&gime uitgegaan. Daarbij blijft het uiteraard

mogelijk dat de monetaire autoriteiten  via  de  vereiste  geldpolitiek

alsnog  een  constante wisselkoers nastreven. Daarom zal in het hierna-

volgende in plaats van de deviezenfunctie bij vaste  wisselkoersen,  de

zogenoemde wisselkoersfunctie respectievelijk de 'vereiste geldpolitie-

ke' functie bij constante wisselkoersen worden afgeleid. De uitgangssi-

tuatie blijft, als voorheen, di6 van de evenwichtige groei.

7.1   Het model

Voor de 'kleine' open volkshuishouding hebben we in hoofdstuk 5 in drie

aparte paragrafen achtereenvolgens het  reele  en  het  monetaire  blok

alsmede  de  basis  van  de  daaruit af te leiden eindvergelijkingen de

revue laten passeren. Pas op het laatste moment spitste  onze  aandacht

zich  toe op het r&gime van vaste wisselkoersen alsmede op de te onder-

zoeken autonome bestedingsimpuls van de overheid en de  autonome  mone-

taire  impuls. Wij kunnen hier dan ook voor een groot gedeelte volstaan

met hetgeen door ons reeds is afgeleid in de eerste twee paragrafen van

hoofstuk 5. Onze aandacht kan nu onmiddellijk gericht zijn op de aflei-

ding van de basis-ingredienten voor de eindvergelijkingen bij flexibele

wisselkoersen, van zowel het vraag- als het aanbodmodel.

(A): We beginnen met het in  herinnering  roepen  van  de hierna, als

hulpfunctie, te  gebruiken  totale  betalingsbalanssaldo-quote  van de

niet-monetaire sectoren, onder de veronderstelling nu dat Dev = 0:
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-

Su =S b+S k +S r  = (1-a) {(* + w+A- 6*)AV'} + aSbn

waarbij
AV' = (1+a) E-AEs + APwl I (1+a) IAY + APw - 2AE1

E  = ZE - Y daar E  = Y enS

11E  . -E  + -F--2  s   2-T

Vervolgens kunnen we overgaan tot de afleiding van de macro-economische

vraagfunctie van het open model bij flexibele wisselkoersen:

Opnieuw volgt uit de vraagfunctie naar "aandelen",
-

Gib
de investeringsfunctie met  I = , de  consumptiefunctie,

(1+g) K
de  collectieve  bestedingsfunctie,  de  exportsaldoquotefunctie  en de

afzetdefinitie de voorlopige macro-economische vraagfunctie:

(8)                Y.i s E. [1-2}p w.2  
of

2a 2BY= b   [E _ pyl+   1  -   Ipw- Py]  + 6- x.g

De totale betalingsbalanssaldoquote van de niet-monetaire sectoren (Su)

is in geval van flexibele wisselkoersen gelijk aan nul. (dat wil zeggen

dat het bankwezen niet intervenieert op  de  valutamarkt)  en  kan  dus

gebruikt worden als impliciete wisselkoersfunctie:

(A,)
c [AY  -  248  +  Apw}   +  d  -Y  +  pw      =  0

of: c ay - 2[AE - Apy] + [Apw- apy] 1 + d -y + [Pw- Py]   = O
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Verder is er vanuit gegaan dat L' en EW beide gelijk aan nul zijn omdat

we deze impulsen niet bestuderen.

Uit bovenstaande vergelijkingen en de definitievergelijking van

P  -   A  . (p- p ) volgt via eliminatie van de reele geldvoorraad (E
1+K y

- p ) de definitieve macro-economische vraagfunctie:Y

(1+R) ,(I):      y- Ay-1 = - - - [P - AP-11  + 2Cztxg
A

De expliciete wisselkoersfunctie (III) volgt eveneens uit de  vergelij-

kingen (A') en B en de ruilvoetdefinitie:

Ap =E-A E - CAX + Dx
(III):  Pw -   w-1         -1     -g    -g

Deze  functie  is  belangrijk omdat hieruit kan worden afgelezen hoe de

geldpolitiek moet worden gevoerd na impulsen, wil  men  de  wisselkoers

stabiliseren.

(C): Vervolgens leiden we  de  ruilvoetvormingsfunctiefunctie  van  het

open vraagmodel af. Uit de prijszettingsfunctie, die in bijlage 8 wordt

toegelicht:

apx = q{it y' + y.:1  -  · lt) 1 P : Prijszettingsfunctie
4

en de Ruilvoetdefinitie:

Acpx-pw) 1
P Volgt:
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(IIa) De ruilvoetvormingsfunctie:

Ap    -    iq Il      '     +    ttill     -     Li I El: )     P    -    i   Ap.

waarbij w' = 0.

Uit de twee ruilvoetdefinities:

py - px = , Ipx-pwl - p

volgt ook de alternatieve ruilvoetdefinitie:

p -p .1:Bp                             IY    W
K

Merk  op dat er een verschil bestaat in begripsvorming. Een ruilvoetde-

finitie is nog geen ruilvoetvormingsfunctie. De laatste heeft  uitslui-

tend iets met prijszetting te maken!

Substitutie in de definitieve macro-economische vraagfunctie (I) van de

ruilvoetvormingsfunctie (IIa) geeft de definitieve eindvergelijking van

het vraagmodel van de 'kleine'  open  volkshuishouding  met  flexibele
wisselkoersen.

De eindvergelijking van het betreffende aanbodmodel eist eerst:

(D): De  afleiding van de macro-economische aanbodfunctie van het open
model:

Uit de vraagfunctie naar "aandelen",

.

cri
bde investeringsfunctie met   I = , de  produktiefunctie,

(1+g) K
de veronderstelling  5  = -,  d.w.z. y = y'. en de accumulatiedefinitie

Volgt:
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De voorlopige macro-economische aanbodfunctie die we reeds in hoofdstuk

5 hebben genoemd:

y   -   a'y-1.=b'  FE        -   p       1      +   e'   P
L   -1             V.ll                           -1

Hierbij is opnieuw uitgegaan van M' = 0.

Uit de expliciete vergelijking voor de wisselkoers (III)

en de definitie: p -p =11Ap
Y    W

A

volgt een uitdrukking voor de reale kasvoorradenfunctie:

(E - py) - ACE-1- py_ ) = -   .    P+ A[14-8 ]p-1+ C b a - Dx1+K
g   -g

A                              A

Deze gesubstitueerd in bovenstaande voorlopige aanbodfunctie verschaft:

De definitieve aanbodfunctie:

C"b) y - Ay-1 - a. [,-1 - Ay-2} . 1.' - li; b.} [,-1 -Apl  -
-21

+ b'(C-D) x - b'Cx
g-1

-g
-2

Via  substitutie  van  (IIb) in (I) wordt de eindvergelijking verkregen

van het aanbodmodel van de 'kleine' open economie bij flexibele wissel-

koersen.

N.B. Ook hier geldt weer dat in het aanbodmodel P 0 0  kan  zijn  omdat

hij het evenwicht moet scheppen tussen vraag en aanbod.
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7.2 De budgettaire politiek bij flexibele wisselkoersen

Allereerst  verwijzen  we naar de resultatenoverzichten van de tabellen

7.2.A en 7.2.B die de kerngegevens samenvatten met betrekking tot tabel

3 (Resovfwcgepf) respectievelijk tabel 8 (Resoafwcgef) van bijlage 10.

Voor een kleine open volkshuishouding is de budgettaire politiek alleen

op  de  korte  en  de  middellange  termijn, en dan nog slechts als het

r6gime van het vraagmodel aktueel is, effectief te noemen. Gecombineerd

met vaste wisselkoersen kwam er, na een kortstondige deviezenwinst, een

geleidelijk proces van deviezenafbraak op gang als gevolg van een  bud-

gettaire expansiepolitiek. Tevens  resulteerden er op langere termijn

zowel een lagere produktiecapaciteit alswel een hoger  financieringste-

kort van de overheid. Bovendien werd het binnenland schuldenaar van het

buitenland.

Ook bij flexibele wisselkoersen in het vraagmodel komen we tot derge-

lijke conclusies. Alleen is de hiervoor bedoelde  effectiviteit  op  de
korte  termijn in de reele sfeer nu wat kleiner. Dit heeft enerzijds te
maken met een direct optredende appreciatie van de binnenlandse valuta
en  anderzijds  met de vertraagde doorberekening ervan in de afzetprij-

zen. Daardoor ontstaat er weliswaar een ruilvoetwinst maar ook een

concurrentienadeel  die  de  importen  doen stijgen en de exporten doen

dalen, waardoor de produktie en zelfs het reele  inkomen  ten  opzichte

van  de  vroegere resultaten afnemen. De relatief lagere produktiestij-
ging is evenwel een tweede determinant van de  importen.  waardoor  het

binnenland  toch  nog  wordt geconfronteerd met eenzelfde negatief han-

delsbalanssaldo als we zagen bij vaste wisselkoersen.

Al  spoedig zien we wederom een negatieve ontwikkeling voor de investe-

ringen; het verschil tussen  de  gestegen  niveaus  van  het  feitelijk

rendement  en de gewenste rentevoet wordt negatief. De daardoor uitein-

delijk lagere produktiecapaciteit leidt tot een definitieve  overbezet-

ting ervan. De niveaus van de produktie en de particuliere consumptie

keren immers terug naar hun oorspronkelijke uitgangswaarden. De over-

heidsconsumptie  gaat  uiteindelijk  naar  het  positieve niveau van de

oorspronkelijke bestedings-impuls. Daardoor zullen de investeringen
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Tabel 7.2.A Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Vraagmodel
Kleine open volkshuishouding; Flexib&le wisselkoersen (Dev = 0);

Kerngegevens Tabel 3 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; nb + em = 4; A  = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,104 0,0

P : Prijs produktie - 0.013 0.888
Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0,117 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en 0.117 0,0
- opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,0 0,0
U

Pw
: Wisselkoers - 0.0261 0.888

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0

*

ri
  Aandelenrendement 0,083 0,666

P: Ruilvoet O,004 0,0

Tabel 7.2.B Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Aanbodmodel
Kleine open volkshuishouding; Flexib le wisselkoersen (Dev = 0);

Kerngegevens Tabel 8 van Bijlage 10; (1-a) = 0.25; nb + nm = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Yt Produktievolume 0,0 - 2,0

P : Prijs produktie 0.091 2,888
Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0.117 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en 0.117 0,0
-opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,0 0,0
U

Pw
: Wisselkoers - 0.026 0.888

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0

*
r. : Aandelenrendement 0.083 0,60
1

P: Ruilvoet 0.039 0,60
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definitief  op  een  dienovereenkomstig lager peil komen te liggen. Dat
zorgt er voor dat het structurele saldo van de handelsbalans kan terug-

keren naar de oorspronkelijke uitgangswaarde van nul.
Op de lange termijn is er al met al sprake van  ineffectiviteit  in  de

reale sfeer, terwijl de gesch6tste ontwikkeling zich uiteindelijk kris-
talliseert in een definitieve depreciatie van de binnenlandse valuta en
een  algemene  stijging van het binnenlandse prijspeil in dezelfde mate
waarmee bij het r6gime van vaste wisselkoersen sprake van een  structu-
reel deviezenverlies.

In het aanbodmodel kan op de korte termijn onder  soortgelijke  omstan-
digheden  geen extra ruimte gevonden worden om het binnenlands geprodu-
ceerde aanbod uit te breiden. De ruilvoet zal weer als  evenwichtschep-
pend  mechanisme  moeten  stijgen om ervoor te zorgen dat de toegenomen

nationale consumptie kan worden gerealiseerd ten koste van  lagere  in-
vesteringen  en exporten respectievelijk hogere importen. Vanwege kort-
stondige appreciatie is de  noodzakelijke  prijsstijging  op  de  korte
termijn  lager  dan  in het geval van vaste wisselkoersen. Zoals we nog

zullen zien is dit laatste argument ook de oorzaak van een  structureel
hogere  prijsstijging  in de trend dan we bij vaste wisselkoersen zagen
omdat we hier dan juist te  maken  krijgen  met  het  verschijnsel  van
depreciatie.

Hoewel ook nu op de korte termijn het  handelssaldo  negatief  uitvalt,
verschilt de mate waarin dat plaatsvindt niet met wat we hiervoor zagen
bij het vraagrdgime. De reden daarvan is dat nu de  concurrentiepositie
weliswaar extra verslechtert maar de invoermutatie uit hoofde van de

produktiemutatie ook veel geringer wordt.
Wederom komt er op iets langere termijn een geleidelijke depreciatie op
gang die een extra opwaartse druk op de prijzen veroorzaakt.  De  ruil-

voet-  en  de, wegens depreciatie extra-noodzakelijke, algemene binnen-
landse prijsstijging worden bewerkstelligd door  de  verhoogde  binnen-

landse bestedingsdruk.
Op de lange termijn is het extra-hoge prijsniveau gelijk  aan  de  mate

waarin  er sprake is van een structurele volumedaling van de produktie,
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zoals bij vaste wisselkoersen, plus het  depreciatiepercentage  van  de

binnenlandse valuta.

Structureel lagere investeringen leiden tot een  structurele  verlaging

van  de  rendabele  produktiecapaciteit en daarmee ook tot de reeds ge-

constateerde produktiedaling. Het handelsbalanssaldo kan  daardoor  ook

bij  flexibele wisselkoersen teruggebracht worden naar zijn evenwichtig

niveau: de daling van het exportsaldo  uit  hoofde  van  een  slechtere

concurrentiepositie  wordt  precies gecompenseerd door de geringere in-

voer uit hoofde van de produktiedaling.

Vanaf de eerste periode verslechtert de situatie voor de binnenlandse

overheidsfinancian. Deze stabiliseert zich in de trend in de vorm van

een  extra  tekort. Tevens wordt op dezelfde ultra-lange termijn de in-

tussen opgebouwde netto-debiteurenpositie van het  binnenland  ten  op-

zichte van het buitenland gestabiliseerd.

7.3 De monetaire politiek bij flexibele wisselkoersen

We redeneren nu overwegend aan de hand van de resultatenoverzichten van

de tabellen 7.3.A en 7.3.B die de kerngegevens samenvatten van tabel 13

(Resovfwqgef) respectievelijk tabel 18 (Resoafwqgef) van bijlage 10.

De monetaire politiek zal ook bij flexibele wisselkoersen in het vraag-

model OP de korte  en  de  middellange termijn effectief zijn.

Daarbij zullen de binnenlandse prijzen zich niet onmiddellijk en volle-

dig  aanpassen  aan  de  in het leven geroepen depreciatie, die zich al

vanaf de eerste periode in volle omvang, dus in dezelfde  mate  als  de

gerealiseerde binnenlandse geldcreatie, manifesteert. Als gevolg van de

hier veronderstelde monetaire expansiepolitiek kan bij  een  vertraagde

doorberekening  van  deze depreciatie tijdelijk een gunstige concurren-

tiepositie worden georganiseerd! De  daarvoor  noodzakelijke  ruilvoet-

verslechtering ontstaat via een nahinkende afzetprijs. De export- en de

importwaarde ontwikkelen zich evenwel -gezien onze keuze van  elastici-

teiten- zodanig dat het saldo op de handelsbalans niet muteert, dus ook
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Tabel 7.3.A Expansieve monetaire politiek (Q = 1) Vraagmodel
Kleine open volkshuishouding; Flex bele wisselkoersen (Dev = 0);

Kerngegevens Tabel 13 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; nb + em = 4; Ay = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,5 0,0

P : Prijs produktie 0,5 1,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
- opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw
: Wisselkoers .1,0 1,0

E: Geldhoeveelheid 1,0 1,0
*

ri
  Aandelenrendement 0,0 0,0

P: Ruilvoet - 0,167 0,0

Tabel 7.3.B Expansieve monetaire politiek (Q  = 1) Aanbodmodel
Kleine open volkshuishouding; Flex bele wisselkoersen (Dev = 0);

Kerngegevens Tabel 18 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; nb + nm = 4; xy = 2

Omschrijving Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 1,0 1,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
-opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

pw
: Wisselkoers 1,0 1,0

E: Geldhoeveelheid 1,0 1,0
*

r. : Aandelenrendement 0,0 0,01

P: Ruilvoet 0,0 0,0
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niet op de korte termijn. Op het moment dat de  doorberekening  van  de

depreciatie in de bintienlandse prijzen is voltooid zijn ook de positie-

ve effecten in de reale sfeer verdwenen. We houden dan alleen een bin-

nenlandse prijsstijging, een  depreciatie van de munt en een gestegen

binnenlandse geldhoeveelheid over die precies overeenkomt met  de  door

de monetaire autoriteiten georganiseerde geldimpuls.

Monetaire expansie bij het aanbodragime heeft in de reale sfeer direct

al  vanaf  de eerste periode geen enkel reeel effect. De nationale pro-

duktie kan niet en het nationale reale inkomen zal niet veranderen.  De

ruilvoet  muteert  immers  ook niet omdat de geldexpansie gelijktijdige

tendenzen tot een zodanige rentedaling, depreciatie en vraagstimulering

uitlokt dat onmiddelijk, dus reeds binnen de eerste eenheidsperiode van

de monetaire impuls, de binnenlandse prijzen stijgen overeenkomstig  de

depreciatie van de binnenlandse valuta. Op de korte termijn blijft

aldus het saldo van de handelsbalans, evenals in de trend, op nul ge-

handhaafd. In tegenstelling met de budgettaire expansiepolitiek wordt

bij een monetaire expansiepolitiek door het binnenland  noch een netto-

debiteuren-, noch een netto-crediteurenpositie ten opzichte van het

buitenland opgebouwd. 'Money doesn't matter'.

7.4 De invloed van een lagere redle internationalisatiegraad

Een lagere reale openheidsgraad bij het  vraagr6gime  betekent  op  de

korte  termijn  een toename van de effectiviteit van de budgettaire ex-

pansiepolitiek in de binnenlandse produktie-  en consumptiesfeer. Een

lager invoerlek is daarvoor opnieuw als directe oorzaak aan te wijzen.

Op de korte termijn zal er weer sprake zijn van een 'overshooting' van

de wisselkoers. De  binnenlandse valuta apprecidert kortstondig! Deze

appreciatie veroorzaakt weer binnenlandse prijsdalingen, maar veroor-

zaakt  alsnog een ruilvoetwinst vanwege de vertraagde kostendoorbereke-

ning. Het hiermee gepaard gaande concurrentienadeel voor  het  handels-

saldo wordt echter verkleind door een lagere marginale invoerquote.
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Op de lange termijn heeft de lagere reale openheidsgraad  evenwel  geen

enkele  betekenis meer in vergelijking met de eerder afgeleide resulta-
ten.

Onder  soortgelijke  omstandigheden valt het effect van een budgettaire
expansie bij het aanbodragime, op de lange termijn, w61 extra  negatief

uit  voor de nationale produktie, investeringen en consumptie. De vanaf
het eerste moment nog lagere investeringen dan we reeds eerder waarna-

men,  zijn daarvan de schuld. Het lagere invoerlek zorgt er immers voor
dat het noodzakelijk wordt om de investeringen extra terug te  dringen.
Bij  een  verbetering  van de ruilvoet moet zoiets. zeker op de kortere

termijn, bewerkstelligd worden door een hogere 'gewenste' rentevoet dan
we voorheen al zagen. Het verschil tussen het feitelijke kapitaalrende-
ment en de gewenste rentevoet zal zodoende extra negatief uitvallen.
Op  de  korte  termijn  zal er sprake zijn van een kortstondige extra
appreciatie van de binnenlandse valuta. Op de lange termijn zijn  even-
wel  de  ruilvoet- en nominale wisselkoersverandering zoals eerder werd

afgeleid.

De  lagere  reele openheidsgraad impliceert dan wel dat de binnenlandse
productie- en afzetprijs in de trend op een hoger niveau uitkomen.
Voor  de  uiteindelijke situatie van de overheidsfinancian alsmede voor
de nationale debiteurenpositie ten opzichte van het buitenland kan  aan

de lagere openheidsgraad geen extra betekenis worden toegekend.

De monetaire expansiepolitiek in het vraagmodel, met vertraagde doorbe-
rekening     van de kosten,    is   bij een lagere reale openheidsgraad   op   de
korte termijn minder effectief. Omdat de direct en volledig doorkomende
depreciatie  op  dezelfde vertraagde wijze doorberekend wordt in de af-
zetprijs, wordt nu het ruilvoetverlies en daarmee ook het concurrentie-
voordeel lager. Exporten en importen stijgen minder dan vroeger, maar
zorgen niettemin opnieuw voor een steeds aanwezig nulsaldo op  de  han-
delsbalans.  Omdat de overige bestedingsvariabelen dezelfde waarden als
eerder berekend aannemen, is de  lagere  exportvraag  de  uiteindelijke
oorzaak van de lagere effectiviteit.
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Op de lange termijn heeft de lagere reale  openheidsgraad  geen  enkele

betekenis meer; ook niet voor de nationale overheidsfinancian of de

nationale schuldpositie ten aanzien van het buitenland.

Bij  het aanbodr6gime is het verschil in effect van de monetaire expan-

sie op zowel de korte, de middellange als de ultra-lange termijn  afwe-

Zig.

7.5 De invloed van een lagere financidle internationalisatiegraad

Verlaging  van  de financiale internationalisatiegraad geeft vooral in-

zicht in de kwantitatieve betekenis van de reactiegevoeligheid  van  de

beleggers  op rentemutaties. (Wij  verwijzen  hier  naar  de tabellen

9.II.A.c.1 en 9.II.B.c.1 van  hoofdstuk  9  alsmede  naar  de  tabellen

10.II.A.c.1 en 10.II.B.c.1 van hoofdstuk 10.)

Eenzelfde budgettaire expansiepolitiek als voorheen in  het  vraagmodel

werd  verondersteld,  met vertraagde doorberekening van de kosten in de

afzetprijs, leidt nu direct al tot depreciatie en  dus  blijft  nu  het

'overshooting'-verschijnsel achterwege. De vertraagde kostendoorbereke-

ning impliceert nu dat er in tegenstelling tot  het  vroeger  door  ons

afgeleide  resultaat  op de korte termijn per saldo sprake is van ruil-

voetverslechtering en daarmee een  verbetering  van  de  internationale

concurrentiepositie. Dit  leidt tot relatief hogere scores voor de na-

tionale produktie, investeringen en consumptie op de korte termijn.

Op  de  lange  termijn  blijft in deze sfeer echter alles bij het oude.

Uiteindelijk wordt de ruilvoet dus weer gelijk aan nul, maar hebben  de

nominale  depreciatie en de binnenlandse prijzen een minder hoog niveau

bereikt. Ook de overheidsfinancian (hoewel marginaal) zijn er minder op

achteruit  gegaan. De nationale netto-debiteurenpositie zal thans over-

eenkomstig de minder hoge depreciatie significant verbeteren. Het  bin-

nenland  mag het veranderde .'maecenas'-gedrag van de buitenlandse be-

leggers in dit geval toejuichen omdat de lagere financiale openheid  er

voor  zorgt dat de structureel negatieve kapitaalopbrengstensaldi op de

lopende rekening van de betalingsbalans zijn afgenomen.
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Bij het  aanbodragime zal onder soortgelijke omstandigheden als eerder

verondersteld, een verlaging van de  financiale  openheidsgraad  op  de
lange  termijn geen betekenis hebben voor de reale sfeer. Voor de over-

heidsfinancian en de netto-schuldenpositie ten opzichte  van  het  bui-
tenland zien we sterke overeenkomsten met de in het voorgaande vermelde
resultaten van het vraagmodel.

In  de  prijzensfeer treedt er opnieuw reeds op de korte termijn depre-
ciatie van de munt op  waardoor de binnenlandse prijzen extra stijgen.
Op de lange termijn is het effect in dezelfde prijzensfeer juist minder
groot te noemen dan bij een hoge financiele openheidsgraad.

Uiteraard  gaat  de  minder grote ruilvoetverbetering op de korte en de
middellange termijn ook gepaard met een minder negatief  handelsbalans-
saldo, maar  uiteindelijk  zal dit toch weer zijn evenwichtig nulsaldo
bereiken.

Het  zal duidelijk zijn dat de analyse van een lagere financiale inter-
nationalisatiegraad als zijnde een minder reactiegevoelig gedrag van de
financiele actoren, toch zal moeten leiden tot de conclusie dat de
resultaten van een monetaire expansiepolitiek  niet  worden  gewijzigd.
Dit  gaat op voor zowel de korte als de lange termijn bij het vraag- an
aanbodragime.

7.6   Samenvattende hoofdstelling

Samenvattend kan gesteld worden dat de kwantitatieve betekenis  van  de

financiele internationalisatiegraad met name belangrijk is in geval van
een budgettaire politiek. Een dergelijke  expansiepolitiek  behoeft  op
korte termijn bij flexibele wisselkoersen niet te leiden tot een depre-
ciatie wanneer deze openheidsgraad maar voldoende hoog is. Integendeel,
er  kan dan zelfs sprake zijn van een kortstondige appreciatie met alle
gevolgen van dien voor de binnenlandse afzetprijzen  en  bij  een  ver-
traagde kostendoorberekening (in geval van het vraagr&gime) ook voor de
ruilvoet en daarmee voor de concurrentiepositie.

206



Uiteindelijk  zal  de ruilvoet echter bij het vraagr6gime weer naar nul

tenderen en de depreciatie onherroepelijk zijn.

Bij het aanbodr6gime is de depreciatie eveneens onherroepelijk maar zal

de ruilvoet zich stabiliseren op een definitief hoger niveau. Onder dit

r6gime is het prijsniveau daarom ook hoger dan bij het vraagr6gime.

Er bestaat een sterke analogie met het model waarbij uitgegaan werd van

een  systeem  van vaste wisselkoersen. Waar daar sprake was van een de-

viezenverlies is hier sprake van een depreciatie; en omgekeerd: was  er

daar  op  korte  termijn  sprake van een deviezenwinst in geval van een

relatief hoge financiale internationalisatiegraad, zo  is  hier  sprake

van een appreciatie.

De desbetreffende mutaties van de deviezenvoorraad op lange termijn bij

een systeem van vaste wisselkoersen corresponderen nauw met(zijn gelijk

aan) de hier optredende mutaties van de nominale wisselkoers!

Hoe dan ook, onder een flexibel wisselrdgime kan op de korte termijn in

een kleine open volkshuishouding de budgettaire politiek, bij een rela-

tief hoge financiale openheidsgraad, evenals de monetaire politiek, bij

een relatief lage financiale internationalisatiegraad, effectief ge-

noemd worden. Op  de lange termijn zijn ze daarentegen beide ineffec-

tief. Dit laatste geldt evenwel niet meer voor de  resultaten  met  be-

trekking  tot  de  grote open volkshuishouding welke we in het volgende

hoofdstuk zullen bespreken.
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8     HET VRAAG- EN AANBODMODEL VAN DE WERELD-TWEE-LANDENBLOKKEN VOLKS-

HUISHOUDING ALS REFERENTIESITUATIE BIJ FLEXIBELE WISSELKOERSEN

Op een vrij snelle manier kunnen we in de hiernavolgende  paragraaf  de

semi-herleide  vormen  afleiden die moeten dienen als basisingredienten

voor de formulering van de eindvergelijkingen van het vraag- en aanbod-

model  voor  de  twee-landen(-blokken)  volkshuishouding, met flexibele

wisselkoersen. We steunen daarbij vooral 6p de reeds verkregen resulta-

ten van hoofdstuk 6, waarvan de eerste paragrafen zijn gewijd aan zowel

het reele als het monetaire blok van het algemene model  van  de  twee-

landen volkshuishouding.

8.1   Het model bij flexibele wisselkoersen

(A)  We  beginnen met het overnemen van enkele belangrijke functies die

we al in hoofdstuk 6 hebben gezien zoals:

De prijszettingsfunctie:

APx = qf-VI- w, + c, 1 - (1-f)  2 Pa
ll_V _    _-lj   f(1-y) i

b    a
Daarbij geldt dat:  P = -P

Als we verder rekening houden met de ruilvoetdefinitie:

- r           al

pa . ; LPX - Pwl dan volgt uit de prijszettingsfunctie:
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De ruilvoetvormingsfunctie:

(IIa): apa = Iqf_L G,+w  1 -(1-f)          a2pa - »APw-    li -V _ --lj f(1-V)

waarbij opnieuw w' = 0
= = a b aPer definitie geldt: p  -p  =P-P=  2P . Samen  met  de  voorgaande
YX

ruilvoetdefinitie verkrijgen we dan:

De alternatieve ruilvoetdefinitie:

B      -   p      =   28il,pa
Y  W- .

A

De betalingsbalanssaldoquotefunctie van het twee-landen model in %  van

het  evenwichtig  marktinkomen luidt, zoals  we in hoofdstuk 5 hebben
afgeleid:

r.   -   -   -4

Su =S k+S r +S b= (1-a) Lx + w+A- 6*JAV + (2a-1) Sbn

Daarbi j   is:   AV  =  Za  -AEs   +  apwl   =  Za (&9  +   Apw  -   26Ej

en:
ES

=2 E-Y
omdat E,r =9 e n E-  E s+  f i r

Wij kunnen thans overgaan tot:

De  afleiding  van de voorlopige macro-economische vraagfunctie van het

twee-landen model:
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Uit de vraagfunctie naar "aandelen",
-

Gib
de investeringsfunctie met:   I = .  , de

(1+g) K -
consumptiefunctie, de collectieve bestedingsfunctie, de exportsaldoquo-

tefunctie, de afzetdefinitie en de arbeidsinkomensquote Z'  =  0  volgt

een  uitdrukking in verschillen van de desbetreffende variabelen van de

afzonderlijke landen:

(B)               9 = 2 fl-2(1-a)    +  1 _ 2{1-2(1-a)}1  a  28 =l
b b     ]Pw +  bx.g

of:

P =
Zl 1[2-p]+[1- J [p: -  y] .  bx.g

fl-2(1-a)1 f 2{1-2(1-a)}1 2B

b    J       Y               b

De hiervoor gegeven hulpfunctie met betrekking tot de totale betalings-

balanssaldoquote  van  de  niet-monetaire sectoren (Su) is in geval van

flexibele wisselkoersen gelijk aan nul waardoor de  impliciete  wissel-

koersfunctie geschreven kan worden als::

(A' )                                                     c  9   -    2AE   +   Apw      +   d l-9   +   Pw}    =   01,
of:

«Id; - 2[42 - Aby]+ [*pa - *By]l + dI-i + [p: - Sy]] = 0

Uit  de twee laatste vergelijkingen alsmede de definitie Pa= -8--7 (B -

1+A  Y

p )volgt via een eliminatie van de reele  geldvoorraad-verschilvariabe-

le (E - By):  de definitieve macro-economische vraagfunctie :

(I): ; - AP-1 =- (1(,i'.)    [Pa  -  AP:1}   +  2('Sig

Daarnaast  leveren  de vergelijkingen (A') en (B) de expliciete wissel-

koersfunctie op. maar ook de functie met betrekking tot 'de vereiste
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geldpolitiek' bij flexibele wisselkoersen, indien de monetaire autori-

teiten alsnog constante wisselkoersen nastreven:

(III): pwa - Apwa  =E- AE-1 - CA g + D g
-1

Bij de voorgaande afleidingen is zoals gezegd gebruik  gemaakt  van  de

hiernavolgende drie definities:

9-p a= & + B  -p a= ; + (1+2R) pa
w         y    w

A
De  definitieve  macro-economische  vraagfunctie (I) en de ruilvoetvor-

mings-functie (IIa) leveren tezamen de eindvergelijking van het  vraag-
model met flexibele wisselkoersen voor de twee-landen economie op. Voor
de benoeming ervan verwijzen we naar de bijlagen 1, 2, 7 en 9.

(C): Tenslotte  gaan we over tot de afleiding van de voorlopige macro-

economische aanbodfunctie van het twee landen-model

Uit de vraagfunctie naar "aandelen",
- -

aibde investeringsfunctie met  j = ,  de  produktiefunctie.  de
(1+g) A-

veronderstelling 5 = =, dus y = y', de accumulatiedefinitie en de

arbeidsinkomensquote M'  =  0  volgt  de  voorlopige  macro-economische
aanbod- functie:

.-

P, - a' &-1 = b'  E+ 1 - By- 1  + e'P 1

Uit de expliciete vergelijking voor de wisselkoers (III),

en de definitie: B  - pa = 113;4  pa
Y    W

A
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krijgen we een uitdrukking voor de reale kasvoorraad E-p  als functie
van Pa en vergelijkbaar met die in paragraaf 7.1 voor een  kleine  open

volkshuishouding afgeleid.

Deze gesubstitueerd in de bovenstaande  voorlopige  aanbodfunctie  ver-

schaft:

De definitieve macro-economische aanbodfunctie:

(IIb)    - A -1 - a. [9-1 - AP-2} =  e. - jili b'   [Pa  - Apa 1 -l -1     -2J

+ b'(C-D) Eg  - b'Cxg
-1        -2

Merk  op  dat de struktuur van deze functie analoog is aan die welke we
hebben afgeleid voor de kleine open volkshuishouding in hoofdstuk 7.

De  combinatie  van  de macro-economische vraagfunctie (I) en de macro-
economische aanbodfunctie (IIb) levert  de  eindvergelijking  'in  ver-
schillen' op van het aanbodmodel voor de twee-landen economie met fle-

xibele wisselkoersen. Wij verwijzen voor de inhoudelijke  en  numerieke
benoeming ervan naar de bijlagen 1. 7 en 9.

'In verschillen' is er sprake van stabiliteit. DAt wil echter nog  niet

zeggen  dat  de landen-variabelen als zodanig een stabiele ontwikkeling
laten zien!
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8.2 De budgettaire politiek bij flexibele wisselkoersen

Overwegend baseren we ons nu op de resultatenoverzichten van de  tabel-
len  8.2.A  en 8.2.B die de kerngegevens samenvatten met betrekking tot

tabel 5 (Restvfwcgepf) respectievelijk tabel 10 (Restafwcgef) van  bij-

lage 10.

Bij de beoordeling van de gevolgen van een eenzijdig  gevoerde  budget-
taire  expansiepolitiek in het algemene vraagmodel met twee. wederzijds

van elkaar afhankelijke, symmetrische  'grote'open  volkshuishoudingen,
zijn opnieuw, ook  bij flexibele wisselkoersen, de resultaten van het
gesloten wereldmodel van hoofdstuk 4 het vaste referentiepunt. Het  kan

niet  anders zijn dan dat ook nu de eenzijdige budgetpolitiek effectief
is, Ook op de lange termijn.

De  verdeling  van  het wereldresultaat over de twee onderscheiden open
economien kan voor sommige individuele landenvariabelen uiteraard asym-
metrisch zijn.

Op de korte termijn profiteert het binnenland van zijn eenzijdig  geno-
men  budgettaire  maatregel in de reale s feer iets m&or dan het buiten-
land. Op de lange termijn gaan beide landen er in een even  grote  mate

OP vooruit. Een  uitzondering  daarop  vormen de investeringen. Op de
korte termijn zijn deze voor het binnenland nog enigszins positief maar

zij  worden  weldra  naar een lager dan normaal niveau gedirigeerd. Het
buitenland ondergaat wat dat betreft een daarmee tegengestelde  ontwik-

keling.

Uiteindelijk blijft het binnenland daarom  zitten  met  een  overbezet-

tingsgraad  van  zijn  produktiecapaciteit, terwijl het buitenland zich
verzekerd weet van een normale bezetting van zijn  uitgebreide  produk-

tieapparaat. Deze als negatieve 'verspilling' te kwalificeren situatie

in het binnenland gaat gepaard met definitieve afzetprijsstijgingen  en
een  depreciatie  van zijn valuta. Het buitenland kan daarentegen op de
lange termijn bogen op definitieve lagere afzetprijsniveaus als  gevolg
van  een definitieve appreciatie van zijn valuta. Bovendien. terwijl de

'gewenste' rentevoet voor het buitenland op een normaal  niveau  terug-
keert, gaat deze voor het binnenland naar een weliswaar constant maar
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rabel 8.2.A Expansieve budgettaire politiek (x  = 1) Vraagmodel
a

Grote open volkshuishouding; Flexi661e wisselkoergen (Dev = 0);
Kerngegevens Tabel 5 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + n  =5;K y=2

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,361 0.333

P : Prijs produktie - 0,005 0,60
Y

Sb: Saldo
goederenrekening - 0.063 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,063 0,0kr
- opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,0 0,0
U

Pw:
Wisselkoers - O,018 1,33

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0.352 0,60
1

Pa : Ruilvoet 0,002 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0.306 0,33

P : Prijs produktie 0.005 - 0,60
Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,063 0,0

Sk + Sr : Kapitaalimport- en - 0.063 0,0
- opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,0 0,0
U

Pw
: Wisselkoers 0,018 - 1,33

E: Geldhoeveelheid b,o 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0.314 0,0
1
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Tabel 8.2.B Expansieve budgettaire politiek (xa = 1) Aanbodmodel

Grote open volkshuishouding; Flexi66le wisselkoersgn (Dev = 0);
Kerngegevens Tabel 10 van Bijlage 10; (1-a) = 0.25; na +4=5; 'Ay=21

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,0 A - 0,03

P : Prijs produktie 0.356 a   0.03Y

S : Saldo goederenrekening - 0,063 0,0b

S +S : Kapitaalimport- en 0,063 0,0kr
- opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw
: Wisselkoers - 0,018 1,33

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0.352 0,601

Pa : Ruilvoet 0,016 0,60

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,0 6 - 0,03

P : Prijs produktie 0,311 A   0.03Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,063 0,0

S +S : Kapitaalimport- en - 0.063 0,0kr
-opbrengstsaldo

Su: Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw : Wisselkoers 0,018 - 1,33

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0.314 0,01
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hoger niveau. Het voorgaande legt uiteraard ook de basis voor een defi-

nitieve  verslechtering  van de binnenlandse overheidsfinancian alsmede

voor een structurele nationale netto-schuldpositie ten opzichte van het

buitenland.

De handelssaldi zijn op de lange termijn weer gelijk aan nul.

Een  heersend  aanbodr&gime met flexibele wisselkoersen in beide landen

levert voor een eenzijdige, binnenlandse budgetexpansie dezelfde  stag-

flatoire  ontwikkeling  op als we zagen voor de gesloten wereldhuishou-

ding in hoofdstuk 4. De stagflatoire effecten verspreiden zich  op  den

duur over alle betrokken landen(-blokken). De resultaten per individue-

le landenvariabele zijn nu ook symmetrischer van aard dan het geval was

in het vraagmodel. Althans in hetreele (inclusief het prijzen-)blok.

In de sfeer van de overheidsfinancian verslechtert de binnenlandse

situatie  zich gedurende een langere periode dan de buitenlandse situa-

tie. Het binnenland bouwt uiteindelijk een netto-schuldpositie  op  ten

opzichte van het buitenland.

8.3   De monetaire politiek bij flexibele wisselkoersen

Thans  verwijzen we naar de resultatenoverzichten van de tabellen 8.3.A

en 8.3.B die de kerngegevens samenvatten  van  tabel  15  (Restvfwqgef)

respectievelijk tabel 20 (Restafwqgef) van bijlage 10.

De eenzijdige monetaire expansiepolitiek in het binnenland heeft op  de

lange  termijn binnen het kader van het twee-landen vraagmodel gunstige

reale effecten die zich uiteindelijk  verspreiden  over  alle  landen(-

blokken).

Op de korte termijn kent het binnenland grotere voordelen in  de  reele

sfeer, onder andere omdat het een verbetering in de concurrentiepositie

realiseert vanwege een vertraagde doorberekening van de onmiddellijk in

volle  omvang  doorkomende depreciatie van de binnenlandse munt. Ook de

relatief hogere investeringen ten opzichte van  het  buitenland  spelen

hier  een belangrijke rol. Dit gaat niet ten koste van het binnenlandse

handelsbalanssaldo dat steeds op nul uitkomt gezien de door ons  veron-

derstelde waarden van de desbetreffende elasticiteitscoafficianten.
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Tabel 8.3.A   Expansieve monetaire politiek (Qa = 1) Vraagmodel

Grote open volkshuishouding; Flex bele wisselkoersgn (Dev = 0);
Kerngegevens Tabel 15 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + n  =5; A y=2

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

Y: Produktievolume 0,7 0,5

P : Prijs produktie 0,3 0,5Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
- opbrengstsaldo

Su: Saldo betalingsbalans 0,0 0,0

pw
: Wisselkoers 1,0 1,0

E: Geldhoeveelheid 1,0 1,0
*

ri
  Aandelenrendement 0,0 0,0

Pa : Ruilvoet - 0,1 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,3 0,5

P : Prijs produktie - 0,3 - 0,5Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
-opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw : Wisselkoers - 1,0 - 1,0

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0,0 0,01
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Tabel 8.3.B   Expansieve monetaire politiek (Qa = 1) Aanbodmodel

Grote open volkshuishouding; Flex bele wisselkoersgn (Dev = 0);
Kerngegevens Tabel 20 van Bijlage 10; (1-a) = 0,25; na + 4  =5:K y=2

Omschrijving: Periode 1 Trend

Land A (actieve land)

y : Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 1,0 1,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
- opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw
: Wisselkoers 1,0 1,0

E: Geldhoeveelheid 1,0 1,0
*

r. : Aandelenrendement 0,0 0,01

Pa : Ruilvoet 0,0 0,0

Land B (passieve land) Periode 1 Trend

Y: Produktievolume 0,0 0,0

P : Prijs produktie 0,0 0,0Y

Sb: Saldo
goederenrekening 0,0 0,0

S +S : Kapitaalimport- en 0,0 0,0kr
-opbrengstsaldo

S : Saldo
betalingsbalans 0,0 0,0

Pw
: Wisselkoers - 1,0 - 1,0

E: Geldhoeveelheid 0,0 0,0
*

r. : Aandelenrendement 0,0 0,0
1

....
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Een soortgelijke politiek bij het aanbodragime leidt in de reele sfeer

tot geen enkel resultaat. De nominale gevolgen, in de vorm van bin-

nenlandse prijsstijgingen en depreciatie van  de  binnenlandse  valuta,
vinden  uitsluitend  in  het binnenland plaats. Het buitenland kan zich
van deze inflatoire gevolgen van een binnenlandse eenzijdige  monetaire
injectie afschermen via een appreciatie van zijn eigen munt.

De binnenlandse overheidsfinancien verslechteren slechts in nominale

zin; die  van het buitenland helemaal niet. Lopende rekening- en kapi-
taalrekeningsaldi zijn in evenwicht. Ook de wederzijdse  internationale
schuldpositie is dan evenwichtig te noemen.
Afgezien van de gevolgen in de nominale sfeer zijn de resultaten van de
beide  besproken politieke instrumenten in de reele sfeer bij flexibele
wisselkoersen vrijwel gelijk aan die welke wij verkregen bij  een  sys-
teem van vaste wisselkoersen.

8.4 De invloed van een lagere reale internationalisatiegraad

Op  de  lange  termijn zijn voor het vraagr&gime, met betrekking tot de
effecten ten gevolge van een eenzijdige  budgettaire  expansiepolitiek,

geen  verschillen te constateren met wat we eerder zagen als een lagere
reale openheidsgraad wordt verondersteld. Op de  korte  termijn  is  de

betekenis van deze lagere reele openheidsgraad marginaal te noemen.
Toch is het nog interessant om te constateren dat er nu ook sprake  kan

zijn  van een nog duidelijker 'overshooting'-verschijnsel dan voorheen.
Een lichte, kortstondige extra appreciatie dus en  een  marginaal  ver-
slechterende  concurrentiepositie van het binnenland. Deze extra appre-

ciatie wordt uitgelokt door een relatieve extra-verhoging van het  bin-
nenlandse  algemene renteniveau. Dat  nadeel  wordt  in geval van een
vraagragime weer goedgemaakt door het lagere invoerlek waardoor  in  de
reale sfeer slechts marginaal te noemen extra-resultaten kunnen worden

geboekt voor het binnenland.

Bij het aanbodragime kan op de lange termijn eveneens geen enkele bete-

kenis aan de verlaging van de redle openheidsgraad worden toegekend.

220



Op  de korte termijn zijn de verschillen met vroeger eveneens marginaal

te noemen. Alleen kan er opnieuw sprake zijn van een kortstondige extra

appreciatie  van  de binnenlandse munt. De appreciatie zelf zal wederom

uitgelokt worden door een relatieve extra-verhoging van het binnenland-

se algemene renteniveau.

Een lagere redle internationalisatiegraad speelt praktisch gezien  geen

enkele rol bij het geval van een eenzijdige monetaire expansiepolitiek.

Noch in het vraag- of aanbodmodel, noch op  de  korte,  middellange  of

lange termijn is er sprake van noemenswaardige verschillen met vroeger.

8.5   De invloed van een lagere financiale internationalisatiegraad

(Wij  verwijzen naar de tabellen 9.II.A.c.2 en 9.II.B.c.2 van hoofdstuk

9 alsmede naar de tabellen 10.II.A.c.2  en  10.II.B.c.2  van  hoofdstuk

10.)

De budgettaire expansiepolitiek in het vraagmodel met flexibele wissel-

koersen  heeft  in de reale sfeer. ten gevolge van een verlaging van de

financiele openheidsgraad, geen extra-effect op de lange  termijn.  W61

zullen  de overheidstekorten en de netto-debiteurenpositie van het bin-

nenland iets lager uitvallen. De lagere bereidwilligheid van  het  bui-

tenland  om  binnenlandse tekorten, inclusief de tijdelijk minder nega-

tief uitvallende handelssaldi. te financieren is daarvan de oorzaak. Op

de lange termijn wordt het handelssaldo weer gelijk aan nul.

Voor de korte en middellange termijn valt op  dat  het  'overshooting'-

verschijnsel  met betrekking tot de binnenlandse wisselkoers achterwege

blijft. De nationale produktie en consumptie worden door de verbetering

van de concurrentiepositie in positieve zin beinvloed. Het reale markt-

inkomen kent evenwel nauwelijks een verschil met vroeger. De  deprecia-

tie wordt namelijk vertraagd gevolgd door prijsstijgingen waarbij even-

wel de ruilvoetverliezen blijven bestaan, maar deze zijn  miniem  en

zullen  de  marginaal te noemen vooruitgang in de produktie van de bin-

nenlandse marktsector ongeveer compenseren. De  binnenlandse  algemene
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rentevoet  stijgt  meer ten gevolge van de depreciatie en de prijsstij-
ging die. zoals gezegd. nu direct al positief is  verzwakt  daarmee  de
vooruitgang  van  de investeringen. Het alsnog te constateren positieve

multipliereffect met betrekking tot de produktie wordt veroorzaakt door
meevallende exporten.

Bij het aanbodr6gime zal de eenzijdige budgetexpansie, ten gevolge  van
een lagere financiale openheidsgraad, op  de lange termijn dezelfde

stagflatoire ontwikkeling te weeg brengen als voorheen  werd  afgeleid.
Het  duurt  misschien  wat  korter voordat de diverse variabelen op hun
uiteindelijke trendwaarden belanden. De niveaus het binnenlandse finan-

cieringstekort  en  de  netto-debiteurenpositie  in  de  trend aannemen
zullen dan wellicht ook lager zijn dan voorheen werd berekend.
Een lagere financiale internationalisatiegraad heeft geen (extra) bete-

kenis voor de gevolgen van een eenzijdige monetaire expansiepolitiek in
het twee-landen model met flexibele wisselkoersen. Dit geldt zowel voor

het vraag- en aanbodmodel alswel voor de korte, middellange  en  ultra-
lange termijn. Het feit dat buitenlandse beleggers in lagere mate deel-

nemen in binnenlandse vermogensactiva en vice versa heeft slechts  mar-
ginale  betekenis  voor de als voorheen marginaal te noemen saldi op de
lopende rekening en de kapitaalrekening van de betalingsbalans.

8.6   Samenvattende hoofdstelling

Samenvattend concluderen we dat de betekenis van een lagere  financiale
internationalisatiegraad  vooral  bij  de  korte-termijneffecten van de
budgettaire politiek ligt. Bij een hoge financiele openheidsgraad wordt
op korte termijn door het aktieve expanderende land een appreciatie van

zijn valuta tot stand gebracht hetgeen bij een lage openheidsgraad niet
mogelijk is. Reeds  vrij  spoedig  zal echter ook dan een definitieve
depreciatie van de valuta van het aktieve land niet te  vermijden  zijn
bij  gebrek  aan voldoende, het tekort op de lopende rekening compense-

rende, kapitaalimporten. De analogie van de hier  getrokken  conclusies
met  die. getrokken bij de analyse van de kleine open volkshuishouding,
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is groot. Tevens valt wederom op dat een deviezenwinst bij een  systeem

van vaste wisselkoersen overeenkomt met een appreciatie bij een stelsel

van flexibele wisselkoersen en, omgekeerd, een deviezenverlies bij het

eerste  systeem  met  een depreciatie bij het andere systeem. Wel is er

een groot verschil ten aanzien van de kleine open volkshuishouding  met

betrekking tot het lange termijn-effect van zowel de budgettaire als de

monetaire politiek. Terwijl de desbetreffende effecten bij  een  kleine

open  volkshuishouding vrij snel wegebden zijn zij bij een grote open

volkshuishouding daarentegen definitief en omvangrijk van aard, althans

als het vraagmodel aktueel is.
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9     DE BETEKENIS VAN DE TRADITIONELE, DE PERFECTE  EN DE IMPERFECTE

MOBILITEITS-THEORIE VAN HET INTERNATIONALE KAPITAALVERKEER VOOR

DE BUDGETTAIRE POLITIEK

In  de  voorgaande hoofdstukken 4 t/m 8 zijn we op een vrij gestyleerde

wijze tewerk gegaan met gebruikmaking van een macro-economisch model op

drie  aggregatieniveau's,  te  weten : het model van de gesloten volks-

huishouding, het model van de kleine open volkshuishouding en het model

van  de  grote open volkshuishouding. Alle drie werden ze gehanteerd om

de gevolgen te bestuderen van budgettaire en monetaire  politiek  onder

de  alternatieve  condities  van  het vraag- of aanbodmodel, al of niet

gecombineerd met de r6gimes van vaste of flexibele wisselkoersen. Zowel

vanuit  theoretisch  alswel  'globaal'empirisch  standpunt werd daarbij

speciale aandacht geschonken aan de betekenis van de reale en financia-

le  internationalisatiegraden  van de onder de loupe genomen volkshuis-

houdingen. Steeds echter bleven  twee  belangrijke  postulaten  gehand-

haafd, met name

(1): De gedachte dat de binnenlandse en de buitenlandse vermogensactiva

imperfecte substituten van elkaar zijn; we hanteerden met name bij alle

gevallen de portefeuille-selectie-benadering.

(2): De gedachte dat de mobiliteit van het internationale kapitaalver-

keer derhalve wel aanwezig, doch imperfect was ondanks (institutioneel

geregeld) vrij kapitaalverkeer.

Overtuigend komt naar voren uit een vergelijking van  onze  meer-landen

analyse  met  de  publicaties  in  de jaren zeventig en tachtig over de

werking van open economieen, dat het uitsluitend theoretiseren op basis

van, vooral in de zestiger jaren ontwikkelde, macro-economische model-

len van zowel de kleine als de grote open economie, buiten het kader

van  meer landen(-blokken/regio)-modellen, uit den boze is. Immers, bij

de bedoelde modellen van open economiean wordt  te  vael  voorbijgegaan
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aan  de  belangrijke karakteristiek van wederzijdse onderlinge afhanke-
lijkheid van grote open regio's(of  landen)  waarin  de  wereld(of  een
regio-volks)huishouding praktisch verdeeld kan worden. Bovendien werden
tijdens deze drie decennia regelmatig de postulaten van perfecte  sub-
stitutie 6n/of perfecte mobiliteit van binnenlandse en/of buitenlandse
vermogensactiva geintroduceerd (Mundell, 1962 en  1963)  Sn  zelfs  ge-

bruikt  bij  de  voorbereiding van beleidsaanbevelingen (Van der Ploeg,
1990), hetgeen niet realistisch moet worden geacht.
De  verantwoordelijke beleidsmakers van kleine en grote open economieen
hebben veeleer behoefte aan steeds meer kennis omtrent de nauwer met de
alledaagse werkelijkheid strokende, wederzijdse internationale gevolgen
van hun 'op eigen houtje' door te voeren nationale (regionale) beleids-

maatregelen op vooral budgettair, monetair en loonpolitiek vlak. Het is
zonneklaar dat het postulaat van all66n exogene  buitenlandse  variabe-
len, dus  onafhankelijk van binnenlandse gebeurtenissen en vice versa,
op empirische gronden verworpen dient te worden. Dat  geldt  eveneens
voor  de postulaten van perfecte substitutie en perfecte mobiliteit van
vermogensactiva.

Het  laatste betekent evenwel niet dat het op theoretische gronden niet
zinvol zou zijn dat dergelijke vereenvoudigende veronderstellingen,  in
de  loop  van  de methode van de afwisselende abstractie, worden gehan-
teerd (Kolnaar/Van Tuijl/Meulendijks, 1989; Kolnaar/Van  Tuijl,  1990).

Ook  in  het  onderhavige alsmede in het hiernavolgende hoofdstuk wordt
dat gedaan. Vooral. om opnieuw de verschillen tussen de 'kleine' en  de
'grote' open volkshuishoudingen te bestuderen, maar dan wel aansluitend

bij de meer-landen gedachte, en de resultaten ervan te vergelijken  met
die  van de gesloten volkshuishouding. Daarmee komt de betekenis van de
reele en financiale internationalisatiegraad van volkshuishoudingen nog
scherper  naar  voren  dan  reeds het geval was in de hier voorafgaande
vijf hoofdstukken.

Wederom  zullen we als voorheen consequent gebruik maken van achtereen-
volgens de dynamische macro-economische modellen van de  gesloten  (we-
reld)- en de  kleine  open  economie  alsmede die van de twee-(grote
open)landen(-blokken) economie. Hoewel ze va61 meer conclusies toelaten
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dan  we  laten zien, blijven we bijzonder geinteresseerd in de gevolgen

van een eenzijdig gevoerde budgettaire en  monetaire  expansie-politiek

bij alternatieve r&gimes, die kunnen optreden in zowel de reele alswel

de financiale sfeer. Opnieuw wordt een onderscheid  gemaakt 1) tussen

het  aanbod-en  vraagragime  op de goederen-en dienstenmarkt, 2) tussen

het vaste en flexibele wisselkoers-r&gime op de internationale  valuta-

markt,  3)  tussen  een  relatief  grote  respectievelijk  kleine reale

openheidsgraad en 4) tussen kleine en grote financiale  internationali-

satiegraden van open volkshuishoudingen.

Last, but not least, wordt door ons tevens  rekening  gehouden  met  de

mate  van  internationale  kapitaalmobiliteit met behulp van de driede-

ling:

a)  geen  enkele  kapitaalmobiliteit  en vermogensactiva als imperfecte

substituten(traditioneel/ Meade c.s.)).

b)  perfecte kapitaalmobiliteit en vermogensactiva als perfecte substi-

tuten( Mundell/Fleming c.s.) en

c)  beperkte  kapitaalmobiliteit  met  vermogensactiva  als  imperfecte

substituten(portefeuille-selectie/Markowitz-Tobin c.s.).

We  realiseren ons evenwel dat vele vakgenoten de Mundell/Fleming-bena-

dering al "traditioneel" van aard vinden en datgene wat wij als  tradi-

tioneel ervaren, in feite als een 'Neanderthaler'-benadering beschou-

wen. Toch zullen we hierna nog zien dat de 'voor-historische' conclu-

sies van deze laatste beschouwingswijze nog niet zoveel afwijken van de

meer geavanceerde portefeuilleselectie-benadering. Dit geldt dan vooral

voor  de structuurresultaten, waarvoor blijkbaar, volgens hoofdstuk 3

van deze studie, de internationale literatuur relatief nog weinig inte-

resse kan opbrengen.

Evenals dat in de voorgaande hoofdstukken  het  geval  was,  zijn  alle

modellen  terug te brengen tot eindvergelijkingen in de vorm van diffe-

rentievergelijkingen van de nulde, eerste of hogere orde. De variabelen

geven  de  relatieve  afwijkingen  aan ten opzichte van een structurele

uitgangswaarde. Deze uitgangs-structuur, dat wil zeggen de  gehanteerde

structurele verhoudingen, is zowel voor de reale als voor de financiale
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sfeer in beginsel groeitheoretisch onderbouwd. Voor  de  door  ons  ge-
dachte  uitgangsstructuur met betrekking tot de perfecte internationale
kapitaalmobiliteit, inclusief de ' perfecte substituut'-veronderstelling
van  de vermogensactiva, levert een dergelijke groeitheoretische onder-
bouwing fundamentele moeilijkheden op. Een voorbeeld daarvan  is  terug
te  vinden  in  de  vorm  van  een aantal stellingen die wij poneren in
Bijlage 3 van deze studie.

De  berekeningen zijn gebaseerd op een algemeen model waarbij het geval
van een perfecte internationale kapitaalmobiliteit  een  te  postuleren
waarde  voor  de  substitutieelasticiteit  met betrekking tot de te on-
derscheiden vermogenstitels  van  oneindig impliceert. Zoals  bij  de
portefeuille-selectietheorie alsmede bij de traditionele theorie zonder
internationaal kapitaalverkeer. wordt  ook  in  dit  geval  onderscheid
gemaakt  tussen aandelen, staatsobligaties. secundaire liquiditeiten en

primair geld.

Toepassing  van  het algemene model met een substitutiealasticiteit p =
=, leidt evenwel voor de gesloten volkshuishouding tot  oneindig  grote
multiplier-effecten. Voor  een  kleine open volkshuishouding voert een
dergelijke p-waarde op de lange termijn bij vaste wisselkoersen tot een
onbepaaldheid van de geldhoeveelheid (en de kapitaalimport); bij flexi-
bele wisselkoersen impliceert hetzelfde op de lange termijn  een  onbe-
paaldheid  van  de  wisselkoers respectievelijk van het prijsniveau. Om
deze beide onbepaaldheden van de betreffende variabelen  weer  ongedaan
te maken, veronderstellen we Y=y+p  =E 0   bij vaste wisselkoersenY
respectievelijk  Y=y+p=E=E bij flexibele wisselkoersen.Y
Dit  betekent in feite dat we gebruik maken van een eenvoudige liquidi-
teitsvoorkeurstheorie met  een  geldvraagelasticiteit  die  groot  maar
kleiner dan oneindig is en waarbij de transactiewaarde (Y) toch bepaald
wordt door de geldhoeveelheid (E) omdat de rentevoet ex hypothesi  niet
kan muteren doordat hij volledige bepaald wordt door het buitenland.
Wanneer door ons wordt uitgegaan van een imperfecte  kapitaalmobiliteit
bij  het  internationale kapitaalverkeer veronderstellen we daarentegen
een algemene  substitutieelasticiteit  tussen  de  vermogenstitels  die
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slechts  de  waarde van een aanneemt( dus p = 1, zoals in de voorgaande

hoofdstukken het geval was). Reeds eerder merkten we op dat  deze  lage

waarde  een  redelijke  investeringsfunctie  impliceert, dat wil zeggen

niet al te extreme mutaties laat zien in geval van budgettaire of mone-

taire maatregelen.

Om zo dicht mogelijk bij de  conclusies  van  de  traditionele  theorie

(zonder internationaal kapitaalverkeer) te komen, wordt door ons tevens

verondersteld dat de financiale internationalisatiegraad  (1-a)  in  de

uitgangssituatie  wederom  slechts 0,1 bedraagt. De gevolgen van een

hogere financiale internationalisatiegraad kwamen overigens in de voor-

gaande  hoofdstukken  uitgebreid  aan bod. Hier wordt dit nogmaals her-

haald.

Opgemerkt  zij nog dat in het model met perfecte kapitaalmobiliteit met

een onvertraagde doorberekening van optredende  wisselkoersmutaties  in

de  prijzen  wordt  gewerkt in geval het vraagr6gime actueel is. In het

model met imperfecte kapitaalmobliteit wordt daarentegen  wal  met  een

realistische  vertraging  ter zake rekening gehouden. Daarbij is de af-

zetprijs, exclusief B.T.W., ook weer gelijk verondersteld  aan  de  ex-

portprijs. Dit alles in overeenstemming met wat in de vorige hoofdstuk-

ken met betrekking tot het portfolio-model werd verondersteld.

Voorts worden de  kwantitatieve waarden van de invoerelasticiteit ten

opzichte van de produktie (A ) en  de  concurrentie-prijselasticiteiten
(nb  en  em)  gevariaerd. Variatie in deze leidt wellicht tot een beter

inzicht in de betekenis van de bestaande relatieve voorkeuren voor

buitenlandse produkten. Dergelijke voorkeuren, niet alleen in de reele,

maar ook in de financiale sfeer zijn inderdaad historisch  bepaald.

Onze gekozen elasticiteitscoafficianten en quoten. we merkten dit reeds

eerder op, moeten dus opgevat worden  als  behorend  tot  een  denkbare

historische situatie die bij andere preferenties anders kan zijn.

Dit laatste betekent derhalve dat ons algemene model specifiek is. Het

is daarmee, zeker  in kwantitatief opzicht, niet voor alle eeuwigheid

geldend!
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Kwalitatief gesproken, is er uiteraard wol sprake van een meer algemene
geldigheid. Veelvuldig passen wij een varianten-analyse toe welke even-
wel niet tot andere kwalitatieve inzichten leidt!

We merken verder nog op dat we niet alleen voor het gemak, maar veeleer
voor de theoretische zuiverheid, bij onze exercities in dit alsmede het
hiernavolgende hoofdstuk, de substitutiehypothese in de  produktiefunc-
tie  bij  de vraagmodelsituaties inruilen voor de complementariteitshy-

pothese. Voor de aanbodmodelsituaties behoeven we in deze geen keuze te
maken  omdat  we  namelijk  bij gebrek aan een goede werking van de ar-
beidsmarkt uitgaan van een onveranderde arbeidsinkomensquote. Dit bete-
kent  dat voor het aanbodmodel steeds geldt dat- in relatieve afwijkin-
gen- de rendabele produktiecapaciteit gelijk is aan de bestaande  kapi-
taalgoederenvoorraad. Ondanks postulering van substitutiemogelijkheden
met betrekking tot de productiefactoren is er in dat  geval  geen  ver-
schil met de hypothese van complementariteit!

Om te vermijden dat men door de vele bomen, nu Scht het bos  niet  meer
ziet, dit  vanwege  de toch nog omvangrijk geworden aantal casus-posi-
ties, zullen we onze verbale hoofdconclusies op een nog m66r gestyleer-
de  wijze  vermelden dan reeds in het voorafgaande is gebeurd. Als toe-
lichting hierop worden in dit hoofdstuk tussen de tekst  acht  tabellen
gepresenteerd  die  weer corresponderen met de door ons gehanteerde pa-

ragraafsgewijze indeling van de hoofdtekst:

Tabel  9.I.A en tabel 9.I.B hebben betrekking op de gesloten (I) volks-

of wereldhuishouding(van twee-landen[-blokken] van gelijke grootte). De
cijfers  geven de gevolgen weer van een expansieve budgettaire politiek
ingeval A) het vraag- respectievelijk B) het aanbodmodel aktueel is.

Tabel  9.II.A.a  (2. en 1.) geeft onder elkaar de gevolgen weer van een
expansieve budgettaire politiek voor een grote open (2) respectievelijk

een  kleine open (1) volkshuishouding indien het vraagmodel (A) aktueel
is. Tevens zijn naast elkaar de resultaten vermeld met  betrekking  tot
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het  ragime  van vaste respectievelijk dat van flexibele wisselkoersen;

dit alles onder de veronderstelling van het ontbreken van internationa-

le kapitaalmobiliteit (a). We hanteren daar dus de zo door ons genoemde

'traditionele theorie'. (Kolnaar, van Tuyl en Meulendijks, 1989).

Tabel 9.II.A.b (2. en 1.)  betreft dezelfde gevallen waarbij het vraag-

r&gime (A) actueel is als in tabel 9. II.A.a (2. en 1.), maar dan onder

de  veronderstelling van een perfecte internationale kapitaalmobiliteit

(b).

Opnieuw  dezelfde gevallen, maar  dan  onder de hypothese van een wel

aanwezige, doch imperfecte kapitaalmobiliteit (c), levert de resultaten

op zoals die vermeld zijn in tabel 9·II.A.c (2. en 1.).

De tabellen 9.II.B.a (2. en 1.) t/m 9.II.B.c (2. en 1.) corresponderen

met de gevallen van de tabellen 9.II.A.a (2. en 1.) t/m 9.II.A.c (2. en

1.), maar dan alles onder de conditie dat het aanbodmodel (B) aktueel

is.

Speciale aandacht verdienen verder wellicht de bijlagen 6 en 7 van deze

studie. Daar  zijn het portfolio-model van de 'kleine' open volkshuis-

houding respectievelijk dat van het symmetrisch 'twee landen'-model 'in

verschillen' in  uiterst gereduceerde vorm weergegeven. Soms is inder-

daad een inzicht in het verschil in situatie van de landen interessan-

ter  dan  hun eigen afwijking van de 'ideale' ontwikkeling ofwel van de

evenwichtige groei.

Sectie 9.I' De budgettaire politiek in Gesloten Volkshuishoudingen

Het dient opnieuw gezegd dat het begrijpen van de  theoretische  samen-

hang  van  de  gesloten  volkshuishouding vooral van belang is voor het

verkrijgen van een fundamenteel begrip van de samenhangen in een  twee-

landen(blokken)-model.

Zoals we al zagen is de gesloten volkshuishouding  op te vatten als  de

macro-economische aggregatie van  de  twee-landen-volkshuishouding.

231



Daarom herhalen we dat de hierna nog te trekken conclusies met  betrek-

king tot de gevolgen van een expansieve budgetpolitiek voor de gesloten
volkshuishouding onafhankelijk zijn van de hiervoor genoemde  drie  hy-
pothesen met betrekking tot de mate van de internationale kapitaalmobi-
liteit. binnen het kader van het twee-landen model.
Als  referentiemodel  geeft  het model van de gesloten volkshuishouding

bovendien het vereiste inzicht in het verschil tussen een  Kleine  Open
Volkshuishouding  en  die van de gesloten economie. Vooral de betekenis
van de reele internationalisatiegraad (A = exportquote  of  importquote
van  goederen  en  diensten in de uitgangssituatie )kan daardoor worden
belicht.

Voor  een  expansieve  budgetpolitiek  worden  hieronder de voornaamste
gevolgen geschetst. Daarbij zullen weer de twee principieel  te  onder-
scheiden  posities met betrekking tot de te veronderstellen causaliteit

in onze redenering worden ingenomen.

9.I.A  Het Vraagmodel (p = 0)Y

De prijzen kunnen niet stijgen als zij worden gezet als een onvertraag-
de  doorberekening van de loonkosten per eenheid produkt. Deze loonkos-
ten per eenheid produkt zullen op hun beurt immers evenmin stijgen  als

de  nominale  lonen  worden  bepaald via een onmiddellijke en volledige
prijs-en arbeidsproductiviteits-indexering; autonome loon- of  prijsim-
pulsen blijven buiten beschouwing.
M66r vraag betekent zodoende meer  produktie  met  overbezetting.  Maar

tevens  meer  winst en dus ook een hoger feitelijk rendement. Daarnaast
resulteert een hogere rentevoet vanwege een grotere omvang van de tran-
sacties bij een gegeven geldhoeveelheid (Zie tabel 9.I.A).
De investeringen worden enerzijds positief bepaald door  het  feitelijk

rendement,  maar anderzijds worden zij negatief beinvloed door het aan-
delenrendement.   Dit ' gewenste' rendement van aandelen    is met andere
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woorden  de desbetreffende 'rentevoet'. Omdat de positieve en negatieve

effecten op het investeringsvolume elkaar opheffen. blijft  de  produk-

tiecapaciteit op zijn normale niveau. Daarom zal bij een hogere produk-

tie de bezettingsgraad moeten toenemen of, liever gezegd, zal binnen

het kader van het vraagmodel de normale onderbezetting van de uitgangs-

situatie afnemen.

Een budgettaire expansie is dus effectief te noemen.

9.I.B Het Aanbodmodel (y = y')

Bij gebrek aan extra-capaciteit kan de produktie nu op de korte termijn

niet stijgen (Zie tabel 9.I.B). De budgettaire expansie leidt  dan  tot

stijgende  prijzen met alle gevolgen van dien voor de rentevoet bij een

gegeven geldhoeveelheid. Het feitelijk rendement  blijft  op  de  korte

termijn  echter ongewijzigd. terwijl  de rentevoet hoger is geworden.

Daardoor zullen de investeringen worden weggedrukt met  beperkende  ge-

volgen  voor  de  produktiecapaciteit in de daaropvolgende periode. Dan

zullen de prijzen dus opnieuw moeten stijgen overeenkomstig de mate van

daling van de aanbodmogelijkheden. Dit contractie- proces herhaalt zich

dan ieder jaar opnieuw, met andere woorden er treedt stagflatie op.

Aldus is hier de expansieve budgetpolitiek contra-produktief.
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Tabel 9.I.A Expansieve budgettaire politiek (Ng - 1) Vraagmodel

Gesloten volkshuishouding

Periode 1 Trend 1).'.».....,....

. 1 - ..,0 X Produktievolume 0.6 O,B

;-''.    =
, Prijs produktie         0            0

E = 0 Geldhoeveelheid         0            0
*

r. =   ,7  -  22  +  l i+P  ) ) : p Aandelenrendement O,6 0.0
1                                   V

r. =v-k Feitelijk rendement 0,6 0,61 *
i=y-r Investeringsvolume      0            0

i

y' =k=
0,1(Ii-1-Ek-1) Produktiecapaciteit     0            0

y  -  3·' Bezettingsgraad 0,6 0.6

Tabel 9.I.B Expansieve budgettaire politiek (Ag - 1) Aanbodmodel

Gesloten volksliuisliouditig

Omschrijr·ing Periode 1 2 Trend

y.i+ 0.6 x Produktievolume      0        -0,06   ay = -0.06
-g

PY = -Y +
Y Prijs produktie 0,6 0,73 ap  . 0,06

Y
E=0 Geldhoeveelheid      0         0      0
*
r. = {Y - ZE + (i + Pv)}: p Aandelenrendement 0,6 0.6    0.6

1

r.  =v- k Feitelijk rendement  0         0      0
1 *
i=y-r  Investeringsvolume -0,6 -0.73 di = -0,06

y' -k-
0,1(Ii-1-rk-13 Produktiecapaciteit 0 -0,00 Ak = -0,06

y - y' = 0 Bezettingsgraad      0         0      0

S                            Saldo goederenreke-b

ning

S +S Saldo kapitaalim-kr
port en-opbrengsten Zijn in de gesloten volks-

S                           Saldo betalingsba- huishouding nulU

lans

a Dev .5 S  (p  =0) of Deviezenvoorraad
U    W

Su . 0 (Pw % O) resp. wisselkoers

1) Merk  op  dat  een  streep door een getal duidt op het repeterende karakter

ervan.
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Sectie 9.II: De budgettaire politiek in Open Volkshuishoudingen

We zullen achtereenvolgens de door ons gehanteerde driedeling met betrekking

tot de mate van internationale kapitaalmobiliteit de revue laten passeren.

9.II.A.1 Het vraagmodel van een Kleine Open Volkshuishouding

(Zie de tabellen 9.II.A.a (1.) t/m 9.II.A.c (1) en

daarnaast bijlage 6)

9.II.A.1.a. De traditionele theorie zonder internationaal kapitaalverkeer"                    "

(a=1 en dus 1-a=0 : alle binnenlandse vermogenstitels zijn in handen van de

ingezetenen van de volkshuishouding; de financiale internationalisatiegraad

is derhalve gelijk aan nul)

Gegeven het wisselkoerssysteem kunnen we thans het volgende concluderen:

Vaste wisselkoersen (p = 0) Flexibele wisselkoersen(p = Pw)Y

De budgettaire expansiepolitiek is Zowel op de korte als op de lange

op korte termijn zwak effectief,maar  lange termijn is er sprake van

op de lange termijn ineffectief. ineffectiviteit.

De rentevoet stijgt op de korte Reeds op de korte termijn stijgt de

termijn; naarmate de geldhoeveelheid  rentevoet snel en handhaaft zich dan

slinkt, is zij op de lange termijn op de lange termijn op dit hoge

nog veel hoger. niveau.

Daardoor worden de binnenlandse Op de lopende rekening blijft steeds

investeringen langzaam maar zeker het evenwicht gehandhaafd via het

weggedrukt waardoor een herstel van onmiddellijk terugdringen van de

van het evenwicht op de lopende investeringen ten bate van hogere

rekening kan optreden. collectieve bestedingen.
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Naarmate de reale internationalisatie- De reele internationalisatiegraad
graad kleiner is wordt de effectiviteit  heeft geen enkele betekenis, tenzij

van de budgettaire politiek op de korte  K = 0.

termijn groter. Dit geldt echter niet

voor de lange termijn , tenzij K = 0.

In dit laatste geval geldt

de theorie van de gesloten volkshuis-

houding, waarbij de effectiviteit zeer

groot is te noemen; ook op lange termijn!

Op de lange termijn treedt er een Ook hier zal er op de lange termijn

overbezetting van de geslonken sprake zijn van een overbezetting
produktiecapaciteit op. van de geslonken produktiecapaci-

teit.

Hoewel er op korte termijn een lopende Het evenwicht op de lopende
rekening-tekort ontstaat, zal er op de rekening wordt steeds gegarandeerd
lange termijn sprake van evenwicht zijn. via een adequate wisselkoersaan-

passing.

De geleidelijk afnemende geldvoorraad Onmiddellijk treedt er depreciatie
wordt veroorzaakt door het geleidelijke  van de binnenlandse valuta op naar
deviezenverlies overeenkomstig het een niveau dat op de lange termijn
tekort op de lopende rekening. Op lange  wordt gehandhaafd.

termijn is er sprake van een definitief

geringere deviezenvoorraad en daarmee

ook van een geringere binnenlandse

geldvoorraad.

Noch op de korte, noch op de lange Al direct treedt er een hoger
termijn is er sprake van hogere prijzen. prijsniveau op overeenkomstig het

depreciatie-percentage.

Opgemerkt zij, dat bij een

vertraging in de kostendoorbereke-

ningsfunctie, bijvoorbeeld:

py= 1/3py-1+ 1/2pw+ 1/6Pw-1
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er op korte termijn wel enig effect

optreedt; dit komt vanwege een dan

kortstondig optredende verbetering

van de concurrentiepositie!

9.II.A.1.b De theorie van de "Perfecte Kapitaalmobiliteit" met betrekking

tot het internationale kapitaalverkeer

[ sk= Ak(r - rw)]; Ak= w 1

Vaste Wisselkoersen (p = 0) Flexibele Wisselkoersen (py= Pw)Y

De budgetpolitiek is zowel op de Ook hier is sprake van effecti-

korte, als op de lange termijn viteit op de korte en de lange

effectief. termijn.

Ook hier wordt geen mutatie

De binnenlandse rentevoet muteert van de binnenlandse rentevoet

niet, want deze is volledig bepaald waargenomen vanwege de onveran-

door de buitenlandse rentevoet. derde buitenlandse rentevoet.

Vanwege een hoger feitelijk rende- Het investeringsvolume stijgt

ment zal het investeringsvolume stijgen. overeenkomstig het gestegen

feitelijk rendement.

-

Naarmate A kleiner is wordt de effec- Een lagere A betekent een grotere

tiviteit groter doordat het invoerlek effectiviteit omdat het invoerlek

geringer is. dan geringer is.

Op de lange termijn treedt er geen Op de lange termijn wordt ook

overbezetting van de produktie- hier een normale bezettingsgraad

capaciteit op. van de produktiecapaciteit

gerealiseerd.
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Op zowel de korte als de lange Vanaf het eerste moment ont-

termijn is er sprake van een tekort op staat er een tekort op de 10-

de lopende rekening pende rekening dat op de lan-

ge termijn blijft gehandhaafd

Het overschot op de kapitaalrekening De binnenlandse valuta zal
is Op de korte termijn groter dan het onmiddellijk apprecieren met
tekort op de lopende rekening. Daardoor een percentage dat gelijk is

zal de deviezenvoorraad stijgen. Op de lang- aan het groeipercentage van
ere termijn zal de binnenlandse devie- de deviezenvoorraad bij vaste
zenvoorraad op dit niveau gehandhaafd wisselkoersen.

worden en daarmee ook de binnenlandse Het overschot op de kapitaal-
geldvoorraad, omdat dan telkens het tekort rekening is steeds gelijk aan
op de handelsbalans precies wordt gecompen- het tekort op de lopende
seerd door de kapitaalimporten. rekening.

Noch op de korte. noch op de lange termijn Op zowel de korte alswel de

treedt er een prijsmutatie op. lange termijn ontstaat er een

lager prijsniveau dat corres-

pondeert met het appreciatie-

percentage.

De algemene conclusie luidt dat de theorie van de "Perfecte Kapitaalmobili-

teit" tot gevolgtrekkingen leidt die, zeker  voor de lange termijn,
tegengesteld zijn aan die van de "traditionele" theorie. Dat geldt dus voor
de effectiviteit van de budgettaire expansiepolitiek in het algemeen, alswel
voor de gevolgen van een dergelijke politiek ten aanzien van de
rentevoetmutatie en het tekort op de lopende rekening, in het bijzonder.
Evenzeer zijn de conclusies met betrekking tot de mutaties in de deviezen-en
geldvoorraad (bij vaste wisselkoersen) respectievelijk met betrekking tot de
mutaties van de wisselkoers (bij flexibele wisselkoersen) aan elkaar
tegengesteld. Vandaar dat de onderhavige theorie als revolutionair diende te
worden beschouwd. In de volgende paragraaf keren we echter weer grotendeels
terug naar de gangbare 'traditionele theorema's voor de lange termijn.
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9,II.A.1.c De "Portfolio"-theorie met betrekking tot het internationale

kapitaalverkeer

(0< a<1)enp=1.

Vaste Wisselkoersen Flexibele Wisselkoersen

(p = 0)
(Py 0 pw)Y

Op de lange termijn gelden in de reale sfeer De conclusies in de reele

exact dezelfde conclusies als die bij de tra- sfeer komen op de lange

ditionele theorie, omdat er dan sprake is van termijn overeen met die

een evenwichtig saldo op de goederen-en van de traditionele

dienstenrekening
(Sb=O).

theorie.

Op de korte termijn zijn de conclusies Op de korte termijn bena-

in kwalitatieve zin meer in overeenstemming deren de te trekken kwa-

met die van de theorie van de perfecte litatieve conclusies de

kapitaalmobiliteit, indien en voor zover uitkomsten van de theorie

er een hoge financiale internationalisatie- van de perfecte kapitaal-

graad (1-a) wordt verondersteld. mobiliteit, indien en

voor zover er een

hoge financiale interna-

tionalisatiegraad wordt

verondersteld.

Op dezelfde korte termijn is er dan sprake In plaats van een

van een binnenlandse deviezenwinst, omdat deviezenwinst op de

het overschot op de kapitaalrekening groter korte termijn is er

is dan het tekort op de lopende rekening. nu sprake van een

Op de lange termijn ontstaat er echter defi- kortstondige apprecia-

nitief een kleinere deviezenvoorraad. De tie van de binnen-

goederen-en diensten-rekening zal uiteindelijk landse valuta. Op de

haar evenwichtig nulsaldo gaan vertonen. lange termijn is er

In tabel 9·II.A.1. is op korte termijn evenwel weer sprake

daarentegen reeds een gering deviezenverlies van een definitieve

te bespeuren omdat we daar bij onze berekeningen depreciatie waarbij er
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Tabel 9.II.A.a
Traditionele theorie Expansieve budgettaire politiek Vraagmodel

a b_
2. Grote open volkshuishouding (5  = 1); (1-a) =0; 4  + 9  =D;K y=2

Omschrijving:
Vaste koersen (Pw-0) Flexibele koersen (Dev=0)

Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0.349 0.33 0.33 0.33
p : Prijs produktie 0,0 0.0 0,33 0.33
S : Saldo goederenrekening -0,032 0.0 0,0 O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0,0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.032 0,0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0.159 devie-  -0,33  0.60  depre-  0.66
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0.159 -0.33 0,0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.508 0.66 0,60 0,601

1)

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0.317 0.33 0.33 0.33
p : Prijs produktie 0,0 0.0 -0,33 -0.33
S : Saldo goederenrekening 0.032 0.0 0.0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0,0 0.0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.032 0,0 0,0 0,0
D*v resp. Pw: Deviezen resp. 0,159 0.33 -0.66 -0,60
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0.159 0.33 0.0 0,0
rt: Aandelenrendement 0.159 0,0 0,0 0,01

1. Kleine open volkshuishouding (Og=l); (1-a) = 0; gb + em = 4; Ay = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0.06 0,0 0.0 0,0
p : Prijs produktie 0,0 0.0 0.6 0,6

Sb: Saldo goederenrekening -0,06 0.0 0.0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0,0 0.0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.06 0.0 0,0 0,0
DMv resp..pw: Deviezen resp. -0.30  devie-  -0.60  0.0   depre-  0.0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0,30 -0.60 0,0 0,0
r:: Aandelenrendement 0,30 0,60 0.0 0,01

2)

1) Ruilvoet: pa = 1/4(B  - pa) = 0
2) Ruilvoet: P= 1/3(p  -p Y=n

Y    W
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Tabel 9.II.A.b
Perfecte kapitaal- Expansieve budgettaire politiek Vraagmodel
mobiliteit

2. Grote open volkshuishouding (5  = 1)

Omschrijving: Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,4 0,4 0,4 0,4
p : Prijs produktie             0             0 -0,00 -0,06

S : Saldo goederenrekening -O,06 -0,00 -0.00 -0,06

Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,08 0,00 0,06 0,06
opbrengstsaldo

S : saldo betalingsbalans 0,013         0      0             0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0,06 devie- 0.06  -0,13 appre-  -0,13

wisselkoers zenwinst ciatie
E : Geldhoeveelheid 0,00 0.00   0             0
r*: Aandelenrendement 0.3 0.3 0.3 0,3
1

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0.26 0,26 0.20 0.20
p : Prijs produktie             0             0 O.OB 0,06

Sb: Saldo goederenrekening 0,00 0.00 0.00 0,06

k + Sr: Kapitaalimport- en- -0.08 -0.06 -0.00 -0.06
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans -0,013         0      0             0
DMv  resp. Pw: Deviezen resp. -0.06 -0,00 0,13 0,13
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid -0,08 -0.00   0             0
r*: Aandelenrendement 0,3 0.3 0.3 0,3
1

1. Kleine open volkshuishouding (jg=1) ; nb + em = 3; hy = 1

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend

1)
y : Produktievolume 0,26 0.20 0,20 0,20
p : Prijs produktie             0             0 -0.20 -0.26

Sb: Saldo goederenrekening -0,13 -0.13 -0.13 -0.13

Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,180 0,13 0,13 0,13

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.053         0      0             0
D2v resp. Pw: Deviezen resp. 0.20 g8K6?Ast 0'26  -0.20 8 RET8  -0·20
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0.20 0.26   0             0
r#: Aandelenrendement           0             0      0             0
1

1) A  = 1; bij K 
= 2 wordt de invoerlek groter en wordt derhalve  y  kleiner,

nl. 0,13 i.pl.v. 0,26.
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Tabel 9.II.A.c
Portfolio-theorie Expansieve budgettaire politiek Vraagmodel

a b2. Grote open volkshuishouding (xa =1) (1-a) = 0,1; 9  + n  =5; A  =2-g                                 Y

Omschrijving:
Vaste koersen (Pw-0) Flexibele koersen (Dev=0)Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0.364 0.333 0.366 0.333
p : Prijs produktie             0             0 0,004 0,410
S : Saldo goederenrekening -0,060 O,0 -0,06 O,0
S  +S: Kapitaalimport- en- +0.059 0,0 +0,060 0,0k    r

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,001 0.0 0,0 0,0
D v resp. Pw: Deviezen resp.   -0,006 devie- -0.416  0,013 depre- 0,833
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0,006 -0,410 0,0 0,0
r*: Aandelenrendement O.365 0,666 0.365 0,6601

1)

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,303 0.333 0.301 0.333
p : Prijs produktie             0             0 -0,004 -0,416
S : Saldo goederenrekening 0,060 0,0 0,060 O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- -0,059 0.0 -0,060 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0,001 0,0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0,006 0.410 -0.013 -0.833
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,006 0.410 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.301 0,0 0.301 0,01

1. Kleine open volkshuishouding (Og = 1); (1-a) = 0,1; gb + nm = 4; A  = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,108 0,0 0,122 0,0
p : Prijs produktie             0             0 0,014 O.790
S : Saldo goederenrekening -0,108 0,0 -0.108 O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0.103 0,0 0,108 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.005 0.0    0             0
D&v resp. Pw: Deviezen resp.   -0,025 devie- -0.790  0.028 depre-  0.790
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0,025 -0.7*0 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0,125 0,666 0,128 0.6601

2)

1) pa = 1/4(By - pa) 0 0
2) P= 1/3(p  -p)0 0
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uitgingen van een relatief lage financiale geen tekort meer is op

internationalisatiegraad. op de goederen- en

dienstenrekening van

de betalingsbalans.

In tabel II.A.1.c is de

appreciatie op korte

termijn niet te bespeu-

ren, treedt er integen-

deel reeds een lichte

depreciatie op. omdat we

bij onze berekeningen

uitgingen van een rela-

tief lage financidle

internationalisatiegraad.

9.II.A.2 Vraagmodel van een Grote Open Volkshuishouding; Het Twee- Landen(-

blokken)Model

(Zie de tabellen 9.II.A.a (2.) t/m 9.II.A.c (2.) en daarnaast de bijlagen).

De modellen, geformuleerd in verschillen van de trendafwijkingen van de

twee-landen-variabelen, hebben dezelfde karakteristiek als die van de kleine

open volkshuishouding. De modellen, geformuleerd als gewogen sommen van de
twee-landen-variabelen zijn evenwel aan elkaar gelijk. omdat ze dan

eigenlijk modellen van de gesloten volkshuishouding opleveren. Wat dat

betreft is er geen verschil in hypothese met betrekking tot de

kapitaalmobiliteit! Vandaar de convergentie van opvattingen.

De eenzijdige budgetpolitiek is dus effectief, ook op de lange termijn.

Daarbij verspreiden de effecten zich over alle landen.

De verschillen in conclusies van de portfolio-theorie met die van perfecte

kapitaalmobiliteit, met name wat betreft de deviezenvoorraad-

respectievelijk wisselkoersmutaties, rentevoetmutaties en de saldi op de

goederen-en dienstenrekening zijn, op de lange termijn, hetzelfde als die
tussen de traditionele theorie en die van de perfecte kapitaalmobiliteit.

Op de korte termijn kan er daarentegen wel overeenstemming zijn. in het

bijzonder bij een hoge financiale internationalisatiegraad tussen de
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conclusies van de portfolio-theorie met die van de perfecte

kapitaalmobiliteit.

9.II.B.1 Het aanbodmodel van een Kleine Open Volkshuishouding

(Zie tabel 9.II.B.a (1.) t/m tabel 9.II.B.c (1.))

9.II.B.1.a De 'Traditionele' theorie zonder internationaal kapitaalverkeer.

Vaste Wisselkoersen Flexibele Wisselkoersen

(Pw . 01 Y'=y) (P  lip; y'ly)
Y    W

In tegenstelling met het vraagmodel Op de korte termijn zien we nu
zal er nu een prijsstijging optreden nog hogere prijsstijgingen dan
in plaats van een volumestijging. bij vaste wisselkoersen in ver-
Op de lange termijn is de prijsstij- band met een onmiddellijke
ging even hoog als de volumedaling van depreciatie van de valuta. Wan-
de produktie vanwege neer het produktievolume daalt
een verlies aan marktaandeel. onstaat er een extra-inflatie

component.

Op de lange termijn zijn de

De budgetpolitiek is daarmee contra- extra prijsstijgingen even
produktief. Dit omdat zij de investeringen  hoog als de volumedaling an de
wegdrukt zodat hier minder geproduceerd definitieve depreciatie tezamen

kan worden bij gebrek aan overbezettings- zich als percentage laten optel-
mogelijkheden. len.

De budgetpolitiek is dus

contra-produktief. Dit laatste

omdat nu het gedaalde

investeringsvolume de

produktiecapaciteit verkleint

De conclusies met betrekking tot de omvang  De conclusies met betrekking
van de lopende rekening en de tot de omvang van de lopende
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deviezenvoorraad zijn hetzelfde als bij rekening en het depreciatie-

het vraagmodel inzoverre S = - Y• namelijk  percentage zijn weer hetzelfde

een langzaam wegebbend tekort. als bij het vraagmodel

indien Sb=-Y+Pw' namelijk

in geen periode een tekort.

9.II.B.1.b Perfecte Kapitaalmobiliteit met betrekking tot het internationale

kapitaalverkeer

IAk=-; Sk=Kk(r-rw)]

Vaste Wisselkoersen Flexibele Wisselkoersen

(Pwl 0; Y'.Y) (Pyt Pw; Y'. Y )

I.t.t. het vraagmodel zal op de korte In beginsel zien we een soortge-

termijn prijsstijging optreden i.p.v. lijke prijsstijging in plaats van

een volumestijging. Dit impliceert een een volumestijging op de korte

ruilvoetverbetering die evenwel lang- termijn zoals die bij het vraag-

zaam wegebt. Toch leidt zij op de mid- model werd waargenomen. De prijs-

dellange en de lange termijn tot een stijging wordt evenwel niet zicht

extra kapitaalgoederenaccumulatie via baar zoals bij vaste wisselkoer-

een verhoogde investeringsbedrijvigheid. sen vanwege een optredende appre-

ciatie. De ruilvoetverbetering

als gevolg van deze appreciatie

bij een constant binnenlands

prijsniveau ebt langzaam maar

zeker weg omdat de prijsdalingen

de omvang aannemen van de appre-

ciatie.

Daardoor is het mogelijk dat de

produktie en de produktiecapaciteit,

althans op de lange termijn, De produktie en de produktieca-
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an hoog in niveau zijn als in het paciteit zijn op de lange termijn

iagmodel het geval was. Dan is er ook even hoog als in het vraagmodel

:n sprake meer van een nog verdergaande het geval was om dezelfde redenen

1voetverbetering: er kan dan namelijk als in het systeem van vaste

doende worden geproduceerd. wisselkoersen kon worden gecon-

stateerd.

de lange termijn is alles hetzelfde De te trekken conclusies voor de

bij het vraagmodel! lange termijn zijn identiek aan

oudgetpolitiek is bij een perfecte die van het vraagmodel.

itaalmobiliteit ook onder het r6gime

het aanbodmodel effectief

taats van contra-produktief,

.s bij de traditionele theorie!

,mene conclusie:

zowel de traditionele theorie als de portefeuille-selectietheorie leidt

gehanteerde onderscheid tussen het vraag-en aanbodmodel tot lijnrecht

nover elkaar staande conclusies. Merkwaardigerwijze, althans op het

te gezicht, komt de theorie van de perfecte kapitaalmobiliteit op basis

zowel het vraag- als het aanbodmodel tot dezelfde lange termijn-

Lusies! Bij een nadere beschouwing blijkt dit te komen omdat de

titeitstheorie en de gegeven geldhoeveelheid, daarmee dus de monetaire

- bij een onveranderende rentevoet, doorslaggevend zijn voor de afloop

iet economisch proces.

B.1.c De Portefeuille-selectie-theorie met betrekking tot het

internationale kapitaalverkeer

lange termijn gelden hier in de reale sfeer wederom exact dezelfde

usies als die van de traditionele theorie: de budgetpolitiek is contra-

ktief in plaats van effectief, zoals de theorie van de perfecte

aalmobiliteit beweert!
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Op de korte termijn zijn de conclusies eventueel maar  in  overeenstem-

ming  met  die welke verkregen zijn op basis van de theorie van de per-

fecte kapitaalmobiliteit. Dat geldt met name bij de hypothese  van  een

hoge  financiale internationalisatiegraad waarbij (1-a) veel groter dan
nul is.

9.II.B.2. Het Aanbodmodel van een Grote  Open  Volkshuishouding

het Twee-Landen(blokken)-Aanbodmodel

(Zie tabel 9.II.B.a (2.) t/m tabel 9.II.B.c (2.))

Hier gelden dezelfde opmerkingen als al gemaakt werden  met  betrekking

tot  het  vraagmodel van een grote open volkshuishouding. Opgemerkt zij

dat in een gesloten  wereldhuishouding  een  budgettaire  expansie  tot

stagflatie leidt. Dit  gaat dan ook op voor alle twee-landen-modellen

waar een eenzijdige budgettaire expansiepolitiek wordt gevoerd.

Wat  dat  betreft  kunnen  de aanhangers van de theorie van de perfecte

kapitaalmobiliteit, met name Mundell-Fleming en hun navolgers niet meer

volhouden dat het vraag-dn aanbodmodel op de lange termijn tot dezelfde

effecten zouden leiden. Overigens geldt bij hen deze algemene conclusie

alleen  maar  voor een kleine open volkshuishouding. Zo'n situatie ver-

schilt evenwel fundamenteel met die van de grote open volkshuishouding,

die  opereert  in  een  gesloten wereld. De theorie van de grote open

volkshuishouding heeft namelijk wel iets van doen met de theorie van de

gesloten  economie. De stagflatoire effecten van eenzijdige budgettaire

maatregelen verspreiden zich hier  op  den  duur  over  alle  betrokken

landen(blokken). Dit  geldt voor alle hypothesen met betrekking tot de

kapitaalmobiliteit, zodat  het verschil van mening nu beperkt is.

Overigens  kan  de  portfolio-benadering nog veel m&6r verklaren dan de

zienswijze op basis van het perfecte kapitaalmobiliteit-postulaat. Het

betreft hier vooral de debiteuren-posities, de collectieve rentelast-en

schuldquoten alsmede de kapitaalopbrengstensaldi etc., etc.
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De portefeuilleselectie-theorie. het zij herhaald, is de betere theorie

en niet op de laatste  plaats  vanwege  haar  betere  micro-economische

fundering  van  de  beperkte substitutiemogelijkheden tussen de diverse

soorten vermogenstitels van zowel binnenlandse als van buitenlandse

oorsprong.  Het  politieke  en  valuta-  risico  van  een  belegging in

"vreemde" vermogenstitels vergeleken   met   die in "eigen", nationale

vermogenstitels  is  er  de oorzaak van dat bij gelijke rendementen van

vreemde en eigen vermogenstitels. mede uit hoofde van  risicospreiding,

toch de voorkeur gegeven wordt aan de laatste. Onder normale omstandig-

heden zullen dan ook m&&r eigen dan vreemde vermogenstitels aangehouden

worden  door  de  ingezetenen  van  een land. Daarmee is de financiale

internationalisatiegraad van de  uitgangspositie  een  kwestie  van  de

politieke en valuta-risico's en een functie van de hoeveelheid informa-

tie over de gang van zaken in het buitenland. Het laatste zal weer

worden  vergeleken met de bestaande kennis omtrent het reilen en zeilen

in het binnenland. Naarmate het "vreemde" minder vreemd en betrouwbaar-

der  wordt  is uiteraard ook de financiale internationalisatiegraad ho-

ger. Aanhangers van de theorie van de perfecte kapitaalmobiliteit zoals

Mundell  en Fleming, huldigen  met hun hypothese van perfecte substi-

tueerbaarheid van  binnenlandse  en  buitenlandse  vermogenstitels  een

extreem standpunt, dat  vooral voor de lange termijn-analyses tot on-

houdbare gevolgtrekkingen leidt.
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Tabel 9.II.B.a
rraditionele theorie  Expansieve budgettaire politiek Aanbodmodel

2. Grote open volkshuishouding (xa =1) (1-a) .0:n a.n b=5; A  =2
-g                            Y

Omschrijving: Vaste koersen
(Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)

Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 ay.-0.03 0.0 ay=-0.03
p : Prijs produktie 0.349 Ap =O.03 0.66 Ap =0.03
S : Saldo goederenrekening -0,032 y O.0 0.0 y O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0.0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,032 0.0 0.0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0,159 devie- -0,33  0.66 depre- O,60
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0.159 -0.33 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.508 0,60 0,66 0,661

1)

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,0 by.-0.03 0.0 ay=-0,03
p : Prijs produktie 0.317 Ap .0,03 0.0 ap =0.03

S : Saldo goederenrekening 0.032 y O.0 0,0 Y 0,0
k + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0,0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.032 0,0 0,0 0,0
D*v resp. Pw: Deviezen resp. 0,159 0.33 -0.66 -0.60
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,159 0.33 0.0 0,0
r:: Aandelenrendement 0,159 0,0 0.0 0,01

1. Kleine open volkshuishouding (5g=1); (1-a) = 0; nb + em = 4; Ay = 2
Vaste koersen (p =0) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1  rend  Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 -2,0 0,0 -2,0
p : Prijs produktie 0.00 2,0 0,66 +2.60
S : Saldo goederenrekening -0,06 0.0 0.0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,00 0,0 0.0 0,0
D8v resp. Pw: Deviezen resp. -0,30 devie- -0.60  0,60 depre- 0.60
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0,30 -0,66 0,0 0,0
r*: Aandelenrendement 0,30 0.60 0,60 0,66
1

2)

1) pa= 1/4(&y -pw) 0 0

2) P = 1/3(py - Pw) 0 0 249



Tabel 9.II.B.b
Perfecte kapitaal- Expansiere budgettaire politiek Aanbodmodel
mobiliteit

2. Grote open volkshuishouding (x  = 1)  na + gb = 3; Ay - 1
Omschrijving: Vaste koersen

(Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume           0            BY=-0.03 0 ay=-0.03
p : Prijs produktie 0,4 ap -0.03 0.3 ap .0.03
St: Saldo goederenrekening -0,06 7-0.06 -O.06 Y-O.06
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,08 O.06 0.00 O,06

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0,013 0     0.0              0
D v resp. Pwi Deviezen resp.  0,06 devie- 0,06 -0,13 depre- -0,13
wisselkoers zenwinst ciatie
E : Geldhoeveelheid 0,06 0.06  0                0

ri:
Aandelenrendement 0,3 0.3 0.3 0,3

1)

Land B (passieve land)
y : Produktievolume           0            ay=-0,03 0 Ay.-0,03
p : Prijs produktie 0,26 ap .0.03 0.3 ap .0.03

S : Saldo goederenrekening +0.06 y O.06 0.00 Y O.06
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- -0,08 -0.06 -0.00 -0,06

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.013 0     0                  0

U
Dev resp. p : Deviezen -0,00 -0,06 0,13 0,13
resp. wisseYkoers
E : Geldhoeveelheid -0.06 -0,00  0                0
r*: Aandelenrendement 0,3 0.3 0.3 0,31

1. Kleine open volkshuishouding (Og = 1): nb + em = 3; Ay = 1

Vaste koersen (p =0) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 1rend  Periode 1 Trend

y : Produktievolume           0                 0,26 0 0,20
p : Prijs produktie 0,20 00 -0.20
S : Saldo goederenrekening -0,13 -0,13 -0,13 -0,13

+ S : Kapitaalimport- en- 0,173 0,13 0,13 0,13kr
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,04 0      0                  0

DNv resp. Pw: Deviezen resp.  0,2 devie- 0.26 -0,2 appre- -0,20
wisselkoers zenwinst ciatie
E : Geldhoeveelheid 0,2 0,26  0               0

r; :  Aandelenrendement                 0                             0         0                            0
2)

1) pa =  C   _ pa) 0 0

2) P = 1/3(py - Pw) 0 0
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Tabel 9.II.B,c
Portfolio-theorie Expansieve budgettaire politiek Aanbodmodel

2. Grote open volkshuishouding (5  = 1); (1-a) = 0.1; na + nb = 5; A" = 2
Omschrijving: Vaste koersen (p =0) Flexibele koersen (Dev=0)
Land A (actieve land) Periode 1 1rend  Periode 1 Trend

y : Produktievolume           0            ay=-0,03 0 ay=-0.03
p : Prijs produktie 0,364 ap =0.03 0.370 Ap .0.03

Sb: Saldo goederenrekening -0.060 yo,o -0,060 y O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,059 0,0 0,060 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,001 0.0 0,0 0,0
D*v resp. Pw: Deviezen resp. -0,006 devie-   -0,416 0,013 depre- 0.833
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid -0,006 -0.410 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.365 0.660 0,365 O,6661

1)

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,0 Ay.-0.03 0.0 Ay.-0,03
p : Prijs produktie 0.303 ap -0,03 0.297 ap .0.03

S : Saldo. goederenrekening 0,060 yo.O 0,060 y O,0

k + Sr: Kapitaalimport- en- -0,059 0,0 -0,060 0,0
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,001 0.0 0.0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0.006 0,416 -0.013 -0.833
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,006 0.416 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.301 0,0 0.301 0,01

1. Kleine open volkshuishouding (Og = 1); (1-a) = 0,1: nb + em = 4; uy = 2

Vaste koersen (p =0) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1  rend  Periode 1 Trend

y : Produktievolume           0               -2,0 0,0 -2,0
p : Prijs produktie 0,108 2,0 0.136 2.790
S : Saldo goederenrekening -0,108 0,0 -0,108 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- +0,103 0,0 0,108 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0·005 devie- 0,0 0.0   depre-     0,0U

zenver- ciatie
lies

Dev resp. Pw: Deviezen resp. -0,025 -0.7g0 0,028 0.790
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid -0,025 -0.790 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement -0.125 0.660 0.128 0.666
1

2)

1) pa= 1/4(BY- pw) 0 0

2) P = 1/3(py- pw) 0 0
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10 DE BETEKENIS VAN DE TRADITIONELE, DE PERFECTE EN DE IMPERFECTE

MOBILITEITS-THEORIE VAN HET INTERNATIONALE KAPITAALVERKEER VOOR

DE MONETAIRE POLITIEK

De berekeningen en de daaruit te destilleren hoofdconclusies zijn geba-

seerd op hetzelfde algemeen model, dat we in het  vorige  hoofdstuk  de

revue al lieten passeren. Ook hier zullen we, evenals dat hiervoor het

geval was, onze analyseresultaten op een  vrij gestyleerde  wijze  ver-

melden. Als toelichting  hierop  worden  opnieuw tussen de tekst acht

tabellen gepresenteerd die weer corresponderen met de door  ons  gehan-

teerde paragraafsgewijze indeling van de hoofdtekst.

De tabellen 10.I.A en 10.I.B behandelen nu de gevolgen van  een  expan-

sieve  monetaire  politiek voor een soortgelijke gesloten volkshuishou-

ding als is verondersteld met  betrekking  tot  de  tabellen  9.I.A  en

9.I.B. in het vorige hoofdstuk en uiteraard opnieuw met betrekking tot

de aldaar reeds onderscheiden gevallen van het vraag (A)-  respectieve-

lijk aanbodmodel (B).

De tabellen 10.II.A.a (2. en 1.) t/m 10.II.A.c (2. en 1.) corresponde-

ren  vervolgens met de gevallen van de tabellen 9.II.A.a (2. en 1.) t/m

9.II.A.c (2. en 1.) in het vorige hoofdstuk alwaar het vraagr6gime  (A)

heerst, alleen  worden  hier  de effecten van een expansieve monetaire

politiek geanalyseerd.

Eveneens  corresponderen de tabellen 10.II.B.a (2. en 1.) t/m 10.II.B.c

(2. en 1.) met de gevallen van de tabellen  9.II.B.a  (2.  en  1.)  t/m

9.II.B.c (2. en 1.) in hoofdstuk 9 alwaar het aanbodrdgime aktueel is,

maar ook nu betreft het de analyse van de effecten van  een  expansieve

monetaire politiek in plaats van een budgettaire expansie.

Opgemerkt zij nog dat in de onderhavige tabel 10.II.A.b opnieuw met een

onvertraagde  doorberekening  van  optredende wisselkoersmutaties in de

prijzen wordt gewerkt. In de onderstaande tabel 10.II.A.c wordt daaren-

tegen  wal  met een realistische vertraging ter zake rekening gehouden.
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Daarbij is de exportprijs, exclusief B.T.W., weer gelijk  verondersteld
aan de afzetprijs.

Ook worden de kwantitatieve waarden met betrekking tot zowel de invoer-
elasticiteit  ten  opzichte van de produktie als de concurrentie-prijs-
elasticiteiten op overeenkomstige wijze gevarieerd. Daarvoor  zijn  de-
zelfde  argumenten  aan te voeren als in het vorige hoofdstuk zijn aan-

gedragen.

Sectie 10.I De Expansieve Monetaire Politiek in Gesloten Volkshuis-

houdingen (Zie tabel 10.I.A en tabel 10.I.B)

10.I.A Het Vraagmodel

De expansie van de geldhoeveelheid leidt bij afwezigheid van prijsstij-
gingen tot  een  hogere produktie en daardoor onder andere ook tot een
hoger feitelijk rendement van de kapitaalgoederenvoorraad. De rentevoet
zal echter niet dalen maar constant blijven vanwege een stijgende vraag
naar transactiekassen. De relatieve verbetering van het rendement ten

opzichte  van  de rentevoet zorgt dan ook voor aantrekkende investerin-
gen. Aldus wordt de oorspronkelijke overbezetting van het  produktieap-

paraat weer weggewerkt.

Al bij al is dus de conclusie dat de monetaire politiek hier effectief

genoemd moet worden.

10.I.B Het Aanbodmodel

Bij gebrek aan voldoende produktiecapaciteit zullen nu de prijzen over-
eenkomstig de geldinjectie stijgen. Ook  hier  zal  de  rentevoet  niet
dalen  maar  constant blijven. Maar omdat het feitelijk rendement thans
niet stijgt zal het investeringsvolume op hetzelfde niveau als voorheen
gehandhaafd blijven.

De monetaire expansiepolitiek heeft dus alleen inflatoire  effecten  en
is ineffectief in de reale sfeer.
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label 10.I.A Expansieve monetaire politiek  (Qg = 1) Vraagmodel

Gesloten volkshuishouding

Omschrijving:
Periode 1 2 Trend

y=i+ 0,6 x               Produktievolume        1         1         1
p =0 -g

Prijs produktie        0         0         0
E- = 1 Geldhoeveelheid        1         1         1

ri = {Y-Z E+ (i+p )} :p  Aandelenrendement      0         0         0
r. =y-k Feitelijk rendement 1 0,9       0Y

iii y -
ri Investeringsvolume     1         1         1

y' =k= 0,1(Ii-1 - Ek-1)   Produktiecapaciteit 0 0,1       1
Y - Y' Bezettingsgraad        1         0,9       0

Tabel 10.I.B
Expansieve monetaire politiek (  = 1) Aanbodmodel

Gesloten volkshuishouding

Omschrijving:
Periode 1 Trend

y=i+ 0.6 x               Produktievolume        0                  0
P =-Y+Yg Prijs produktie        1                   1
ES= 1 Geldhoeveelheid        1                   1
r: = {Y - 2E + (i+p )} : p  Aandelenrendement      0                  0

2. y - k Feitelijk rendement    0                   0Y

ii. 7 - ri
Investeringsvolume     0                   0

y' =k= 0,1 (Ii-1 - Ek-1)  Produktiecapaciteit    0                   0
y - y' Bezettingsgraad        0                   0
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Sectie 10.II: De Monetaire Politiek in Open Volkshuishoudingen.

10.II.A.1 Het Vraagmodel van de Kleine Open Volkshuishouding

(Zie tabel 10.II.A.a (1.) t/m tabel 10.II.A.c (1.))

Vaste Wisselkoersen.

10.II.A.1.a De Traditionele Theorie zonder het internationale kapi-
taalverkeer

Op de korte termijn zien we enige stijging  van  het  investerings-  en

produktieniveau  en  een  kortstondige  daling  van het renteniveau. Er
ontstaan dientengevolge lopende  betalingsbalanstekorten  waardoor  het
gecreaerde geld alsnog weglekt. Uiteindelijk wordt dan ook weer de oude
toestand bereikt zodat de monetaire expansiepolitiek uiteindelijk inef-
fectief genoemd moet worden. Wdl is de binnenlandse deviezenvoorraad op
een definitief lager niveau komen te liggen  en  wel  evenveel  als  de
autonome binnenlandse geldinjectie bedroeg.

10.II.A.1.b De Theorie van de Perfecte Kapitaalmobiliteit met betrek-

king tot het internationale kapitaalverkeer

Reeds op de korte termijn vloeit thans het gecreaerde geld volledig weg
via  kapitaalexporten. De rentevoet verandert niet, gefixeerd als ze is

op het buitenlandse niveau. De monetaire politiek  is volkomen ineffec-
tief. Onmiddellijk  wordt de deviezenvoorraad hier verminderd overeen-

komstig de autonome binnenlandse geldinjectie.

10.II.A.1.c De Portfoliotheorie met betrekking tot het internationale
kapitaalverkeer

De  korte  termijn-conclusies  gaan  meer in de richting van die van de

aanhangers van de theorie van de perfecte kapitaalmobiliteit. De mate
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van overeenkomst stijgt naarmate de financiale internationalisatiegraad

hoger is.

Op  de  lange  termijn  geldt echter ook hier dat de monetaire politiek

volkomen ineffectief is!

10.II.A.2 De Twee-Landen(blokken)-Vraagmodellen

(Zie tabel 10.II.A.a (2.) t/m tabel 10.II.a.c (2))

De  gunstige  reele  effecten  van  een eenzijdige expansieve monetaire

politiek verspreiden zich hier uiteindelijk over alle landen(-blokken).

De  theorie van de kleine open volkshuishouding kan dit niet verklaren!

De grote buitenwereld bepaalt hier immers de uiteindelijke binnenlandse

gang van zaken.

10.II.B.1 Het Aanbodmodel van de Kleine Open  Volkshuishouding  bij

vaste wisselkoersen

(Zie tabel 10.II.B.a (1.) t/m tabel 10.II.B.c (1.))

10.II.B.1.a. De  Traditionele  Theorie zonder internationaal kapitaal-

verkeer (aanbodmodel, vaste wisselkoersen  en  de  kleine

open economie)

Op de korte termijn zal er enige stijging van het prijsniveau  optreden

in  plaats van de produktiestijging die in het vraagmodel optrad. Er is

wel sprake van een overeenkomstige  daling  van  het renteniveau. Dan

ontstaan  dezelfde  betalingsbalanstekorten  als  in het vraagmodel het

geval was, waardoor het gecreeerde geld weer weglekt naar  het  buiten-

land. Uiteindelijk wordt ook hier de oude toestand weer bereikt, even-

eens met een definitief  lagere  deviezenvoorraad  in  het  binnenland.

Aldus  wordt  een tijdelijke inflatie die samengaat met ruilvoetwinsten

op de korte termijn gerealiseerd. Op de lange termijn treedt er  echter

Keen reeel effect op.
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Tabel 10.II.A.a
Traditionele theorie Expansieve monetaire politiek Vraagmodel

a     b2. Grote open volkshuishouding (Qag -1) ; (1-a) =0; 4  + R  =5;K y=2
Omschrijving: Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend   1)

y : Produktievolume 0.523 0.5 0.5 0,5
p : Prijs produktie 0,0 0.0 0.5 0,5
S : Saldo goederenrekening -0,047 0,0 0,0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0.0 0.0 0.0 0,0

opbrengstsaldo

Su: Saldo.
betalingsbalans -0.047 devie- 0.0 0.0   depre-  0,0

zenver- ciatie
lies

Dev resp. Pw: Deviezen resp. -0,238 -0.5 1.0 1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0.762 0.5 1.0 1,0
r*: Aandelenrendement -0.238 0,0 0,0 0,01

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0.476 0.5 0.5 0,5
p : Prijs produktie 0,0 0,0 -0.5 -0,5
S : Saldo goederenrekening 0,047 0,0 0,0 O.0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0,0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.047 0.0 0,0 0,0
D&v resp. Pw: Deviezen resp. 0.238 0.5 -1,0 -1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0.238 0.5 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0.238 0.0 0,0 0,01

1. Kleine open volkshuishouding(Qg - 1);Q-a) = 0; gb + nm = 4; Ay = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend   1)

y : Produktievolume 0.09 0.0 0,0 0,0
p : Prijs produktie 0,0 0.0 1,0 1,0

S : Saldo goederenrekening -0,09 0,0 0,0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0.0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,09 0.0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0,9%  devie- -1,0    1,0   depre-  1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0.0% 0,0 1,0 1,0
r*: Aandelenrendement -0.*5 0.0 0.0 0,01

1) Bij  flexibele  wisselkoersen is er sprake van onmiddellijke doorberekening
van wisselkoersmutaties in de prijzen.

258



Tabel 10.II.A.b
Perfecte kapitaal- Expansieve monetaire politiek Vraagmodel
mobiliteit

ab
2. Grote open volkshuishouding (Qag =1)   R  + R  =3;g y=1

Omschrijving: Vaste koersen Flexibele koersen
1)

Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,5 0.5 0.5 0,5
p : Prijs produktie             0             0 0.5 0,5

S : Saldo goederenrekening      0             0      0             0

Sk + Sr: Kapitaalimport- en-   -0,1           0      0             0
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans -0,1           0      0             0
U
Dev resp. Pw: Deviezen resp.   -0.5  devie- -0.5 1,0  depre-   1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0,5 0,5 1,0 1,0
r#: Aandelenrendement           0             0      0             0
1

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,5 0.5 0.5 0,5
p : Prijs produktie             0             0 -0.5 -0,5

S : Saldo goederenrekening      0             0      0             0k   Sr: Kapitaalimport- en-    0,1           0      0             0
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0,1           0      0             0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0,5 0,5 -1,0 -1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,5 0,5    0             0
r': Aandelenrendement           0             0      0             0
1

1. Kleine open volkshuishouding (Qg J 1) nb + em = 3; Ay = 1

Vaste koersen Flexibele koersen
1)Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y: Produktievolume             0             0      0             0
p : Prijs produktie             0             0 1,0 1,0

  : Saldo goederenrekening      0             0      0             0k + Sr: Kapitaalimport- en- -0,2 0,0    0             0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,2 0,0    0             0

U
Dev resp. Pw: Deviezen resp.   -1,0  devie- -1,0 1,0  depre-   1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies

E : Geldhoeveelheid 0,0 0,0 1,0 1,0

r#: Aandelenrendement           0             0      0             0
1

1) Bij flexibele wisselkoersen  is er sprake van een onmiddellijke

doorberekening van wisselkoersmutaties in de prijzen.
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Tabel 10.II.A.c
Portfolio-theorie Expansieve monetaire politiek Vraagmodel

2. Grote open volkshuishouding (Qag = 1); (1-a) = 0.1; na + nb = 5; uy = 2

Omschrijving:
Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)

Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend  1)

y : Produktievolume 0.502 0.5 0,7 0,5
p : Prijs produktie           0             0 0,3 0,5
Si: Saldo goederenrekening   -0,005         0 0,0 O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- -0,088         0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.093         0 0.0 0,0
D*v resp. Pw: Deviezen resp. -0.467 devie- -0,5    1,0   depre- 1.0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0.533 0.5 1.0 1,0
r*: Aandelenrendement -0,024 0,0    0             01

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,492 0.5 0,3 0,5
p : Prijs produktie           0             0 -0.3 -0,5
St: Saldo goederenrekening    0,005         0 0,0 O,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en-  0,088         0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.093         0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0,467 0,5 -1.0 -1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0.467 0.5 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0,024 0,0 0,0 0,01

1. Kleine open volkshuishouding (9  1); (1-a) = 0,1; gb + em = 4; Ay = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend  1)

y : Produktievolume 0.019 0,0 0.5 0,0
p : Prijs produktie           0             0 0.5 1,0

S : Saldo goederenrekening -0,019 0.0 0.0 0,0
S  +S: Kapitaalimport- en- -0,155 0,0 0,0 0,0kr

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.174 0.0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0.872 devie- -1,0    1,0  depre-   1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0,128 0.0 1,0 1,0
r*: Aandelenrendement -0.097 0.0 0,0 0,01

1) Bij flexibele koersen  is  er  sprake  van  vertraagde  doorberekening  van
wisselkoersmutaties in de prijzen.
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10.II.B.1.b: Perfecte Kapitaalmobiliteit met betrekking tot het  inter-

nationale kapitaalverkeer

De binnenlandse prijzen zullen hier, ondanks gebrek aan  produktiecapa-

citeit, niet stijgen omdat het gecreaerde geld onmiddellijk en volledig

via kapitaalexporten naar het buitenland verdwijnt. Daardoor kan  zelfs

geen  tijdelijke inflatie optreden zoals in de traditionele theorie nog

mogelijk was.

De  monetaire  expansiepolitiek  is  dus  ook in geval het aanbodrdgime

heerst volkomen ineffectief en leidt alleen tot deviezenverlies.

10.II.B.1.c De Portfoliotheorie met betrekking tot het internationale

kapitaalverkeer

Er  zijn  nu  alleen maar tijdelijke effecten waar te nemen in de prij-

zensfeer zoals we eerder zagen in de volumesfeer bij het  vraagr6gime.

Ook  de  effecten  voor  de ruilvoet en de betalingbalanstekorten op de

lopende rekening zijn van tijdelijke aard.

Uiteindelijk  zijn  er noch reale, noch nominale effecten te bespeuren.

Bovendien zijn de korte termijn-gevolgen minder geprononceerd  naarmate

er sprake is van een hogere financiale internationalisatiegraad.

Slechts op de korte termijn is er dus enig verschil in resultaten  waar

te  nemen ten opzichte van die welke zijn afgeleid op basis van de twee

hieraan voorafgaande theoriean met betrekking  tot  het  internationale

kapitaalverkeer. Praktisch gesproken is er nauwelijks wat af te dingen

op de algemene conclusie dat de monetaire politiek bij vaste wissel-

koersen  ineffectief is, wat ook het ragime zal zijn (vraag- of aanbod-

ragime): althans als men de theorie van de kleine open volkshuishouding

hanteert. Het geld lekt weg en verdwijnt daar in het niets.

10.II.B.1' De vraag- en aanbodmodellen van de Kleine  Open  Economie

met flexibele wisselkoersen
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Er resteert nog een algemene conclusie te trekken voor de vraag-en
aanbodmodellen  van  de  kleine  open  economie wanneer het systeem van
flexibele wisselkoersen van kracht is.

De  monetaire politiek van geldinjecties leidt dan onmiddellijk tot een
dienovereenkomstige depreciatie van de valuta. Tevens  veroorzaakt  zij

prijsstijgingen zonder dat dit gepaard gaat met reale effecten.

Ook bij de vraagmodellen, voorzover daar geen vertraging in de  kosten-
doorberekeningsfunctie  wordt verondersteld, is er dan sprake van inef-
fectiviteit! Er bestaat dan geen verschil van opvatting.

Als  evenwel  de  kostendoorberekening  vertraagd plaatsvindt zorgen de
tijdelijke verslechteringen van de ruilvoet, dat wil zeggen  de  tijde-
lijke  verbeteringen  van  de  concurrentiepositie  ervoor dat er in de
vraagtheorie enige reale effecten optreden. De  concurrentiepositiever-
beteringen  worden bewerkstelligd door middel van een uitgelokte depre-
ciatie van de binnenlandse munteenheid zonder dat  de  prijzen  daaraan
onmiddellijk  worden aangepast. De prijsstijging hinkt dan als het ware

achter de depreciatie van de binnenlandse valuta aan. In  de  praktijk
werd deze politiek nog al eens toegepast door ongedisciplineerde landen
als bijvoorbeeld Frankrijk in de beginjaren tachtig.. Deze  zullen  dan
ook  hun autonome wisselkoerspolitiek, koste wat het kost (bijvoorbeeld
een hoge inflatie), blijven verdedigen.

10.II.B.2 De Twee-Landen(blokken)-Aanbodmodellen

(Zie tabel 10.II.B.a (2.) t/m 10.II.B.c (2.))

De  nominale  inflatoire  gevolgen van een eenzijdig gevoerde monetaire

expansiepolitiek verspreiden zich bij vaste wisselkoersen over alle
betrokken landen(-blokken). Bij flexibele wisselkoersen is het bui-

tenland beschermd tegen de inflatoire gevolgen van een dergelijke  een-
zijdige  binnenlandse  monetaire  injectie of omgekeerd, het binnenland

kan zich afschermen  tegen  buitenlandse  inflatoire maatregelen. Dit

omdat  bij het flexibele wisselkoerssysteem de betalingsbalans in even-

wicht is en daarmee de feitelijke geldhoeveelheid beheersbaar blijft.
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Tabel 10.II.B.a
Traditionele theorie Expansieve monetaire politiek Aanbodmodel

a b_
2. Grote open volkshuishouding (Qag = 1); (1-a) =0; 4  +9  =5; u  .2

Y

Omschrijving: Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 0.0 0,0 0,0
p : Prijs produktie 0,523 0.5 1.0 1,0

S : Saldo goederenrekening -0,047 0,0    0,0           0,0
k + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0.0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,047 0.0 0.0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0,238 devie- -0.5 1,0   depre-  1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0.762 0.5 1.0 1,0
r:: Aandelenrendement 0,0 0.0 0.0 0,0
1

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0.0 0.0 0.0 0,0
p : Prijs produktie 0.476 0.5 0.0 0,0

S : Saldo goederenrekening 0,047 0.0    0.0           0.0

k + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0,0 0.0 0,0
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans 0.047 0.0 0.0 0,0
D*v resp. Pw: Deviezen resp. 0,238 0.5 -1,0 -1,0
wisselkoers
E: Geldhoeveelheid 0.238 0.5 0.0 0,0
r#: Aandelenrendement 0,0 0,0 0.0 0,0
1

1. Kleine open volkshuishouding (321) ; (1-a) = 0; nb + em = 4; uy = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y : Produktievolume 0,0 0,0 0.0 0,0
p : Prijs produktie 0,09 0,0 1,0 1,0

S : Saldo goederenrekening -0,09 0,0 0,0 0,0

Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,0 0.0 0.0 0,0
opbrengstsaldo

S : Saldo betalingsbalans -0,09 0,0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. -0,#5  devie- -1.0 1,0   depre-  1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies

E : Geldhoeveelheid 0.5# 0,0 1,0 1,0

r': Aandelenrendement -0,95 0,0 0.0 0,0
1
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Tabel 10.II.B.b
Perfecte kapitaal- Expansieve monetaire Dolitiek Aanbodmodel
mobiliteit

a b2. Grote open volkshuishouding (Qag -1)   9  + n   =3; A  =1
Y

Omschrijving: Vaste koersen Flexibele koersen
Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y: Produktievolume             0             0      0             0
p : Prijs produktie 0,5 0.5 1,0 1,0

S : Saldo goederenrekening      0             0      0             0
k  r .+ S : Kapitaalimport- en- -0,1 0.0    0             0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,1 0.0    0             0
D v resp. Pw: Deviezen resp.   -0,5  devie- -0.5 1,0  depre-   1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0,5 0.5 1,0 1,0
r#: Aandelenrendement           0             0      0             01

Land B (passieve land)
y: Produktievolume             0             0      0             0
p : Prijs produktie 0,5 0,5    0             0

S : Saldo goederenrekening      0             0      0             0
k + Sr: Kapitaalimport- en- 0,1 0,0    0             0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0,1 0,0    0             0
D#v resp. Pw: Deviezen resp. 0.5 0.5 -1.0 -1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,5 0.5    0             0
r#: Aandelenrendement           0             0      0             01

1. Kleine open volkshuishouding ( Q -1)-g Rb + em = 3; Ay = 1

Vaste koersen Flexibele koersen
Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y: Produktievolume             0             0      0             0
p : Prijs produktie             0             0 1.0 1,0

S : Saldo goederenrekening      0             0      0             0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- -0,2 0.0    0             0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0,2 0.0    0             0
D&v resp. Pw: Deviezen resp.   -1,0  devie-  -1,0    1,0  depre-   1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid             0             0 1,0 1,0
r:: Aandelenrendement           0             0      0             0
1
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Tabel 10.II.B.c
Portfolio-theorie Expansieve monetaire politiek Aanbodmodel

2. Grote open volkshuishouding (Qag - 1); (1-a) = 0,1; na *n b=5; A  =2
Y

Omschrijving: Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Land A (actieve land) Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y: Produktievolume           0             0      0             0
p : Prijs produktie 0.502 0.5 1.0 1,0

S : Saldo goederenrekening -0,005 0,0 0,0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- -0,088 0.0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.093         0 0.0 0,0
D v resp. Pw: Deviezen resp. -0,467 devie- -0,5 1,0   depre-  1.0
wisselkoers zenver- ciatie

lies
E : Geldhoeveelheid 0.533 0,5 1.0 1,0
r*: Aandelenrendement -0,024 0,0 0,0 0,0
1

Land B (passieve land)
y : Produktievolume 0,0 0.0 0.0 0,0
p : Prijs produktie 0,497 0.5 0,0 0,0
S : Saldo goederenrekening 0.005 0.0 0.0 0,0
Sk + Sr: Kapitaalimport- en- 0,088 0.0 0,0 0,0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans 0.093 0.0 0,0 0,0
DMv resp. Pw: Deviezen resp. 0.467 0.5 -1,0 -1,0
wisselkoers
E : Geldhoeveelheid 0,467 0,5 0.0 0,0
r*: Aandelenrendement 0,024 0.0 0.0 0.0
1

1. Kleine open volkshuishouding (Qg = l); ( 1-a) = 0,1; nb + em = 4; Ky = 2

Vaste koersen (Pw=O) Flexibele koersen (Dev=0)
Periode 1 Trend Periode 1 Trend

y: Produktievolume           0             0      0             0

p : Prijs'produktie 0.019 0.0 1,0 1,0

 b: Saldo goederenrekening
-0,019 0.0    0             0

k + Sr: Kapitaalimport- en- -0,155 0,0    0             0

opbrengstsaldo
S : Saldo betalingsbalans -0.174 0,0    0             0

U
Dev resp. Pw: Deviezen resp. -0.872 devie- -1,0 1,0   depre-  1,0
wisselkoers zenver- ciatie

lies

E : Geldhoeveelheid 0,128 0,0 1,0 1,0
r*: Aandelenrendement -0.097 0,0 0,0 0,0
1
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De drie theorieen van de twee-landen(regio) modellen met betrekking tot

de gevolgen van een monetaire politiek in geval  van  een  systeem  van

flexibele  wisselkoersen komen derhalve alle tot dezelfde algemene con-
clusie:

Zij is  ineffectief in de reele sfeer, maar kan de inflatie beteugelen

of de wisselkoers fixeren.
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11    DE 1992-GEDACHTE EN DE  BETEKENIS  VAN  DE  REELE  EN  FINANCIELE

INTERNATIONALISATIEGRADEN VOOR  EEN SUCCESVOLLE OVERGANG VAN EMS

NAAR EMU

In  de  symfonie  over het waarom, wat en hoe van een overgang naar een

Europa met 66n munt en een vrij verkeer van personen, kapitaal en  goe-

deren,  zijn  het  de Europese toppolitici en Centrale bankiers geweest

die de toon hebben gezet, niet in het minst bij het debat over de vraag

op  welke  wijze aan de 'hoe'-gedachte van de EPU-EMU politiek-institu-

tioneel gestalte moet worden gegeven. De daarbij gehanteerde sleutel-

begrippen zijn "couperatie" versus "intgratie" (Meulendijks,  1991) .
Met betrekking tot de economisch-theoretische onderbouwing  van  de

'waarom'-,'wat'- en  'hoe'-gedachte was en blijft ongetwijfeld een be-

langrijk te blazen partij voor de economen weggelegd.

De 'wat'-gedachte  behelst  de volledige afschaffing van de nu nog be-

staande EEG-handelsbelemmeringen alsmede  een  complete monetaire in-

tegratie.

De 'waarom'-gedachte wordt het best verwoord in een rapport van de  EG-

commissie,  met  name de populaire versie hiervan dat bekendheid geniet

onder de naam Cecchini-rapport (1988).

De 'hoe'-gedachte  benadrukt  het streven om in de tweede helft van de

jaren-'90 aan gemeenschappelijke Europese munt in circulatie te brengen

(de ECU) waarvan de (interne  Sn  externe) waarde door San Europese

Centrale Bank moet worden gereguleerd. De  monetaire  integratie  zal

vooral ten dienste moeten staan van de realisatie van de verwachte

toeneming van de welvaart als gevolg van de afbraak  van  de  reale  en

financiale handelsbarriares. De invoering van een dergelijk geldsysteem

impliceert dat bij de bepaling van  de  te  voeren  monetaire  politiek

binnen  het toekomstige EMU wordt gekozen voor de zogenoemde 'symmetri-

sche' oplossing van het liquiditeitsprobleem waarbij de nu nog bestaan-

de (asymmetrie =) dominantie van de Bundesbank niet meer zal bestaan

(McKinnon, 1982 en 1984).

267



Daarnaast betekent het streven naar slechts aan functionerende ECU dat

wordt geopteerd voor de meest extreme verschijningsvorm van vaste  wis-
selkoersen  (uiteindelijk  afschaffing ervan binnen het EMU-gebied) als
oplossing van het 'geloofwaardigheids'-probleem. Zaken  zoals  bijvoor-
beeld het aanhouden van nationale deviezenreserves horen dan tot het

verleden en daarmee wordt ook een binnenlandse 'geldsterilisatie'-moge-
lijkheid voor de nationale monetaire autoriteiten onmogelijk gemaakt.
De asymmetrische systemen zoals die van het vroegere Bretton  Woods  en
het  huidige EMS-arrangement dienen definitief te verdwijnen(De Grauwe,
1989).

In  Europa  signaleert  men bij zowel de voor- als de tegenstanders van
het toekomstige reael-monetaire systeem drie hoofdproblemen waarmee  de

Europese politici en financiale instituties zullen worden geconfron-

teerd (Meulendijks, 1990 en 1991):

1. Hoe kan de reeds bestaande coardinatie tussen de aan het EMS-systeem

deelnemende landen versterkt worden tijdens het doorlopen van de nog
resterende fasen van het overgangsproces naar het EMU-stelsel?

2. Hoe moet de institutionele structuur van het EMU er definitief  gaan
uitzien?

3. Hoe kan tevens op constructieve wijze worden ingespeeld op  de  her-

vormingen in Centraal-en Oost-Europa?

Bij de invulling van 'hoe'-gedachte domineert de problematiek  rond  de
nog  resterende speelruimte voor de nationale beslissers(overheden als-
mede het centrale en particuliere bankwezen)der deelnemende  landen  in

de  toekomstige regulering van de nationale en internationale goederen-

en kapitaalstromen; dit laatste zowel binnen als  buiten  het  EMU-sys-
teem. Kan hun traditionele, cultureel-historisch bepaalde rol op theo-

retische gronden al dan  niet  gedeeltelijk  gehandhaafd  worden?  Deze
kwestie speelde reeds  aan  het begin van de overgangsperiode van EMS
naar EMU. Het Delors-rapport van 1989 betwijfelt al direkt  of  in  dit

268



verband bijvoorbeeld een mogelijk geschikte "policy mix" van budgettai-

re en monetaire politiek voor het gehele EMU-gebied wel vlug genoeg kan

worden  gerealiseerd  zonder  expliciete  en strakke coordinatie van de

nationale budgettaire maatregelen. In feite wordt de  suggestie  gedaan

om binnen zeer korte tijd een einde te maken aan ieders autonoom te

voeren nationale budgettaire politiek. Hier is dus sprake van een plei-

dooi   voor een niet-geamendeerde "integratie" .  Al bij de start van de

overgangsfase kan de nationale begrotingspolitiek internationaal gezien

niet meer zo vrijblijvend zijn als ze in feite tot voor kort, weliswaar

binnen zekere grenzen, nog was. Dit temeer niet, wil althans de geloof-

waardigheid  van een individuele partner met betrekking tot het handha-

ven van de relatieve waarde van zijn eigen valuta niet  in  het  geding

komen. Om nu dat laatste af te dwingen worden in de Delors-voorstellen

tevens de mogelijkheden van directe financiering van  nationale  begro-

tingstekorten  door  de  eigen  nationale  monetaire autoriteiten afge-

schaft. Ook dienen er grenzen gesteld te worden, niet alleen aan de

absolute  hoogte  van de financieringstekorten maar eveneens aan de fi-

nanciering ervan via de interne  particuliere  financidle  instellingen

binnen  of  het  aangaan  van externe leningen buiten het gebied van de

Europese Gemeenschap.

De  economische  wetenschap h5eft mede tot taak de ratio van dergelijke

beleidsaanbevelingen, zeker wanneer ze door concrete cijfermatige  nor-

men worden begeleid, door te lichten.

De onderhavige studie wil hiertoe een bijdrage leveren en probeert  een

een  aantal hoofdproblemen (en de daarvoor aangedragen oplossingen) bij

het afwegingsproces van de voor- en nadelen van  de  overgang  van  een

EEG-EMS  naar de nagestreefde EEG-EMU nader te traceren. Slechts zijde-

lings wordt de problematiek van een wat verder in toekomst gelegen doch

onvermijdelijke Europese politieke un sociale unie aangeroerd.

Wij zullen daarbij onder meer gebruik maken van de inzichten die in  de

voorgaande  hoofdstukken  zijn ontwikkeld. De voornaamste ervan, binnen

het kader van het onderhavige hoofdstuk, laten  we  hier  nog  eens  de

revue passeren.
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We benadrukten op de eerste plaats, naar onze mening niet ten overvloe-

de, dat de verantwoordelijke beleidsmakers van grote  open  economieen,
en  dus  ook  die van de toekomstige EEG-EMU-regio, behoefte hebben aan

een zich herhalende bewustwording  van  de  wederzijdse  internationale
gevolgen  die  hun  eigen  nationale  (regionale) beleidsmaatregelen op
vooral budgettair, monetair alswel loonpolitiek vlak met zich  meebren-
gen. Beleidsanalyses moeten eveneens continu geimplementeerd worden met
behulp van meer-landen(-blokken)modellen die de nodige  vrijheidsgraden

toelaten  om  steeds nauwkeuriger de betekenis van alternatieve r6gimes
te kunnen onderzoeken voor de multilaterale gevolgen van diverse unila-

teraal  georganiseerde  autonome impulsen. Maar ook de gevolgen van het
'institutioneel' elimineren van deze mogelijkheden tot het  voeren  van
een  bepaalde  autonome  nationale  politiek moeten daarbij scherp naar
voren worden gebracht. In deze studie is een  belangrijk  gedeelte  aan
een dergelijke meer-landen analyse gewijd. De expansieve budgettaire en
monetaire impulsen, unilateraal, dus vaak verkeerd of juist met succes,
toegepast, kregen daarbij onze bijzondere aandacht.

De eerste ter zake zijnde  conclusie  luidde  dat de theorie van de

"Perfecte  Kapitaalmobiliteit"  tot  gevolgtrekkingen  leidt die, zeker

voor de lange termijn, tegengesteld zijn aan die van de Traditionele" .

en de "Portfolioselectie"-theorie. Dat gold dan vooral voor de effecti-
viteit van de budgettaire expansiepolitiek in het algemeen, alswel voor
de gevolgen van een dergelijke politiek ten aanzien van de rentevoetmu-
taties en het tekort op de lopende rekening, in het bijzonder. Evenzeer
was dat het geval voor de mutaties in de deviezen- en geldvoorraad (bij
vaste wisselkoersen) respectievelijk voor de mutaties  van  de  wissel-
koers (bij flexibele wisselkoersen).

De modellen, geformuleerd als gewogen sommen van de  twee-landen-varia-
belen  waren  aan elkaar gelijk, omdat ze dan eigenlijk modellen van de
gesloten volkshuishouding opleveren. In het laatste geval kon het  door
ons  gemaakte  onderscheid  tussen een drietal theoriean met betrekking
tot de internationale kapitaalmobiliteit niet meer een  wezenlijke  rol

spelen  voor  de  globale resultaten van de wereld- of bijvoorbeeld een
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separaat beschouwde EMS- of EMU-huishouding. W61 voor opsplitsing ervan

in  de individuele resultaten van de landen(-blokken) die er een onder-

deel van waren. Voor de individuele lidstaten van de toekomstige Euro-

pese  Gemeenschap  is  dit  al een schot voor de boeg! We concludeerden

niettemin dat er sprake was van een zekere convergentie van opvattin-

gen:

De eenzijdige budgetpolitiek was onder het  vraagrUgime immers effec-

tief.  ook  op  de lange termijn. Daarbij verspreidden de effecten zich

over alle landen.

De verschillen in conclusies van de portfolio-theorie met die van per-

fecte kapitaalmobiliteit. met name  wat  betreft  de  deviezenvoorraad-

respectievelijk wisselkoersmutaties, rentevoetmutaties en de saldi op

de goederen-en dienstenrekening op de  lange termijn, bleven evenwel

bestaan. Op  de  korte  termijn kon er daarentegen wel overeenstemming

zijn, in het bijzonder bij een hoge financiale internationalisatie-

graad.

De tweede hier terzake zijnde conclusie was dat bij zowel de  traditio-

nele theorie als de portefeuille selectie-theorie het te hanteren on-

derscheid tussen het vraag-  en  aanbodmodel  tot  lijnrecht  tegenover

elkaar staande conclusies leidt. Merkwaardigerwijze  verschillen de

lange termijn-conclusies met betrekking tot het vraag-  en  aanbodmodel

nu  juist niet van elkaar in de theorie van de perfecte kapitaalmobili-

teit, althans niet voor de Kleine Open Volkshuishouding.

We  zagen dat in een gesloten wereldhuishouding, geconfronteerd met het

aanbodrdgime, een budgettaire expansie tot stagflatie leidde. Dit  ging

dan  ook  op voor alle twee-landen modellen waar een eenzijdige budget-

taire expansiepolitiek werd gevoerd. De stagflatoire effecten van  een-

zijdige budgettaire maatregelen verspreidden zich op den duur over alle

betrokken landen(blokken).

Ook  signaleerden  we  dat  de  portfolio-benadering feitelijk mudr kon

verklaren dan de zienswijze op basis van het perfecte kapitaalmobili-

teit-postulaat. Het betrof hier onder andere een grotere zeggingskracht
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omtrent de debiteuren-posities, de collectieve rentelast- en schuldquo-
ten  alsmede  de kapitaalopbrengstensaldi, enzovoorts. Bij onze voorge-
stane visie liep het wat dit betreft allemaal wat beter af omdat we

constateerden  dat  de  'financieringsbereidheidswal  het  expansief op
drift geraakte budgettaire of monetaire schip alsnog zou kunnen keren'.
De portefeuilleselectie-theorie noemden we de betere theorie en niet op
de laatste plaats vanwege haar betere micro-economische  fundering  van
de  beperkte  substitutiemogelijkheden tussen de diverse soorten vermo-
genstitels van zowel binnenlandse als buitenlandse oorsprong terwijl er
toch  sprake  was  van vrij kapitaalverkeer. We benadrukten daarbij dat

het politieke risico van een  belegging in "vreemde" vermogenstitels
vergeleken met die in "eigen", nationale, vermogenstitels er de oorzaak
van was dat bij gelijke rendementen van vreemde en  eigen  vermogensti-
tels  de  voorkeur gegeven zou worden aan de laatste.(Buiter, 1983; zie
ook 'noot'(3))). Onder normale omstandigheden zullen dan ook m&ur eigen

dan  vreemde vermogenstitels aangehouden worden door de ingezetenen van
een land. Daarmee is  de  financiale  internationalisatiegraad  van  de
uitgangspositie  een  inschattingskwestie  van de politieke risico's en
een functie van de hoeveelheid informatie over de gang van zaken in het
buitenland. Naarmate het "vreemde" minder vreemd en betrouwbaarder
wordt is uiteraard ook de financiele internationalisatiegraad hoger.
De  nagestreefde  overgang van EEG-EMS naar EEG-EMU impliceert ontegen-
zeggelijk een hogere financiale (1-a), maar  tevens  een  hogere  reale
openheidsgraad    (A)    voor de deelnemende partners. Daarnaast zullen  de
numerieke waarden van de invoerelasticiteit met betrekking tot de  pro-

duktie  (A ), de som van exportprijs- en importprijselasticiteit (9) en
de substitutieelasticiteit met betrekking tot de diverse vermogensacti-
va (p) zeker hoger worden. Discutabel blijft met hoeveel we de door ons
gepostuleerde uitgangswaarden voor  deze parameters (EEG-EMS) moeten
ophogen  om  op  de meest adequate wijze de nieuwe situatie van EEG-EMU
tot uiting te kunnen brengen. De  gevolgen  van  slechts  een  beperkte
variatie  in deze zijn door ons beschreven in de hoofdstukken 5 t/m 10.
Alnaargelang een persoonlijke voorkeur kan men dan ook,  hoewel  binnen
zekere analytische grenzen, voor een nog grotere variatie kiezen!
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Bij de zojuist geplaatste opmerkingen hadden we het twee-landen model

in ons achterhoofd als analyse-instrument voor uitsluitend een geiso-

leerde beschouwing van de gevolgen van een overgang van  EMS  naar  EMU

binnen het EEG-gebied. Zodra we echter hetzelfde model zouden willen

aanwenden voor een analyse van de problematiek  EEG-EMU  versus  Noord-

Amerika  en Japan is een variatie van de desbetreffende openheids-para-

meters misschien minder voor de hand liggend.

Ook  zal het duidelijk zijn dat zodra we ons beperken tot de EG-proble-

matiek we alsnog bezig zijn met een partiale analyse van de  wereldpro-

blematiek. Vooral als we eenmaal beseffen dat de analyse van de interne

EG-problematiek m&&r  dan  alleen  de  vermindering  van  politieke  en

valuta-risico's (die de nages treefde Europese reale en monetaire unifi-

catie zal opleveren) moet omvatten. Ook de andere  nagestreefde  hogere

openheidsgraden, met name die met betrekking tot de arbeidsmarkt, die-

nen  binnen de context  van een meer-landen model te worden onderzocht.

Het bovenstaande brengt ons tot de vraag:

"Wat is de verdere betekenis van de door ons getrokken  hoofdconclusies

voor  de  beoordeling  van de 'reeds' gemaakte keuze met betrekking tot

het EMU-stelsel als opvolger van het EMS-systeem?"

In  de  eerste  plaats maken de door ons uitgevoerde analyses duidelijk

dat de kans van de individuele deelnemer-landen van de huidige  EEG-EMS

op  het goed behartigen van juist hun eigen nationale belangen in prin-

cipe wordt vergroot door een supra-nationale coardinatie van de budget-

taire  en monetaire politiek. De individuele landen hebben uiteindelijk

baat bij zo'n onderlinge afstemming als ze althans simultaan dreigen te

worden  geconfronteerd met een depressie of juist met stagflatoire ont-

wikkelingen!

Hoewel  wij  daarvoor specifieke omstandigheden veronderstellen, blijkt

uit onze exercities in ieder geval dat de kans op inefficiante resulta-

ten  voor  een totale regio, tengevolge van een egoistisch en eenzijdig

gevoerde budgettaire en/of  monetaire  politiek  door  een  individueel

deelnemend land, zeer groot is. Laat staan een nog grotere zekerheid in
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deze indien andere plausibele mogelijkheden van  asymmetrische  regimes
in  beschouwing zouden worden genomen, zoals dat gebeurt in de bijdrage
van Schouten/Meulendijks (1988)

Daarbij moet ook nog eens bedacht worden dat we de 'retaliatie'-proble-
matiek, waarbij geen sprake meer is van passief afwachtende 'partners',
en  de daarvoor benodigde 'speltheoretische' benadering hier bewust nog
buiten beschouwing hebben gelaten (Sijben, 1990).
Slechts  een  supra-nationale  budgettaire  an monetaire autoriteit mag
wellicht in staat geacht worden het gewenste overzicht  te  verkrijgen,
en te behouden, over de vele ingewikkelde interrelaties die er nu reeds
bestaan tussen de deelnemende landen van het vanaf 1958 respectievelijk
1979 opererende EEG-EMS-systeem. Een expliciete en centrale coardinatie
van de budgettaire en monetaire politiek maken bijvoorbeeld een  situa-
tie, waarin extreem strakke wisselkoers- 'commitments' van de indivi-
duele partners nodig en daardoor vaak ongeloofwaardig worden, overbo-
dig. Echter, zoals we hiervoor reeds suggereerden achten wij een derge-
lijke oplossing niet onder alle omstandigheden de aangewezen  weg  voor
een  levensvatbare EMU. Met de laatste constatering bedoelen we te zeg-
gen dat er op de een of andere manier nog sprake zou  moeten  zijn  van
een  zekere vrijheid voor budgettair en monetair handelen van een indi-
viduele EMU-partner. Altruistisch gedrag kent immers zijn grenzen.
De hiernavolgende paragrafen zijn gewijd om dergelijke amenderingen van

de stricte EMU-integratie-gedachte enigszins te onderbouwen.

11.1 Het te verlaten EEG-EMS-systeem

Het EMS is een 'formeel impliciet' asymmetrisch stelsel met de  princi-
piele mogelijkheid van flexibel bewegende wisselkoersen. Daarbij speelt
de facto de Duitse Bundesbank een dominerende rol bij de regulering van
de  totale  EMS-geldhoeveelheid. Tevens geldt de regel dat de monetaire

politiek zoveel als dat mogelijk is, zal trachten de koersen stabiel te
houden. Een zekere mate van vrijheid alswel van gebondenheid gaan hier
dus samen ten aanzien van de mate waarin de individuele EMS-partners
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hun  eigen  monetair-politieke  weg kunnen gaan. Het helt daardoor meer

over naar de "codperatie"- dan naar de "integratie"-gedachte  van  het

nagestreefde EEG-EMU-systeem. Modelmatig ligt het voor de hand om aan

een dergelijk institutioneel(EMS-)kader vorm te geven door  middel  van

ons model van de open volkshuishouding waarbij sprake is van een flexi-

bel wisselkoerssysteem in combinatie met een endogeen  gevoerde  kleine

monetaire politiek. We beperkten ons bewust tot het flexibel wissel-

koerssysteem met uitsluitend een exogene budgettaire en monetaire poli-

tiek. In de eerste plaats zijn de gevolgen van onze doorgevoerde impul-

sen van dien aard dat ze binnen de afgesproken bandbreedte ten opzichte

van  de  spilkoers  blijven. In de tweede plaats, al zou de betreffende

bandbreedte zijn overschreden dan nog zou een geschikte lineaire combi-

natie  van onze resultatenoverzichten dezelfde inzichten opleveren. Dit

laatste juist vanwege de lineariteit van de door ons  gebruikte  groei-

voetenmethode.

Bij het door ons feitelijk gehanteerd stelsel van vergelijkingen  bete-

kent  een  expansieve  monetaire  politiek altijd depreciatietendenzen,

terwijl een monetaire restrictiepolitiek altijd appreciatieneigingen in

het leven roept. Daardoor kunnen tijdelijk, en bij regelmatige schokken

ook langdurig, bilaterale intrestverschillen tussen de individuele EMS-

lidstaten optreden.

Uiteraard zullen bij coOrdinatie tussen de verschillende monetaire

autoriteiten  de  beste resultaten worden bereikt, met name met het oog

op de gewenste stabilisatie van de wisselkoersen. Wat dit betreft  zou-

den we door de internationale literatuur worden beschouwd als aanhanger

van de zogenoemde 'fundamentele denkrichting'  met  betrekking  tot  de

problematiek van de wisselkoersstabilisatie. Zoals hierna nog zal blij-

ken, is dit evenwel  slechts  gedeeltelijk  het  geval.(Zie  De  Grauwe

(1990)). Een budgettaire expansie die op den duur altijd een deprecia-

tie-tendens oproept, moet dan op den duur tegengewerkt worden door  een

monetaire restrictie. Hiermee  wordt  de oorzaak bloot gelegd van het

conflict dat kan ontstaan tussen de budgettaire en monetaire autoritei-

ten in het onderhavige systeem.
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Daar staat het geval tegenover waarbij op de korte termijn een  budget-
taire expansiepolitiek appreciatie van de betreffende valuta oproept.
Reeds bij een niet  al  te  grote  financiele  internationalisatiegraad
treedt  dit  verschijnsel  op. Wannneer de budgettaire expansie dan ge-
paard zou gaan met een monetaire contractie realiseert men daarmee  een
versterkend doorkomende appreciatie van de eigen valuta.
De jaren tachtig hebben iets dergelijks laten zien  voor  de  Verenigde
Staten, althans in eerste instantie bij de toen toegepaste "Reagano-
mics" .  Daarbij was wellicht sprake van een  in de Verenigde Staten heer-
send vraagmodelrugime, waardoor  Reagan's  politiek een zeer gunstige
invloed had op de Amerikaanse bedrijvigheid alsmede op de  nagestreefde
inflatiebestrijding! Dit laatste omdat de dollar inderdaad sterker werd
als gevolg van kapitaalinvoer.
Onder  soortgelijke  omstandigheden trachtte Mitterand in dezelfde tijd

eveneens een politiek van extra ongedekte uitgaven te voeren. Tegelij-

kertijd werd het internationale kapitaalverkeer in Frankrijk echter aan
banden gelegd. Een depreciatie, of beter een aantal officidle EMS-deva-
luaties, van de Franse franc werd onvermijdelijk. Het minder vertrouwen
hebben in het gekortwiekte internationale kapitaalverkeer met Frankrijk
zou hiervoor als een voor-de-hand-liggende oorzaak kunnen worden aange-
wezen.

Opgemerkt zij dat  in  de  literatuur juist dit laatste voorbeeld van
nationale kapitaalcontrole vaak aangehaald wordt als een voorbeeld  van
het streven om het zogenoemde 'nominal anchor'-land (Duitsland) in haar
dominerende rol terug te dringen; dit ten gunste van een meer  onafhan-

kelijke  opstelling  van de overige EMS-landen, i.c. Frankrijk, bij het
voeren van een nationale economische politiek. Maar  dit  Franse  geval
van  'het zich te weinig aantrekken van de EMS-spelregels' werd uitein-
delijk afgestraft, enerzijds met devaluaties in 1981,1982  en  1983  en

anderzijds  werd de 'geloofwaardigheid' van de Franse monetaire autori-
teiten zozeer in diskrediet gebracht dat daarmee  ook  het  'voldoende'
functioneren van het EMS-systeem zelf in twijfel werd getrokken.
De voorgaande twee praktijkvoorbeelden kunnen alleen theoretisch begre-
pen  worden  indien men de portefeuilleselectie-benadering hanteert. De
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theorie van de perfecte kapitaalmobiliteit heeft hier geen enkele  ver-

klaringskracht  voor  de geschetste gevolgen van praktische economische

politiek. Zij houdt te weinig rekening met de politieke risico's van

het 'vreemd gaan' die de economische agenten w61 als zodanig ervaren in

het alledaagse internationale handels-en  financieel verkeer, in  het

bijzonder  op  de internationale valutamarkt. Anders gezegd, het postu-
laat van een perfecte kapitaalmobliteit ontkent grotendeels het bestaan

van  het  zogenoemde 'credibility'-probleem dat in de theorie, maar ook

in de praktijk vooral speelt bij het ragime van (volledig) flexibele

wisselkoersen.

Het zal intussen duidelijk zijn dat het EMS-systeem, ondanks  de  ook

positieve  resultaten  in  de  laatste tien jaren, niet als 'voorbeeld-

model' kan dienen voor wisselkoersstabilisatie in de totale wereld.

Daarvoor  zou  het  op zijn minst getransformeerd moeten worden tot een

EMU-systeem. Mogelijk zal Europa dan geaccepteerd worden  als  een  ge-

lijkwaardige  partner bij het uitstippelen van de monetaire politiek in

de wereld door landen als de Verenigde Staten en Japan. De  voorgenomen

overgang naar het EEG-EMU-systeem biedt in ieder geval w61 betere pers-

pectieven voor deze 'symmetrische' oplossing. Een meer gelijke  machts-
verdeling  tussen  de  Amerikaanse,  Japanse en Europese budgettaire en

monetaire autoriteiten nodigt immers uit om het 'nominal anchor'-pro-
bleem  van een te eenzijdige machtsdominantie op te lossen via co6pera-

tie tussen deze wereldmachten en biedt uitzicht op een stabieler wis-

selkoersarrangement  in wereldverband dan we de laatste decennia gewend
zijn. Er kan dan immers met elkaar worden  overeengekomen  wat  de  ge-
wenste wereldgeldvoorraad  respectievelijk  gewenste  wereldrentevoet

dient te zijn. Het is dan afgelopen. althans in theorie. met een  domi-

nant  voorschrijven van de door een individueel landen-blok voorgestane

interne financieel-economische politiek waarbij de overige landen-blok-

ken maar leidzaam moeten volgen.

Mocht het hiervoorafgaande de indruk wekken dat het  nagestreefde  EEG-

EMU-systeem onvoorwaardelijk is te prefereren boven het EEG-EMS-systeem

dan moeten wij dat alsnog ontkennen. Immers, het nog bestaande EEG-EMS-

stelsel  biedt  budgettair gezien, zonder  normering van de nationale
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begrotingstekorten, ruimte voor de individuele partnerlanden om  korte-

termijn  voordelen  na  te  streven bij optredende vraagmodelsituaties.

Zoals we al eerder constateerden  biedt  het  nagestreefde  EMU-stelsel

deze  voordelen niet meer omdat daarbij w61 van een begrotingsnormering

wordt uitgegaan. Ook de budgettair minder actieve partnerlanden  kunnen

onder  de  hiervoor  genoemde  omstandigheden profiteren van een begro-

tingstekort-expansie elders. Wellicht verklaart  deze  mogelijkheid  de

tegenstribbelende  houding van Groot-Britannie om het bestaande systeem

af te schaffen. Bovendien is de hier  gehanteerde  keynesiaanse  vraag-

gedachte  vooral  een cultureel erfgoed van de Engelsen. Zoals reeds is

gesteld, kunnen de 'gedisciplineerde' partnerlanden bij  eveneens  door

hun  ervaren  vraagmodelsituaties  weliswaar profiteren van budgettaire

expansie elders, maar zodra de grens van het  vraagrdgime  wordt  over-

schreden  worden  zij  ook  geconfronteerd  met stagflatie. Vanwege een

grotere angst voor deze stagflatie dan het budgettair expansieve  part-

nerland, pleiten  de  hierbedoelde aanhangers van de klassieke aanbod-

theorie juist nadrukkelijk voor begrotingsnormering. Daarmee dus ook

voor het hierna nog aan de orde te stellen EEG-EMU-systeem. Het is niet

zo verwonderlijk dat dit laatste stelsel  door  bijvoorbeeld  Duitsland

wordt  nagestreefd. De 'Oostenrijks' klassieke aanbodgedachte is immers

vooral een cultureel erfgoed van de Duitsers!

11.2  Het nagestreefde EEG-EMU-systeem

De EMU is in principe een stelsel met  vaste wisselkoersen, waarbij

vooralsnog elke valuta tegen een vaste koersverhouding kan worden inge-

wisseld voor elke andere valuta  van  ieder  deelnemend  land(en-blok).
Hoewel in de eerste fase  van het voorlopig door de Delors-commisie

voorgestelde overgangsproces van EMS naar EMU de zogenoemde spilkoersen

nog  wel  gewijzigd kunnen worden, is dat duidelijk niet meer de bedoe-

ling voor de uiteindelijk te  realiseren situatie. Daarmee ligt  het
creeren van een eenheidsvaluta voor de hand. Immers in het laatste
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geval kent de onderlinge vastheid van de  aldus  gerealiseerde  wissel-

koersen  niet  meer de problemen zoals die er nog wel zijn bij het EMS-
arrangement en waarbij in feite alleen sprake kan zijn van  een  tijde-

lijke  en dan nog slechts relatieve constantheid van de onderlinge wis-

selkoersverhoudingen. Vaste wisselkoersen en nationale deviezenreserves

deviezenreserves worden in feite alleen nog 'denkbeeldig' bestaanbaar!
Omdat bij vaste wisselkoersen de stagnatie-gevolgen van een  eenzijdige

budgettaire expansie zich over alle deelnemende landen verspreiden, met

name in het geval van een vigerend  aanbodr&gime,  wordt  een  autonome

budgetpolitiek  van  de  individuele EMU-partners onaanvaardbaar. Vaste

regels voor de diverse overheidstekorten  moeten  door  alle  lidstaten
worden  aanvaard. Een Europese budgettaire autoriteit, die voorschrijft

un controleert, is daarmee onvermijdelijk. Maar  de uit te  vaardigen

normen  behoeven  niet uniform van aard te zijn. Dit is zelfs ongewenst

omdat per land (aanvaardbare) verschillen  moeten  kunnen  optreden  in
budgettaire  reacties  op bijvoorbeeld de van buiten het EEG-EMU-gebied
komende exogene schokken. Immers, de onderling  asymmetrische  sociaal-

economische  constellatie  van  de  deelnemende  EMU-partners, die toch
ontegenzeggenlijk in de huidige  startpositie  feitelijk  bestaat,  zal
niet zo snel geherstructureerd kunnen worden.(9)

Daarnaast toonden onze resultaten aan dat bij vaste wisselkoersen de

inflatoire gevolgen van een eenzijdige monetaire geldinjectie zich over
alle landen verspreiden, althans als er  opnieuw  sprake  was  van  het
aanbodr&gime. Een  volledig  autonome  geldpolitiek per land ofwel een

gedecentraliseerd bankstelsel is dan eveneens uit den  boze  en  onaan-
vaardbaar.  De  oplossing  dient gezocht te worden bij het stichten van
een Europese Centrale Bank.

Bij hetgeen  we  hiervoor gezegd hebben zijn we zo nu en dan impliciet

uitgegaan van een 'fait accompli' wat betreft de  feitelijke  invoering
van  het EEG-EMU-systeem. Reeds uit het daar gestelde blijkt dat aan de

beslissing om het bestaande EEG-EMS-systeem te verlaten de  onvermijde-

lijke  pro's  en  contra's  kleven. De vakliteratuur ventileert wat dit
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betreft een bijna niet te ontwarren kluwen aan tegenstrijdige opvattin-

gen. (De Grauwe, 1989 en Tootell, 1990).

Voorstanders van de voorgenomen Europese integratie,  inclusief  Duits-

land, verwijzen vaak naar de Verenigde Staten om de voordelen van de in

te voeren ECU te benadrukken. Madr genuanceerde meningen  zijn  evenwel
ook te vinden, zoals  in  de hiervoor gerefereerde bijdragen van De

Grauwe en Tootell. Volgens de laatste auteur beperkt de discussie  over    I

de  voorgenomen Europese monetaire integratie zich te veel tot de moge-
lijk te verwachten voordelen van de economisch-politieke coardinatie en

de  minder wordende onzekerheid omtrent het wisselkoersverloop. Maar er

zijn natuurlijk ook nadelen. De voordelen bestaan vooral uit de schaal-

effecten  die  een  vrijer handelsverkeer met zich mee zal brengen. Het

nages treefde instituut van een EMU zal daarbij ongetwijfeld een  stimu-

lerende  invloed kunnen hebben op vooral de intra-Europese handelsstro-

men omdat wisselkoersonzekerheid binnen het EEG-gebied tot de  verleden

tijd gaat behoren. De mate waarin het laatste zich extra kan manifeste-

ren ten opzichte van de EMS-situatie is evenwel onzeker omdat in  het

EMS-systeem  wisselkoersonzekerheden al in vrij ruime mate afgedekt

konden worden, in zoverre daaraan al behoefte bestond. Een tweede voor-

deel  kan  liggen  in  de te verwachten toeneming van de monetaire dis-

cipline. Zolang echter de kwantitatieve omvang van dergelijke voordelen

bij lange na niet voldoende bekend zijn bestaat er een gerede kans dat

de potentiale nadelen achteraf de balans naar  een  netto-achteruitgang
doen overslaan. Nadelen kunnen voortvloeien uit de asymmetrische pro-

duktieconstellatie in bijvoorbeeld Groot-Britannie, Frankrijk en  West-

Duitsland met betrekking tot de sectoren van de landbouw, de grondstof-

voorziening en de voortbrenging van duurzame en niet-duurzame goederen.

Exogene  impulsen  zullen onvermijdelijk verschillend uitwerken voor de

deelnemende landen, waardoor een dan vereiste altruistische  opstelling

bij  sommige  partners  al snel op de proef zal worden gesteld. Zou een

dergelijke an noodzakelijke altruistische opstelling minder aan twijfel

onderhevig  zijn, dan zouden daarmee veel problemen kunnen worden voor-

komen. Dit gaat ook op voor nog andere asymmetrische omstandigheden  in
de macro-economische/institutionele sfeer. ( Schouten/Meulendijks,1989).
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Maar er zijn nog meer zaken te noemen, zoals de mate van arbeidsimmobi-

liteit  die onmiskenbaar in het huidige Europa bestaat. Het is de vraag

of die in het Europa van 1992 zal verminderen, hoewel ook hier nog

bestaande  obstakels zullen worden afgebroken. Te weinig arbeidsmobili-

teit kan leiden tot nog grotere asymmetrische toestanden bij de deelne-
mende  EEG-EMU-partners  dan we nu al kunnen waarnemen, met name op het

gebied van de (natuurlijke)werkloosheid en  de  daaruit  voortvloeiende

kosten van de sociale voorzieningen.

Last but not least, bestaan er tussen de deelnemende landen ook nog

eens  significante economisch-politieke smaakverschillen met betrekking
tot mogelijk te hanteren instrumenten op budgettair, monetair  en  fis-

caal vlak etc..

Al bij al zou het wel eens waar kunnen zijn dat Europa  eigenlijk  niet
zou moeten streven naar minder, maar w61 zou moeten leren leven met een

aanzienlijke wisselkoersvariabiliteit, zoals De Grauwe  aan  het  einde
van zijn, reeds hiervoor geciteerde, recente studie suggereert. Het zou

ook betekenen dat sommige EEG-EMS-partners achteraf toch nog  eens  ge-
lijk  zouden  kunnen  krijgen  met hun oorspronkelijk tegenstribbelende
houding om deel te gaan uitmaken van het nu met veel haast  te  consti-

tueren EEG-EMU-gebied.

Wijzelf hebben wat dit betreft minder twijfels  inzoverre  dat  we  uit

onze voorgaande analyses hebben kunnen leren dat:

Het nog bestaande EEG-EMS-systeem te veel ruimte  biedt  voor  mogelijk

ongedisciplineerde  partner-landen  om  korte-termijn  voordelen  na te

streven bij in eerste instantie  optredende vraagmodelsituaties, maar

waardoor  alras de bovengrens zou kunnen worden gepasseerd. Bij het dan
heersende aanbodragime zullen niet allaan zij, maar ook de  wal  gedis-
Ciplineerde partners worden meegesleurd in het onvermijdelijke stagfla-

tie-proces.

Meer twijfels komen bij ons op als het gaat om de concretisering van de

EEG-EMU-gedachten in de vorm van een cijfermatige  normering.  Bijvoor-

beeld  Minister  Koks voorstellen concretiseerden de EMU-'hoe'-gedachte
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door normering van onder meer de hiernavolgende variabelen(Meulendijks,

1991):

a) De nationale overheidsschuld van de  toekomstige  EMU-lidstaten  mag
niet  m66r  bedragen  dan  zestig  procent  van  het Bruto Nationale

Produkt;

b) Het  nationale  begrotingstekort  mag hoogstens tot drie procent van

het BNP oplopen;

c) De  nationale inflatiegraad mag niet te veel afwijken van die van de
laagste EMU-inflatielanden

d) Het  nationale  werkloosheidspercentage mag eveneens niet teveel di-

vergeren ten opzichte van de laagste EMU-werkloosheids-percentages

e) De  Centrale Europese Bank mag aan geen enkele Europese overheid nog
krediet verstrekken.

Worden de eerste twee normen, de kritische parameterwaarden voor een
centralistisch ingrijpen, overschreden, dan wordt het betreffende  EEG-
EMU-land  verplicht  zijn  budgettaire beleid aan te passen. De EMU zal
zich bij deze cijfermatige normering intensief moeten bemoeien  met  de
budgettaire  situatie van de EG-lidstaten om te voorkomen dat nationale

overheden hun budgettaire problemen naar andere landen afschuiven.
De  derde  en vierde norm zijn ten opzichte van de andere normen minder
nauwkeurig omschreven. Realistisch is uiteraard dat te veel en te  vaak

divergerende inflatiegraden ongehoord zijn omdat ze bij de minst-extre-

me vorm van het EMU-systeem(= de overgangsfase) leiden tot te  veel  en
te  vaak  simultaan  optredende ruilvoetwinsten voor de ene lidstaat en

ruilvoetverliezen voor de overige EMU-partners. Het  realiteitsgehalte

van  de  vage norm voor het werkloosheidpercentage moet evenwel betwij-
feld worden. Zoals we hiervoor al constateerden impliceert de onvermij-

delijk nog lang bestaande asymmetrische sociaal-economische infrastruc-
tuur van de potentiale EMU-lidstaten 'sowieso' significant  afwijkende
'natuurlijke' werkloosheidspercentages.

De 'geveinsde' grotere nauwkeurigheid bij de formulering van de  normen

a),  b)  en  e)  zet  ons aan tot de vraag in hoeverre zij verdedigbaar
zijn, niet alleen op grond van de meer-landen  analyses  in  de  vorige
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hoofdstukken, maar evenzeer op grond van in deze studie opgenomen bij-

lagen:

Bijvoorbeeld is het bij het nagestreefde EEG-EMU-systeem onbegrijpelijk
hoe men aan het nodige 'basisgeld' voor de financiering van  een  redle

economische  groei kan komen zonder dat aan de nationale overheden door

de Europese Centrale Bank krediet wordt verstrekt. Nog afgezien van  de

noodzaak  om  in  voldoende basisgeld te voorzien wordt het door de ge-

stelde normen sub b) en sub e) onmogelijk om  een keynesiaanse 'anti-

depressie'-politiek te voeren.

"Decentralistische" (eventueel unilateraal genomen) budgettaire expan-

siemaatregelen  bij  het  vraagr&gime  zijn daarentegen in een 'geamen-

deerd' EMU-stelsel, zoals reeds voor het EMS-stelsel werd gesteld, niet

alleen  gunstig  voor  de initierende lidstaat maar ook voor de overige
EMU-partners. De betreffende initiator  zal  daardoor  w61  schuldenaar

worden. Maar  wat  geeft dat als de andere lidstaten vrijwillig willen

optreden als schuldeiser? Deze laatste  mogelijkheid  all&6n  al  roept

vraagtekens  op  bij de hier als voorbeeld genomen, door de Nederlandse

Regering gedetailleerde normen voor het begrotingstekort en de  staats-

schuldquote. Maar  nog m66r gaat men hieraan twijfelen als men eenmaal

beseft dat er een stabiele kwantitatieve samenhang kan  bestaan  tussen

enerzijds  de  nationale  staatsschuldquote  en anderzijds de nationale

begrotingstekort-quote van een lidstaat  die  ruimschoots  de  genoemde

normcijfers mogen  overschrijden! De ratio van een dergelijk gedetail-

leerde cijfercombinatie zien we niet in omdat de  "formule  van  Domar"

meer  vrijheidsgraden  overlaat voor een niet-ontploffende staatsschuld

dan, in dit geval, Koks normen doen vermoeden. Uiteraard  beseffen  wij

wal  dat  een ontploffende staatsschuldquote voorkomen moet worden, al-

leen al omdat dan de hiervoor genoemde  vrijwillige  schuldeisers  niet

meer als zodanig willen optreden. De thans gehanteerde cij fers suggere-

ren echter slechts 66n theoretisch-consistente maximum-optie  bestaande

uit  een stabiele staatsschuldquote van 60% gecombineerd met een  over-

heidsrentelastenquote van 3% en een  BNP-groeipercentage  van  5%.  Het
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'verordonneerde'ontbreken van een monetaire financieringsquote betekent

dan tevens een primaire overheidstekort-quote van 0%.

De  bovenstaande overwegingingen overziende vallen de pro's en contra's

uiteindelijk, wat ons betreft toch uit ten gunste van een na te streven

EEG-EMU-systeem. Van een zekere mate van budgettaire en monetaire vrij-

heid moet dan alsnog sprake kunnen zijn, wil een geaccepteerd  EMU-ver-

drag  inderdaad  uiteindelijk  het  Europa  van de toekomst niet alleen

legaliseren, maar ook werkelijk laten functioneren!
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12 DE VOORNAAMSTE CONCLUSIES, HOOFDSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

In  de inleiding van deze studie over 'De betekenis van reele en finan-

ciale internationalisatiegraden voor volkshuishoudingen' formuleerden

wij  expliciet  onze  hoofddoelstelling: het zoeken van een genuanceerd

antwoord op de vraag naar de kwantitatieve betekenis van de financiale

openheidsgraad  voor  de effecten van een actief binnenlands budgettair

en monetair beleid.

Drie andere daar niet expliciet genoemde neven-doelstellingen wilden we

eveneens realiseren. We zochten een wezenlijke bijdrage te leveren  aan

de  macro-economische (conjuctuur-structuur)modellenbouw in de lijn van

de Tilburgse traditie. Daarnaast wilden we iets toevoegen aan de  alge-

mene theorie van de internationale economische betrekkingen, zoals die

tot nu toe is geavolueerd blijkens de vele bijdragen van de internatio-

nale literatuur. Ten slotte moest deze studie zo mogelijk ook een prak-

tische betekenis hebben voor de discussie rond de  economisch-politieke

consequenties van een succesvolle overgang van EMS naar EMU.

Wij zijn daarbij op een vrij gestyleerde wijze tewerk gaan met gebruik-

making  van  een  macro-economisch  model op drie aggregatieniveau's te

weten: het model van de gesloten volkshuishouding, het model van de

kleine  open volkshuishouding en het model van de grote open volkshuis-

houding. Alle drie werden ze gehanteerd om de gevolgen te bestuderen

van  de budgettaire en monetaire politiek onder alternatieve condities.

Zowel vanuit theoretisch als 'globaal'empirisch standpunt  is  speciale

aandacht  geschonken aan de betekenis van de reale en financiale inter-

nationalisatiegraden van de onder de loupe te nemen open economien. We

hebben  onder meer de wederzijdse reele en financiale verbanden bekeken

die tussen deze open volkshuishoudingen kunnen bestaan, daarbij gebruik

makend  van  interregionale dynamische relaties die mede gebaseerd zijn

op al of niet recente, desalniettemin nog steeds voortlevende inzichten

in de internationale literatuur.

Vooral de casus van de grote open economie, bezien vanuit de optiek van

een twee-landen(-blokken)model, is voor het voetlicht gebracht.
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Opnieuw is aangetoond dat het uitsluitend theoretiseren op  basis  van,
vooral in de zestiger jaren ontwikkelde, macro-economische modellen van

de open economie, met name Mundell-Fleming en hun vele navolgers, uit

den  boze  is.  Een  dergelijke wetenschappelijke attitude is zelfs ge-
vaarlijk te noemen indien de besluitmakers er praktische economische

politieke  maatregelen  op  gaan baseren. In de laatstbedoelde modellen
wordt te v661 voorbijgegaan  aan  de  feitelijk  bestaande  wederzijdse

onderlinge afhankelijkheid van grote open regio's (of landen) waarin de
wereldhuishouding praktisch verdeeld kan worden. De  verantwoordelijke
beleidsmakers  van dergelijke grote open economiedn, en dus ook die van
een thans na te streven EEG-EMU-EPU-regio, hebben behoefte  aan  steeds

meer  kennis  omtrent  de  wederzijdse  internationale gevolgen van hun
eigen door te voeren nationale (regionale) beleidsmaatregelen op vooral

budgettair, monetair  alswel loonpolitiek vlak. Het blijkt ook nu weer
zonneklaar dat het postulaat van alleen exogene  buitenlandse  variabe-
len, dus  onafhankelijk van binnenlandse gebeurtenissen en vice versa,
al snel tot foute inzichten leidt. Om dit duidelijk te maken, met  name
om het verschil in conclusies te laten zien, was het zinvol in deze
studie het bedoelde postulaat met andere te confronteren. De veel geme-
moreerde 'beleidsresistentie'  van  de  kleine  open  volkshuishouding
blijkt dan zeker niet op te gaan voor de grote open en evenmin voor een
gesloten economie. De betekenis van de reale internationalisatiegraad

van volkshuishoudingen kwam aldus ook extra scherp naar voren.
Er  is  gebruik gemaakt van achtereenvolgens de dynamische macro-econo-
mische modellen van de gesloten (wereld)-, de kleine open  alsmede  van
de  twee-landen(grote open) volkshuishoudingen. Hoewel deze modellen
geschikt zijn voor analyses op meerdere fronten, waren we vooral  gein-
teresseerd  in  de gevolgen van eenzijdig gevoerde budgettaire en mone-
taire expansie-politiek bij alternatieve ragimes die in onze gedachten-
gang  konden  vigeren  in zowel de reele alswel de financiele sfeer. Zo

werd een onderscheid gemaakt tussen het  aanbod-en  vraagr&gime  op  de
goederen-en dienstenmarkt en tussen het vaste en flexibele wisselkoers-

ragime op de internationale valutamarkt. Voorts werd door ons  rekening
gehouden  met  de mate van internationale kapitaalmobiliteit met behulp
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van de driedeling: geen enkele kapitaalmobiliteit (traditioneel/Meade

e.a.),  perfecte kapitaalmobiliteit ( Mundell/Fleming e.a.) en beperkte

kapitaalmobiliteit (portefeuille-selectie/ Markowitz/Tobin/Brainard

e.a.).

Slechts op de arbeidsmarkt werd maar 6dn r&gime gepostuleerd en wel dat

van het ontbreken van enige flexibiliteit in de reele arbeidskosten per

eenheid produkt.

Evenals  dat  in voorgaande studies vaak het geval was zijn al onze mo-

dellen teruggebracht tot differentievergelijkingen waarbij de  variabe-

len  relatieve  afwijkingen  aangeven  ten  opichte van een structurele

trend. Deze trend is zowel voor de reale alswel voor de financiale

sfeer groeitheoretisch  onderbouwd en terug te vinden in verschillende

bijlagen van deze studie.

Samenvattend  kan  nu  gesteld  worden  dat volgens onze analyses in de

kleine open economie wel degelijk betekenis moet worden  toegekend  aan

de  financiale openheidsgraad. Deze blijkt vooral belangrijk te zijn in

geval er sprake is van  een  budgettaire expansiepolitiek. Bij vaste

wisselkoersen behoeft een dergelijke politiek op korte termijn namelijk

niet te leiden tot een deviezenverlies wanneer de financiale interna-

tionalisatiegraad  maar  voldoende  hoog  is. Daarentegen is dan op wat

langere termijn bezien, het deviezenverlies des te groter en  onherroe-

pelijk.

Ook bij de twee-landen analyses  blijkt  de  financiale  openheidsgraad

vooral  van  betekenis voor de korte-termijn effecten van een te voeren

budgettaire politiek. Bij een. lage graad wordt reeds op korte termijn
door  het  actieve  expanderende  land een deviezenverlies geleden, met

name via de handelsbalans, terwijl bij een hogere financiale openheids-

graad op de korte termijn juist een deviezenwinst voor het aktieve land

wordt gerealiseerd via de kapitaalbalans. In dit opzicht zijn  de  con-

clusies van het twee-landen model niet verschillend met die van de

kleine open volkshuishouding bij een vast wisselkoerssysteem.

Ook bij de kleine open economie met flexibele wisselkoersen kan gesteld

worden dat het niveau van de  financiale  internationalisatiegraad  met
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name belangrijk is in geval van een budgettaire politiek. Een dergelij-
ke expansiepolitiek behoeft op korte termijn niet  te  leiden  tot  een
depreciatie. Als  de  internationalisatiegraad maar voldoende hoog is,
kan zich een kortstondige appreciatie voordoen met  alle  gevolgen  van
dien  voor  de  binnenlandse  afzetprijzen. In geval van een vertraagde
kostendoorberekening bij het vraagrbgime zal dan  ook  de  ruilvoet  en
daarmede  de concurrentiepositie muteren. Uiteindelijk zullen de depre-

ciatie-tendensen echter steeds de overhand krijgen. Bij het  vraagmodel
tendeert  de  ruilvoet uiteindelijk weer naar nul zodat het prijsniveau

dan gestegen is overeenkomstig de onherroepelijke depreciatie.

Bij  het aanbodragime is de depreciatie uiteindelijk eveneens onherroe-
pelijk maar zal de ruilvoet zich stabiliseren op een  definitief  hoger
niveau. In dit r6gime van het aanbodmodel komt het uiteindelijke prijs-

niveau dan ook veel hoger uit dan bij het vraagr6gime.

Er  is hier een grote analogie met het model waarbij uitgegaan werd van
een systeem van vaste wisselkoersen. Waar daar sprake was van  een  de-
viezenverlies is hier sprake van een depreciatie. Omgekeerd, is er daar
op de korte termijn sprake van een deviezenwinst in geval van een rela-
tief  hoge financiale openheidsgraad, dan is hier sprake van een appre-

ciatie.

De  desbetreffende mutatie van de deviezenvoorraad op lange termijn bij

het vaste wisselkoerssysteem komt qua grootte nauw overeen (gelijk) met
de hier optredende uiteindeljke mutatie van de nominale wisselkoers!
De twee-landen analyses bij flexibele wisselkoersen bevestigen  opnieuw

de  betekenis  van  een hogere financiale internationalisatiegraad voor
met name  de korte-termijn effecten van een budgettaire politiek. Bij

een  hoge  graad  wordt  op korte termijn door het aktieve expanderende

land een appreciatie van zijn valuta tot stand  gebracht,  hetgeen  bij
een lage financiale openheidsgraad niet mogelijk is. Reeds vrij spoedig
zal echter ook dan een definitieve depreciatie van de  valuta  van  het

aktieve  land niet te vermijden zijn bij gebrek aan voldoende kapitaal-
importen die het handelbalanstekort kunnen compenseren.
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De analogie met de conclusies die wij konden trekken bij de analyse van

de kleine open economie is groot. Tevens valt wederom op dat een devie-

zenwinst bij een systeem van vaste wisselkoersen qua omvang overeenkomt

met een appreciatie bij een systeem van flexibele wisselkoersen en,

omgekeerd, een deviezenverlies bij het ene systeem met een depreciatie

bij het andere systeem.

Al  deze  stellingen over de betekenis van een hoge financiele interna-

tionalisatiegraad, die de logische consequenties zijn van de  hypothese

van  een  imperfecte kapitaalmobiliteit, zijn in strijd met de korte-

termijn resultaten die men verkrijgt met  behulp  van  het  open  model

zonder  internationaal  kapitaalverkeer  an  ze  zijn  in strijd met de

lange-termijn resultaten die men verkrijgt  met  behulp  van  het  open

model met een perfecte kapitaalmobiliteit. Van de andere kant zijn deze

stellingen volkomen in overeenstemming met de lange-termijn  resultaten

van  het  model  zonder internationaal kapitaalverkeer dn zij zijn, al-

thans kwalitatief gezien. in overeenstemming met de  korte-termijn  re-

sultaten  van  het model waarin met een perfecte kapitaalmobiliteitshy-

pothese wordt gewerkt.

Voor  de  Europese  eenwording  zijn onze analyses van belang omdat zij

aantonen dat een eenzijdige nationale expansieve budgettaire respectie-

velijk  monetaire  politiek, in geval het aanbodr&gime aktueel is, bui-

tengewoon nadelig is voor de (Europese) handelspartners van dat land en

daarmede onacceptabel is.

Van de andere kant tonen zij aan dat een  gecodrdineerd  budgettair  en

monetair beleid, in  geval  het  vraagrdgime aktueel is, veel grotere

resultaten boekt dan een eenzijdig nationaal  expansief beleid teweeg

zal kunnen brengen en dat daarom misschien zelfs achterwege zal blijven

in kleine open economiean, omdat de laatste dit all&&n niet zonder m&6r

aandurven.

Beide conclusies leiden tot de logische aanbeveling om zowel  het  bud-

gettaire tekorten- als het monetaire beleid te centraliseren in Brussel

en autonomie terzake voor de landen afzonderlijk derhalve te  verbieden

(of hoogstens onder zeer stricte voorwaarden toe te laten). Ook vanwege
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een meer doelmatige, dus qua machtspositie, meer  symmetrisch  gearian-

teerde, externe  wisselkoerspolitiek  van  Europa  ten opzichte van de

andere grote landen zoals de Verenigde Staten en Japan, is een  centra-

lisatie  van de beide bedoelde instrumenten van macro-economische poli-

tiek noodzakelijk.

De keuze tussen een stabiel prijsniveau bij flexibele wisselkoersen dan

wel constante koersen bij flexibele  prijzen  zal  dan  expliciet  naar

voren  komen en wellicht leiden tot een verdergaande integratie en cen-

tralisatie van de macro-politiek op wereldschaal!

Een  zekere mate van nationale vrijheid tot het voeren van een autonome

budgettaire en monetaire politiek voor de toekomstige lidstaten van een

EEG-EMU  moet evenwel mogelijk blijven. Niet alleen op praktische gron-

den van 'haalbaarheid'. Ook op theoretische gronden kunnen zich  situa-

ties voordoen die een coaperatieve 'anti-depressie-politiek' of daaren-

tegen juist een 'anti-stagflatie-politiek' noodzakelijk maken!
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NOTEN

(1)  Mogelijke  lineaire en paarsgewijze combinaties van de resultaten-

overzichten met betrekking tot enerzijds uitsluitend de  autonome  bud-

gettaire  en anderzijds uitsluitend de autonome monetaire politiek, bij

een systeem van flexibele wisselkoersen, leveren soortgelijke  resulta-

ten  op  als worden verkregen bij de door Schouten veronderstelde endo-

geen gevoerde 'kleine monetaire politiek'  nadat  een  autonome  beste-

dingsimpuls  is gegeven. Voor onze analyse van het bestaande EEG-EMS-

systeem in hoofdstuk 11 hebben we ons mede  gebaseerd  op  de  in  deze

studie  niet  expliciet vermelde resultaten als uitkomst van een derge-

lijke lineaire combinatie-procedure.

(2)     Het eerste postulaat  van het ontbreken  van  een "vrij" internatio-

naal kapitaalverkeer betreft bijvoorbeeld het geval waarbij de overheid

dit  verbiedt  met  het oog op betere korte-termijn resultaten van haar

expansiepolitiek.

(3)   De  parameters "a" respectievelijk  " ( 1-a) "  en  de  door ons gehanteer-

de waarde van de algemene substitutiealasticiteit  van  vermogensactiva

.
P  = 1" kurinen -als men dat wil- . micro-economisch" onderbouwd worden

via een hypothese van rationeel gedrag en een veronderstelling over  de

vorm  van een "gewenste risicopremie"-functie.
De zin van een dergelijke "micro-economische" onderbouwing ontgaat  ons

evenwel daar wij de bedoelde functie niet kunnen waarnemen. Het is hier

zo als elders: ,,micro-economische onderbouwingen  vereisen  de  kennis

van  functies,  bijvoorbeeld van een nutsfunctie, die we empirisch niet

kunnen bepalen . Wat resulteert op basis van een hypothese van nutsma-, ,

ximalisatie  is  een  bepaalde substitutie- of vraagelasticiteit of een

bepaalde vraagverhouding bij gegeven prijsverhoudingen,  die  we  even-
tueel  wel  kunnen waarnemen. (Meulendijks; 1972/1984/1987/1988). Maar.

of het inkomenseffect van een renteverhoging  het  substitutieaffect

daarvan  al dan niet neutraliseert is niet meer dan speculatie. Met

andere woorden, om bij voorbaat een hoog negatief verband te postuleren
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tussen consumptie en renteniveau kan zeker niet uit een "micro-economi-
sche" onderbouwing van het spaargedrag volgen.
De  economische  subjecten zullen wal rationeel handelen; waarom zouden

ze dat niet doen? Waar het op aan komt is dat de afgeleide vraagverhou-
dingen  bij  gegeven prijsverhoudingen een beetje stabiel zijn op grond
van constante preferenties. Veranderen  de  preferenties  dan  wijzigen
zich  uiteraard de afgeleide parameterwaarden. We kunnen dat echter ook
direct waarnemen zonder een "micro-economische"  onderbouwing  daarvoor
te construeren. Overigens moet gesteld worden dat voortdurende "irra-
tionele" . doch substantiale preferentie-wijzigingen zowel de econo-
mische analyse als de econometrische toepassing met behulp van modellen
schier onmogelijk maken, omdat dan de elasticiteiten  en  coafficienten
wispelturig van aard zijn.

Stel nu dat de hierboven bedoelde "gewenste risicopremie"-functie  de
volgende vorm aanneemt:

.(1-a)

1):  __1_*  
C

i    *
- -- -

a l Ou J    1 1 1
r  = a.r = r. ; r. is hier de marginaal gewenste

risicopremie (in perunen van Oi) voor de belegging in Oi.
Deze gewenste risicopremie is vanwege het debiteurenrisico een  functie

van  de  schaarste-verhouding  tussen het activum Oi(binnenlandse over-
heidsobligaties) en het activum Ou(buitenlandse overheidsobligaties).
Overeenkomstig met het hier vooraf gaande geldt ook:

2):   .1        .1       0.        1.

- -w Awla

1-a
O,    j             .        1      1

r    =  or=  r.   ir.is  nu de marginaal gewenste

risicopremie (in perunen van Ou) voor de belegging in 0 .U
Daarnaast geldt dat: r = 2a(1-a)ri· waarbij ri de gemiddelde  "gewenste
risicopremie" voorstelt.

Bij het hier verondersteld rationeel gedrag wordt  nog  belegd  in  een
activum zolang de gegeven opbrengstvoet van een activum hoger is dan de
gewenste risicopremie. Het evenwicht wordt bereikt als  de  betreffende
opbrengstvoet  gelijk  is  aan de gewenste risicopremie. Dit laatste in
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analogie met de hypothese van het rationele producentengedrag (margina-

le opbrengst = marginale kosten van een bepaalde produktiefactor).

Dus geldt eveneens dat:

3):  ro  =  ri  en  4):  ro  =  r   ;  hierbij  stellen  ro  en  rI  de

-

opbrengstvoeten van respectievelijk 0. en 0  voor.1 U
Substitutie  van  deze  laatste  twee  vergelijkingen in de eerste twee

leidt, na deling, tot het volgende resultaat:

-

C 1-a) f    °i     

r
0

5):    -a   1 8 ==rL          U                       0

-

Dit wil zeggen dat bij gelijke opbrengstvoeten (r  = r ) de  verhouding
waarin belegd wordt in binnenlandse ten opzichte van buitenlandse over-

heidsobligaties gelijk is aan de verhouding van "a" ten  opzichte  van

"(1-a)". Als w de totale obligatiequote van het marktinkomen voorstelt

dan is (1-a)w de quote van  het  marktinkomen  dat  correspondeert  met

hetgeen  belegd wordt in buitenlandse overheidsobligaties. "(1-a)" noe-

men we de financiale internationalisatiegraad omdat we hem op alle door

ons onderscheiden soorten van vermogensactiva toepassen.

Een loglinearisering en vervolgens differentiaring van de  bovenstaande
eindvergelijking 5) leidt dan tot:

Wr r

6):  oi-  ou  =  9(.0    -  -=3) , waarbij    p  =  1;    dat wil zeggen   dat   de
r r
0 0

substitutieelasticiteit  tussen  de vraagverhouding van de beide activa

ten opzichte van hun opbrengstvoetverhouding gelijk is aan 66n.

Natuurlijk  zal  een  andere als de door ons gekozen. doch niet waar te

nemen, vorm van de "gewenste risicopremie"-functie tot andere  resulta-

ten  leiden.  Maar, de nu door ons gekozen vorm is zeker niet in strijd
met de " intuitie". Of echter a = 0.9 dan wel gelijk is aan 0,75 is  een

kwestie  van  internationalisering  als functie van vroegere en huidige
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communicatiemogelijkheden. Deze parameter verandert  uiteraard  in  een

wereld  waarin  het  buitenland hoe langer hoe minder verschilt van het

binnenland, dus ook naarmate de economieen van de desbetreffende landen

of regio's convergeren.

Ook is de Cobb-Douglas-achtige keuze van onze risico-functie specifiek.

Een andere waarde voor onze substitutieelasticiteit als 1 is zeer wel

denkbaar. Door vele auteurs  wordt  zelfs  in  navolging  van  Mundell-

Fleming  de waarde van oneindig verondersteld. Deze laatste keuze lijkt

ons echter irreeel. Voor de opstelling van een wezenlijk  functionerend

portfolio-model     moet  p  <  .  zijn. Hoev661 kleiner dan oneindig dient  de

"econometrie" te bepalen. Voorhands  bli jven  wi j gemakshalve werken     met

de  veronderstelling  dat  de  uniforme substitutiealasticiteit voor de

vermogensactiva gelijk is aan aan!

(4)  Voor  de  meer  technisch-inhoudelijke  aspecten verwijzen we naar

Schouten/Kolnaar (1967), Peters (1974). Meulendijks (1972/1988). Van de

Klundert/Kolnaar (1980) en Kolnaar (1985/1988). Ook de niet-Nederlandse

auteurs hebben hun bijdrage geleverd zoals Aoki (1981) en Gavin (1989).

(5)  Een  voorbeeld  van een vereenvoudigd model in absolute grootheden

van de evenwichtige groei in een kleine open volkshuisouding wordt door

ons in bijlage 3 gepresenteerd.

(6) In deze studie abstraheren we van een dergelijke flexibiliteit. Met

andere  woorden  stellen we B=O e n veronderstellen dus een starre ar-

beidsmarkt.

(7) De  kwantitatieve  grootte  van  de exogene impulsen kan zelfs een

realiteitsbeperkende rol spelen voor onze analyses. Een voorbeeld daar-
van geven we in hoofdstuk 3.

(8) Eigenlijk waren we van plan om aan de hand van  de  criteria.  door

ons  gehanteerd  voor  het  typeren van de gesloten versus de kleine en

grote open volkshuishouding, de  vraag-,  aanbod-  en  synthesemodellen
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alsmede  de modellen van flexibele en vaste wisselkoersr&gimes, de door

ons geraadpleegde literatuur nader te rubriceren. Dit zullen we  alsnog

doen in een te verschijnen vervolgstudie.

(9) De Grauwe (Hst I; 1989) stelt dat een vast  wisselkoersakkoord  nog

relatief  veel  vrijheidsgraden  overlaat  voor een autonoom budgettair

beleid. Dit geldt volgens hem zowel voor het voeren van een  onafhanke-

lijk  uitgaven-  als  belastingbeleid indien het externe evenwicht maar
niet wordt verstoord. Waarschijnlijk bedoelt deze auteur te zeggen  dat

zolang de ingezetenen van een land maar voldoende bereid zijn het eigen

budgettekort te financieren geen extra-problemen ontstaan met de  part-

nerlanden. Als dat evenwel niet het geval is komt toch het verschijnsel

van de binnenlandse schuldenaar en de buitenlandse schuldeiser om de

hoek  kijken,  maar dit behoeft uiteraard op zich geen probleem te zijn

(Schouten, 1990; Meulendijks, 1991).

De door de Grauwe eveneens aan de orde gestelde onderling asymmetrische

sociaal-economische constellatie van de deelnemende EMU-partners  pleit

overigens  ook  voor  een hernieuwde aandacht voor de meer-landen/meer-

sectoren analyses (De Groof/Schaling; 1991).
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Bijlage 1 De symbolenlijst

In  de  eerste  kolom staan de symbolen, indien gebruikt in de (ESTER-)

resultatenoverzichten van bijlage 10. Tevens wordt in  bijlage  10  een

technische  toelichting  gegeven op de betreffende twintig computeruit-

draaien.

De tweede kolom vermeldt de symbolen die bij herhaling gebruikt zijn in

de onderhavige studie met uitzondering van die met betrekking tot  bij-

lage 10.

De derde kolom geeft de begripsinhoud van de symbolen in de Nederlandse

taal.

Let op !:

1) In  zoverre de in deze studie incidenteel gebruikte symbolen niet in

deze symbolenlijst zijn opgenomen zijn ze terug  te  vinden  in  het

hierna  volgende  parameteroverzicht en/of zijn ze ter plaatse in de

desbetreffende gedeelten van de hoofdtekst  expliciet benoemd! Dit

laatste  is  voornamelijk het geval met betrekking tot de hoofdtekst

in de diverse bijlagen van de appendix.

2) Het  waarde-symbool  in de ESTER-resultatenoverzichten is aangegeven

met een G voor het symbool van een variabele. Het volume-symbool  in

de ESTER-resultatenoverzichten is altijd in hoofdletters geschreven:

Als voorbeeld: Y = volume van de productie

GY = waarde van de productie

3) Bij het twee landen-model in  de  ESTER-resultatenoverzichten  wordt

het  symbool  A  respectievelijk B toegevoegd aan het symbool van de

desbetreffende variabele.

Als voorbeeld: YA = volume van de productie in land A

GYA= waarde van de productie in land A
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Het  niet  als  toevoeging  gebruikte symbool A in de zogenoemde "open"

modellen is de pendant van het symbool (1-A) dat staat voor de  "finan-

ciale internationalisatiegraad" van een open volkshuishouding.

4) Afgezien van de integrale lesultatenoverzichten in bijlage 10,  wor-

den in deze studie de waarde-symbolen aangegeven met hoofdletters en

de volume-symbolen met kleine letters.
*

Uitzondering  hierop  zijn de variabelen ku  ' ou en qu in de hoofd-
+1

stukken 5 t/m 8 waar we te maken hebben met'dollar'-waarden.
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Variabelen (Procentuele afwijkingen van hun oorspronkelijke trendwaarde;

uy, sb' Sb' Sk' Sr' Su' F , S  etcetera, zijn afwijkingen  in  procenten  van

het  oorspronkelijke trendinkomen van de marktsector en betreft het variabelen
die  in  de  evenwichtige  uitgangssituatie  meestal  een absoluut nulsaldo

vertonen.

1.              A                     Nominale waarde binnenlandse aandelen

2.              Ai
Nominale waarde binnenlandse aandelen
in handen van ingezetenen

3.              A Nominale waarde buitenlandse aandelen
U

in handen van ingezetenen

4.              A Nominale waarde binnenlandse aandelen
W

in handen van niet-ingezetenen

5· Bcr Bankkredieten aan de particuliere
sector

6. B           b                    Reele exporten (exportvolume)

7. cG c  of x of x Reele materiale overheidsbestedingengg
8. CP           c                     Redle particuliere consumptie

P

9. DEV D   of Dev Nominale guldenswaarde deviezenvoorraadev
van het binnenlandse geldwezen

10. E            E                     Nominale waarde van de primaire liqui-
diteitenmassa

11.              E                     Nominale waarde van het speculatiegeld
S

12. Et of ET Nominale waarde van het transactiegeld

13· FG1          F                     Financieringsoverschot van de overheid
gl

exclusief rentelasten (in procenten
respectievelijk van het evenwichtig inkomen in de

marktsector) respectievelijk in pro-
F'                    centen van het feitelijk marktinkomeng

1

14. -FG2 -F Netto-rentelasten  van  de overheid (in
g2

procenten van het  evenwichtig  inkomen
van de marktsector)
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15·              F                     Rentebaten van de overheid ten laste
 3                   van het Internationale Monetaire

Fonds (Rentewinst op deviezenvoorraad
16.              F                     Particulier financieringsoverschotP1

exclusief renteopbrengsten

17· Fp2 = -Fg2 Netto-renteontvangsten door de

particulieren van de overheid

18. g resp. g Feitelijke netto- respectievelijkb
bruto-groeivoet

19. H h resp. h Arbeids- respectievelijkX
inkomensproduktiviteit

20. I i resp.
ib Netto- respectievelijk bruto-

-investeringsvolume
(in ESTER-resultatenoverzichten  alle€
bruto investeringsvolume)

*
21. k  resp. k Gewenste kapitaalgoederenvoorraad uit

hoofde van rendementsoverwegingen
respectievelijk feitelijke
kapitaalgoederenvoorraad

22. K K = k +
Px Vervangingswaarde binnenlandse kapi

taalgoederenvoorraad
* *

23· KSTER K+1= k+1+ Px= k+1+ pk Koerswaarde aandelen in de binnenlands
kapitaalgoederenvoorraad

*
24. KISTER       K, Koerswaarde binnenlandse aandelen  i1

+1
handen van ingezetenen

*
25· KUSTER       K Koerswaarde buitenlandse aandelen  iU

+1
handen van ingezetenen

*
26. KWSTER       K Koerswaarde binnenlandse aandelen  iiW

+1
handen van niet-ingezetenen

27· L resp. LEFF 1 resp. 1 resp. Feitelijke werkgelegenheideff
respectievelijk

l'                     efficiente werkgelegenheid
respectievelijk
arbeidsplaatsen ( -werkgelegenheid  in     d
marktsector)
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28.               1" Arbeidspotentielen (absolute groot-
heid!)

T
29. LA la resp. 1 Aanbod van arbeid respectievelijk

totaal aantal inkomensttrekkers
30. lu resp. 1 Totaal aantal collectieve inkomens-g

trekkers respectievelijk ambtenaren

31. M            m                     Reele importen (importvolume)

32.              n                     Reele investeringen in voorraden

33. 0            0                     Nominale guldenswaarde staatsobligaties
ten laste van de binnenlandse overheid

34. OI           Oi Nominale guldenswaarde binnenlandse
staatsobligaties in handen van
ingezetenen

35. OU           0 Nominale guldenswaarde buitenlandse
U

staatsobligaties in handen van
ingezetenen

36. OW           0 Nominale guldenswaarde binnenlandse
W

staatsobligaties  in  handen  van niet-
ingezetenen

*
37. p resp. p Feitelijke respectievelijk  verwachte

inflatiegraad

38. PK           pk                    Aandelenkoers

39. PL           Pl                    Nominale loonvoet

40. PM           p                     Invoerprijs in vreemde
m

valuta ('dollars')

41. PW           p                     Nominale wisselkoers (continentale
W

definitie)

42. PX Px=Pc=Pi=Pb Afzetprijzen

43. PY           p                     Produktieprijs
Y

44. P            P                     Ruilvoet in % van het evenwichtig
marktinkomen

45. Q            Q Nominale waarde van de secundaire li-
quiditeitenmassa
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46. QI           Qi                    Nominale waarde van binnenlandse
secundaire liquiditeiten in handen  van
ingezetenen

47· QU           Q                     Nominale waarde van buitenlandse secun-U
daire liquiditeiten in handen van
ingezetenen

48. QW           Q                     Nominale waarde van binnenlandseW
secundaire liquiditeiten van niet-
ingezetenen

*
r.
1

49. RISTER -11- Feitelijk aandelenrendement (na aftrek
ri                    van belastingen)

0
r
0

50. Ro ./ Nominale obligatie-rentevoet (netto, na
r                     aftrek van belastingen); deze is tevens0
o                   gelijk aan de reele lange-rentevoet als*

b.0
r

51. RQ ./ Nominale korte-rentevoet (netto, na
q

r                     aftrek van belastingen); Deze isq
o                   tevens gelijk aan de reele korte-*

rentevoet als 0=0

52.              s                     Export(Handels-)saldo in constanteb
prijzen  in  % van het evenwichtig
inkomen van de marktsector

53. SB           S                     Exportsaldo in lopende prijzenb

54. KAPREK       S                     Netto-kapitaalimportsaldok

55.              S                     Netto-kapitaalimportsaldo ten gevolgek
bcr

van bankkredietverkeer

56, SKK          S                     Netto-kapitaalimportsaldo ten gevolgek
k                   van aandelenverkeer

57.              S                     Netto-kapitaalimportsaldo ten gevolgek
e

van primair-geldverkeer

58. SKO          S                     Netto-kapitaalimportsaldo ten gevolgek
o                   staatsobligatieverkeer

59. SKQ          S                     Netto-kapitaalimportsaldo ten gevolgek
q                   van secundair-geldverkeer

60. SP           S                     Totale particuliere besparingenP
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61. SR           S                     Netto-kapitaalopbrengstensaldo
rn

62.              S                     Netto-kapitaalopbrengstensaldo ten
rbcr

gevolge van bankkredietverkeer

63·              S                     Netto-kapitaalopbrengstensaldo ten
r
kn gevolge van aandelenverkeer

64.              S                     Netto-kapitaalopbrengstensaldo ten
r0

gevolge van obligatieverkeer

65·              S                     Netto-kapitaalopbrengstensaldo tenr
q

gevolge van secundair-geldverkeer

66.              S                     Totale betalingsbalanssaldo van de
U niet-monetaire sectoren

67· t  resp. t' Mutatie gezinsbelastingtarief  in  degg
collectieve sector  in  %  van  primair
respectievelijk beschikbaar inkomen

68. tl resp. ti Mutatie  gezinsbelastingtarief in de
marktsector in % van primair respec-
tievelijk beschikbaar inkomen

69. tr resp. t;
Mutatie winstbelastingtarief in  de
marktsector

70.              T                     Gezinsbelastingen van de marktsector
1

71.              T                     Winstbelastingen van de marktsectorr

72.              T                     Gezinsbelastingen  van  de  collectieve
g

sector

73. UYA          U                     Onderbezettingsgraad  van de produktie-
Y capaciteit

74.              u Onderbemanningsgraad van    de   ar-
1

beidsplaatsen

75·              U                     Sociale uitkeringen

76.              v                     Totale(binnen-
6n buitenlandse)afzet

*
77.              V                     Particulier vermogen (V = marktwaarde)

78.               V'                     Totaal te beleggen middelen (= Parti-
culier vermogen + bankkredieten -
transactiegeld)
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79.              v                     Particulier vermogen + bankkredieten
''

80. WACC w' =  
Reale arbeidskosten per eenheid pro-

A                dukt; arbeidsinkomensquote0
-"

81.              w                     Reele beloning per  eenheid  arbeidspo-
tentiael (absolute grootheid!)

82. W            w                     Reeel loon in de marktsectorX

83·              w                     Reael loon in de collectieve sectorX
g

84. WY           w                     Reale arbeidskosten per mens(jaar)Y
85· X            x                     Reele binnenlandse bestedingen

86. Y            y                     Reale nationale produktie

87· YACC         y'                    Produktiecapaciteit

88. yl resp. Yl(= L) Reele respectievelijk nominale  loonsom
van bedrijven

89. yr resp. Yr(= Rn) Reele respectievelijk  nominale  netto-
winstsom

90. yrb resp. Yrb(= R) Redle respectievelijk  nominale  bruto-
winstsom

91.              y                     Reael inkomen van de marktsectorX

92. y  resp. Y Nominale inkomens ambtenaren respec-g U
tievelijk collectieve sector

N.B. De bijdrage van de overheid aan het nationale inkomen (Y ) beschouwen wij
als een overgedragen inkomen, evenals de rente-uitgaven van d&  overheid.  Zo-
doende  heeft  ons begrip nationaal inkomen slechts betrekking op het marktin-
komen.
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Coafficienten en quoten

(De aangegeven waarden van de quoten hebben betrekking op de  uitgangssituatie
en  luiden  in  het algemeen in perunen van het marktinkomen, tenzij expliciet
iets anders in de tekst wordt aangegeven!)

1. (1-A) (1-a)= 0,1 of 0,25 Financiale internationalisatiegraad

2. ALPHA a = 1 Elasticiteit van  de  feitelijke  werk-Y
gelegenheid ten opzichte van de

efficiante werkgelegenheid

3. BETA B=0 Elasticiteit  van  de  loonvorming  met
betrekking  tot  de spanning OP de
arbeidsmarkt

4.               Tg= 0.13 Materiele bestedingsquote van de
overheid

5.              Tp -
0,60 Particuliere consumptiequote

6.               Tr = 0,02 Netto-rentelastquote

7.             ru = 0.33 Netto-drukquote van de collectieve
n                   inkomensoverdrachten

-

8.               6x = 0.10 Afschrijvingsquote

9.               E = 1,0 Doorberekeningscoefficient van de
prijzen en de produktiviteit met
betreking tot de lonen

10. ZETA 5  = 0,1/1.05 Flexibele accelerator (Tobin's 'q')

11 1 Exportelasticiteit'1 ETA gb = 3,0 e.a.1=4 e.a.

12.J em = 1,0 e.a.j Importelasticiteit

13· xi = a*2 = 0,9*2 of   Binnenlands kapitaalaandeel van ingeze-
tenen

xi = a*2 = 0,75*2

14. K  =(1-a)*2=0,1*2 of  Buitenlands kapitaalaandeel van ingeze-
tenen

*u =(1-a)*2=0,25*2
15· *w =(1-a)*2=0,1*2 of  Binnenlandse kapitaalaandeel van  niet-

ingezetenen

*w =(1-a)*2=0,25*2
16. K = 2,0 Kapitaalquote van het marktinkomen

329



17· K'= 200/330 Kapitaalquote van de te beleggen
middelen

18. A = 0.66 Loonquote

19. MU A = 0,5 e.a. Import- en exportquote
I            -

20. B = BE q = R / 1+il Directe arbeidskostenfactorquote van
van het eindprodukt

21. MUY A  = 2,0 e.a. Invoerelasticiteit ten opzichte van de
Y

produktie

22. Elasticiteit tussen deAk =-
kapitaalimportsaldoquote en
renteverschillen

23. 5 = 00 Elasticiteit van de prijzen ten
opzichte van de overbezettingsgraad

respectievelijk - u ;aanbodmodel respectievelijk
=0 vra*gmodel)

24. 0 = 0,2 Primaire geldquote

25. O' = 0,1 Speculatie-geldquote

26. 0'' = 0,1 Transactie-geldquote

27. 0,= 10/330 Speculatiegeldquote van de te beleggen
middelen

28. 0''= 10/330 Transactiegeldquote van de te beleggen
middelen

29. Tr = 0,01 Groeivoet beroepsbevolking

30. e = 0,04 Arbeidsbesparende  technische ontwikke-
ling

31. db = 0,0 Exportsaldoquote

32. a  = -0,06 Spaarquote van  de  overheid  inclusiefg
rentelasten

33. *       = -0,04 Spaarquote van  de  overheid  exclusief
g1 rentelasten
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34. -6%2 =
0.02 Netto-rentelastquote van de overheid

35. cri  =
0,20 Particuliere bruto-investeringsquote

b

36, 6,  = 0,10 Particuliere netto-investeringsquote
1n

37. dk - 0,0 Netto-kapitaalimportquote

38. ap =
0,16 Particuliere netto-spaarquote inclusief

besparingen uit het rente-inkomen van
overheidsobligaties

39. # =0,1 4 Particuliere netto-spaarquote exclusief
Wpl besparingen uit het rente-inkomen van

overheidsobligaties

40. Gr = 0,0 Netto-kapitaalopbrengstenquote van  het
buitenland

41. T  = 0,5 Gezinsbelastingquote van de inko-
g

mensuitgaven van de collecieve sector

42. T  = 0,5 Gezinsbelastingquote van de loonsom van
1 de marktsector

43· i  = 0,426 Netto-belasting-   an   premiedrukquoten
(nettodruk op het marktinkomen)

44. Tr = O,4 Winstbelastingquote van de netto-
winstsom van de marktsector

45· 0 = __1__ = 0,25 Technische substitutieparameter van  dep+1 CES-functie in relatie met de substitu-
tie-elasticiteit 0

46. 01 = 0.75 Elasticiteit van de arbeidsplaatsen

respectievelijk I*l = 18--Al respectievelijk van de

*  = 0.5 produlctiecapaciteit  *  = i#A--  ten
Y                                                            - XJ

opzichte van de reale arbeidskosten

47· p  = 1,0 Vraagelasticiteit primair geld of
substitutie-elasticiteit voor diverse
vermogenstitels

48. *'= 20/330 Secundair-geldquote van de te
beleggen middelen
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49. * = 0,2 Secundaire liquiditeitsquote;
Monetaire financieringsquote van de
overheid; Bruto deviezenvoorraad-quote

50. A * 0,2 = x. = a.0,2 Binnenlandse secundair-geldquote1

resp. Au=(1-a).0,2  respectievelijk buitenlandse secundair
(1-A) * 0,2 =                       geldquote van ingezetenen respectieve-

resp. Aw=(1-a).0,2  lijk binnenlandse secundair-geldquote
-                     van niet-ingezetenen

51. PSI 7 = 1.0 of 0,5 Doorberekeningscoafficiant van de
arbeids- en grondstoffenkosten in
de prijzen;onvertraagd of vertraagd

52. (1-F) (1-f) = 0,5 het aandeel van het wereldmarktprijs-
niveau in de prijszetting

53. w = 1,0 Binnenlandse staatsschuldquote

54. A*1 resp.  wi = a.1,0 Binnenlandse staatsschuldquote
- respectievelijk

resp. wu= (1-a).1 buitenlandse staatsschuldquote
(1-A)*1 =                            van ingezetenen respectievelijk

resp. w = (1-a).1 binnenlandse staatsschuldquote vanW
niet-ingezetenen

55. (1-A)*3,2  =  (1-a).(* +W+K) Totale buitenlandse activaquote var
ingezetenen respectievelijk totalf
binnenlandse activaquote van niet-
ingezetenen

56.              w'= 100/330 Obligatiequote van de te beleggen
middelen

Impulsen (deze bedragen alle 1% van hun absolute waarde)

(A) PLE          21                    Loonimpuls

(B) CGE          x                     Bestedingsimpuls van de overheid-g

(C) EE           E                     Geldexpansiepolitiek
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(D)              E                     Extra-beleningspolitiek van de-cb Centrale Bank

(E) QGE          Q                     Geldpolitiek door middel van de mone-
-gsch taire financiering van het overheids-

tekort via de uitgifte van schatkist-

papier

(F)              Q                     Geldpolitiek door middel van de mone--gcb taire financiering van het overheids-

tekort rechtstreeks via de Centrale
Bank

W
(G) MWE          m                     Wereldhandelsvolume-impuls

W
r

(H)             w                Wereldrente-impuls
0

Eq

(I) RQWE         7                    Wereld-korte-rente-
impuls

q
Wr
-0

(J) ROWE         7                    Wereld-obligatie-rente-
impuls

0
*W

r.

(K) RISTERWE Qu Wereld-aandelenrendement-impuls
r.
1

Modelformuleringen van een variabele x, etcetera

We laten meestal de tijdsindex "t" weg!

x:                Feitelijke absolute waarde in periode "t"

x  of x : Absolute waarde bij de oorspronkelijke evenwichtige groei
S 0 in periode "t"

X-X
S

x e   -    .100: Trendafwijking in procenten
X
S

In het algemeen geldt dus:
-

(x                ) . (1 + i30 )  = xs' (1 + I30 )  = xfeitelijk
evenwichtig

x: Uiteindelijke trendafwijking van de oorspronkelijke

evenwichtige groei in procenten
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AX: Extra-groeivoet

EAX = X: Gecumuleerde extra-groeivoet

A Z A X+A: De feitelijke groeivoet is bij benadering gelijk aan de somS
van de extra-groeivoet en de (structurele) evenwichtige
groeivoet

A: Evenwichtige groeivoetS

Bij de modelformulering van de "rentevoet"-variabelen wordt van het voorgaande

in twee opzichten afgeweken:

1): De beneden-suffix 's'  of 'o' wordt vaak weggelaten bij de rentevoet-

variabelen; zo schrijven we bijvoorbeeld voor de trendafwijking van de  lange-

r r
rentevoet -rE- in plaats van --0-- ; Bovendien blijkt hieruit een tweede
r r
0 00

verschil namelijk dat:

2):  r  = (rQ - r  ).100 ; in de teller staat dus de absolute afwijking van de
f   00

feitelijke lange-rentevoet met  de  evenwichtige  lange-rentvoet  in  procent-

punten. Tevens moet de evenwichtige lange-rentevoet in de noemer van de onder

punt 1) geformuleerde trendafwijking in  perunen  luiden.  De  combinatie  van

teller  en  noemer  levert  uiteindelijk de relatieve of trend-afwijking op in

procenten.
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Bijlage 2  Parameter-overzicht voor de vergelijkingen van GV,  GA,  OV,

OA, TV  en TA, in symbolische en numerieke termen benoemd

(bij vaste respectievelijk flexibele wisselkoersen voor  OV,

OA, TV en TA)

Onze numerieke  benoeming  mag  'globaal empirisch' van aard worden

beschouwd  inzoverre  wij een synthese tussen 'structurele' actualiteit

en theoretische 'fundamentaliteit' in stand willen houden.

Overzicht van de te kiezen structuur-parameters (numerieke waarden)

1     A = 0.6

2    rp= 0.0

3    rg= O,13

4     a   = 0,2-      i
b

5     6=0.05

6     x - 2,0

I     w = 1,0

8     *= 0,2

3     q= 0,0 e.a.

10    v = O,5 e.a.

11    61 = 1.0

12    £2 = 1.0
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13    9 = 1,0

14    0 = 0,25 (of 0,0 bij de vraagmodellen in de hoofdstukken 9 en 10)

0,1
15   5 -1,05

16   0 = 1,0

11    B = 0.0

1    5=Oof =

Speciaal voor Open model

13    a = 0.9 of 0.75

22    K = 0,5 of 0,4

21    f = 0.5

22         Ky  = 2; 1.395 e.a.

23    gb +R m-1= (1+K)KY =3; 2,0925 e.a.

eb = 2; em = 2; 1,0925 e.a.

Speciaal voor Twee landen-model

24    a = 0.9; 0.75 e.a

25    K = 0.5; 0,4 e.a.

26    f = 0,5

27           A     =2;    1.395   e.a.Y
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ab  -
28    9  + 7  -1= (1+2K),Y =4; 2.79 e.a.

a b
n  =n  =5; 1,895 e.a.

Algemeen

23    ro = 0,02 11 = 0.5

-

19    r  = 0,02 1  = O,4q                         r

11    ri =O,12 t' = -t
b                     

  1

12           ri      =r.       -   6   =   0,0 7         t;   =   0,0
n    lb

(C): Overzicht van samengestelde parameters (en hun numerieke waarden)

G.V.

B     = 0,3(1+P) . 0,6

B'    = 0,0(1+p) + 1 = 2,3

B"    = 2,5 3, (1+P) = 2,5

G.A.

b'    = 0,2: 1,05 (1+P) -1,05
0,1

a' + b' = 1

c'    =
0.7

=   -0,-7           geldt  ook  voor   O.A.   en   T.A.
1,05 1,05

d'    = {0,43(1+p) + 0,2}: 1,05(1+P) = -' eldt ook voor O.A. en T.A.0 53
1,05
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O.V.

Bij vaste wisselkoersen:

1_ 15,1           - 1_ 1,8106
A'=  b(a  + 2c)-

2ac A'',=
I 28(ax +

2c)
J - TE..72

j-IE-,-72

b(a* + 2c) - 2ac + 2ad b(ax + 2c) - 2ac + 2ad

1 _ O,324
A"=  28 (a* + 2c)-

4ac j -TE772

b(ax + 2c) - 2ac + 2ad

Deze  drie  samengestelde parameterwaarden corresponderen met de veron-

derstellingen van de bijlagen 6 en 9 van deze studie waarbij: a =  0,9;

b = 11.9;c = 0,589;d = 0,9;A = 1/2; Ay= 2 ;9 = 4;x = O,2;B = 2/3
-

en (1+ A)/A = 3. Dit geldt eveneens voor:

Flexibele wisselkoersen waarbij:

b = (1+a) + (1+9) 5AKY . 11.9   A = tb-a)'{b-a[l- t} - ;3752,1

r-   -   -   A -'
O,0c= (1-a) l* +w+K- *6J (1+a) = 0,589 Cio,3(1+p) : b-a lflll =CJJ 123752127

d = a KY = 0,9

e = 1-a = 0,1

"= l· fl + (1-f)1 -1
L f(1-7)J -3

h = (1+K)g
=          D       =   0,3(1*p)     :      b.    +    a   l-   c  l    =             0,6dj J        8.098
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O.A.

Vaste wisselkoersen: zie OV en bovendien:

Flexibele wisselkoersen waarbij;

g, =1- 0,1    =a'   +  b' -  -14  e' =   1   -     =  11;  %
1,05(1+&1) 1+K

0,2 a 0,09
b' = 1.05(1+9) - 1,05

-

_JA-  e'   =  -0.1   -  Al  - - 0,1(1-a)  _ 0,0283

1+K 1,05 El+61
1,05(1+p) 1,05

a' +b' =1- 0,1(1-a)  =1- 0,005 = 1.045
1,05(1+P) 1,05 1,05

T.V.

Vaste wisselkoersen:

A'.f   b[(a- 1/2)* +2(] - 2c(28-1)
  = 25,18

b[(a - 1/2) X + 2c] -2c(28-1)+2d(2a-1)J 2536

A', _ 2(2a-1)[(a-1/2)*
+2c] -4c(2a-1) 1 _ 0,128

b[(a - 1/2)* +2c]-2c(28-1) + 2d(28-1) 
1 - 2536

A'  -                                       1 - 26.46

,,   2B[(a-1/2)* + 2c] 1 _ 1,5940

b[(a - 1/2)* +2c]-2c(28-1) + 2d(28-1)3

Deze samengestelde parameterwaarden sluiten aan bij de veronderstellin-

gen die we maken in de bijlagen 7 en 9 waarbij a = 0,9;  b  =  21,8;  c

-0.558;  d = 0.8;  A = 0.5; Ay= 2; n = 5; x = O,2; B = 2/3 en (1 +Al  /     A

= 3. Dit geldt eveneens voor:
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Flexibele wisselkoersen waarbij:

b = Za + (1+9) 10 KA  =
21,8

A =[b-('.-11]:  [b -  2.-1} [1 - -I, =

dll

L          Cjj

21

2,17

c = (1-a)  6.6+A-Ji]2a = 0.558    c = 0.3(1*p):   b - 28-1 | Fl - dl} =l cJ

0,0
22TI*7

d   =    (2a-1)   AM      =   0.8Y

e = 1-a = 0,1

, =1: [1+ fill-yfl.2} =t     D. 0,1(1.,)'.[b,S + 8.-1] [1 - 1}}=

0,B
15,4475

h = (1+2K)g =  

T.A.

Vaste wisselkoersen: zie TV en bovendien:

Flexibele wisselkoersen waarbij:

g' =1- 0,2 K    =a' +b' - -8-- e'=1-0,05 = 1,0
1.05 (1+2x) 1+2K

1,05 1,05

b' = -0,2 + 0.48 = 0,08
1.05(1+P) 1,05
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-

A   e' = 0,2 U    _ 0.2(1-a) _ O,04

1+2A 1.05.(1+2X)
1,05(1+P) -1.05

a' +b' = 1 - 0,2(1-a)  =1- 0,01 = 1.04
1.05(1+P) 1,05 1,05
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Bijlage 3  Condities voor een evenwichtige groei in een Gesloten. Open

en Wereld-Twee-Landen(-blokken) Economie

(A): We formuleren het bewijs dat  uiteindelijk bij evenwichtige  of

gestadige  groeisituaties het handelssaldo op de lopende rekening

van de betalingsbalans gelijk zal zijn aan nul.

We definieren :

v. + p  = p': Vermogen van ingezetenen en niet-ingezetenen, belegd1 W

in het binnenland;

9 : Vermogen van ingezetenen, belegd in het binnenland;

p : Vermogen van niet-ingezetenen, belegd in het binnenland;

p : Vermogen van ingezetenen, belegd in het buitenland;

vi +Q u=v: Totaal vermogen van ingezetenen;

g : Natuurlijke groeivoet;

r : Gemiddeld rendement op het in het binnenland belegd

vermogen;

rw: Gemiddeld rendement op het in het buitenland belegd

vermogen;

Sk= g * pw- g * Pu: Netto-kapitaalimportsaldo;

-

Sr= rw* Pu- r * pw: Netto-kapitaalopbrengstensaldo;

S : Handelsbalanssaldo;b

S : Betalingsbalanssaldo  van  de niet-monetaire secto-

ren.

Bij een evenwichtige of gestadige groei geldt dat het in het binnenland

belegde vermogen groeit met g * p'en dat dit gefinancierd wordt uit  de
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vermogensopbrengsten  van  de  ingezetenen  en niet-ingezetenen, gezien

onze spaarhypothese:

(1): Vi*r+ w w*r=g*P'

In samenhang met de definitie y  + 9  =v' volgt hieruit:
-                                    W

(2): r=g

Bij dezelfde evenwichtige of gestadige groei geldt dat het vermogen van

de  binnenlandse ingezetenen groeit met g*p e n veroorzaakt een stroom

van nieuwe beleggingen.

Onze spaarhypothese impliceert dat er een gelijkheid bestaat tussen het

verdiende vermogensinkomen en de waarde van de nieuwe  beleggingen  van

de ingezetenen:

-

(3): pi* r +P*r w=g *p     Spaarhypothese;U

In  samenhang met de definitie Qi+ Qu = p en de reeds afgeleide gelijk-

heid (2) volgt hieruit:

(4): rw= g

Bij een situatie van evenwichtige of gestadige groei is er  sprake  van

een  nivellering  van het gemiddelde rendement op het in het binnenland

en het buitenland belegd vemogen:

W
(5): r=r

Uit de afgeleide gelijkheden (2),(4) en (5) Volgt:

-

(6):r= rw = g

6n in samenhang met de definities voor het netto-kapitaalimportsaldo en

het netto-kapitaalopbrengstensaldo geldt dus ook dat:
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-

(7): Sk
+S  =0r

Daar S  =0 ofwel: omdat het betalingsbalanssaldo van de niet-monetaireU

sectoren in een situatie van evenwichtige of gestadige groei gelijk aan

nul is en per definitie geldt dat:

---

(8): Au = Sk + Sr + Sb volgt in samenhang met de afgelei-

de gelijkheid (7) dat het handels-

saldo:

(9): S  =0b

Het hiervoor gegeven bewijs van de  groeitheoretische  noodzakelijkheid

dat  het saldo op de handelsbalans van de lopende rekening nul is in de

door ons gepostuleerde uitgangssituatie heeft  betrekking  op  absolute

grootheden.

Ter nadere illustratie van de consequentie van onze spaarhypothese voor

het  geval  van  een evenwichtige of gestadige groei worden hierna twee

cijfervoorbeelden gegeven welke gebaseerd zijn op een model in absolute

grootheden. Het  niet-lineaire karakter maakt een dergelijk model bui-

tengewoon ingewikkeld. Daarom zijn hier (in afwijking  van  het  in  de

hoofdtekst gehanteerde model) enkele vereenvoudigingen aangebracht:

- Er wordt nu niet gewerkt met een model van het bankwezen, maar met

een eenvoudige numdraire van het algemeen prijsniveau (p = 1);

- Er wordt complementariteit van produktiefactoren verondersteld;

- De import- en exportelasticiteiten zijn op oneindig groot gesteld;
- De rentevoet op overheidsschuldpapier is 0.015 lager gesteld dan  het

binnenlandse kapitaalrendement;

- Het primair overheidstekort is gelijkgesteld aan de  materiele  over-

heidsbestedingen.  Van belastingen, overdrachtsinkomens en ambtenaren

wordt gemakshalve geabstraheerd.
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Het  cijfervoorbeeld (A) is in overeenstemming met onze spaarhypothese.

Hierbij is uitgegaan van de condities van evenwichtige groei. Vergelij-

king (1) heeft  betrekking  op het arbeidsmarktevenwicht. Wanneer men

alle volume- en waardegrootheden proportioneel  verlaagt  kan  men  ook

spreken van een gestadige groei.

Al deze specifieke veronderstellingen worden in het door ons  feitelijk
te hanteren model (weliswaar in trendafwijkingen) weer losgelaten zodat

het algemener van aard genoemd mag worden dan het nu te formuleren:

Vereenvoudigde model van de evenwichtige groei in absolute grootheden

Het arbeidsmarktevenwicht:

--           1-l a(1) K =--1 * p (waarbij a =  .  = --.  )
1                                                       y             y

Twee substitutiefuncties:

(2)    Kw      =   11.-a) F ri    

Kiw
a 1.Wl

l ri  J

C 3 )    8_   i   1121   F-   l"
Ki     a   tri  J

Definitie:

-

(4)K =K-KW

Algemeen evenwicht:

--    --    -

(5) Kr, +O r  +S  +S  -C  +S  =K g-F  -S  -S  =
-1  -  0-  rk.  ro- -r -Pl gkkkO
K g+O g+S+S+Sr          r          b

k    o
of:
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-

S +S =I-F  -S
Pr Pl

g    k

Definities:

-

(6) Skk= Kwg - Kug

-

(7) 6  =Kr.w -K r.
rk   U

1 W l

Betalingsbalansevenwicht:

-        -

(8) Skk+ Sko+ Srk+ Sro+ Sb = 0

De evenwichtige overheidsschuld:

-F
-gl(9) 0 =

  - ro

Substitutiefuncties:

0         fr  lp

(10) 0. » L-01
-                         -

W.

(11) 1 .(1-8)1-1 1,Oi            r0

Definities:

(12) Oi =0-O w

(13) Sk I Owg - Ou 
0
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-

(14) s  =8 r w-O r
ro   u

o W O

Risico-marge kapitaalrendement:

(15) ro = ri - O,015

Definitie overheidstekort:

-

(16) -F  =O r -F = Og
g     O   -gl

Reele loonvoet:

-

Pl     1 - (ri + 6)x
(17)  -   =

P                           )

Als verder gegeven is dat:

-

1 = 79; Er = 0,79: K = 2; a = 0,6; p= 1,0; p = 1; K.W = 120;
--        1-

ri = riw = 0,055; row = 0,04; - Fgl = X  = 1 en daarnaast voor:

Geval (A) S  -C  -O e n 0iw =6 0 respectievelijk
TPl  Tr

Geval (B) S  -C  = 1,2 en 0iw =3 0 1  -r

verkrijgen we de resultatenoverzichten van Tabel (A).1.

Opgemerkt zij dat in geval (B) van deze tabel  het  nationaal  vermogen

(N.V.)  groter is dan de nationale kapitaalgoederenvoorraad vanwege een

crediteurenpositie.

Met betrekking tot het Gemiddelde Rendement geldt dat:

-    -

Kr +Oro
r=    .    .     = [0.05 =gbij S  =0; Geval (A)] en=[ 0.042  bij

K  +0                         1
S  = 1,2; Geval (B)].
pl
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De conclusie: Als de besparingen gelijk zijn aan de opbrengsten uit het

vermogensbezit  van  de ingezetenen, dus S -C - 0, dan is het han-
 1  -r

delsbalanssaldo (Sb) nihil en is het gemiddeld rendement (r) gelijk aan

de  groeivoet  (g); als daarentegen bovendien uit het looninkomen wordt

gespaard ( P = 1.2) en uit het niet-looninkomen  wordt  niets  geconsu-

meerd  (C   =  0)  is het gemiddeld rendement lager dan de groeivoet en

onstaat er een tekort op de handelbalans (Sb).

Het  leeuwedeel  van  onze analyses verloopt langs de weg van relatieve

afwijkingen van een 'algemenere' referentiesituatie dan de Zojuist

geschetste.  Maar dan nog blijkt uit onze Su-functie (31) van hoofdstuk

5 (alwaar &  buiten beschouwing is gelaten omdat  deze  grootheid  toch
P1

door ons op nul wordt gesteld):

S=S+S+S  =ubkr
n.       ..

= (1-a){(* + w+ * - 6*)[(1+a)(AY+Apw- 2AE)]+MADev} + aSb + (1-a)&P =

= *ADev

(waarbij  ADev of apwsteeds gelijk aan nul zijn, alnaargelang er sprake

is van een flexibel respectievelijk een  vast wisselkoerssysteem) dat

ook in trendafwijkingen op de lange termijn steeds zal gelden Su= Sb= 0

als S  = 0.) Immers voor de trend geldt normaal gesproken dat de extra-P1

groeivoeten (A's) nul worden. Onze groeivoetenmethode voldoet daarmee

ook aan de nulsaldo-eis met betrekking tot  het handelssaldo. Daarbij

wordt  tevens  voldaan aan de andere eis dat de som van het kapitaalop-

brengstenbalans- en het kapitaalimportsaldo gelijk is aan  nul.  Hoewel

bij  een  evenwichtige  uitgangssituatie  deze twee saldi. als absolute

grootheden, beide apart weer nul zijn, behoeft dit in de nieuwe  struc-

tuursituatie, geformuleerd in trendafwijkingen, niet meer het geval te

zijn. Immers, de budgettaire en monetaire maatregelen veroorzaken mees-

tal  netto-debiteuren- en netto-crediteurenposities voor de in beschou-

wing te nemen open volkshuishoudingen.
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Tabel (A).1

Geval (A) Geval (B)  Middelen (A) (B) Bestedingen (A)      (B)

-

1. K = 200 200       L         79      81    c            79      79.8-P
2.K=  80       70       R         11       9    X             1       1.W .n -g

3.   K-=     80               90               D                    10              10 I 20      20-u                                                                                                                   b
4. K.= 120 1301

Y 100 100 X 100 100,8

5. ri= 0.055   0.045                             Sh 0     - 0,8

6. S = 0,0
- 1,0    .  S          0      2,6   S    =S=    0       2,6-kk                     r

7. s = 0,0 1,8 N.I. 100 102,6 100 102,6r
k

8. A  =0.0 -0,8 Besparingen (A) (B) Beleggingen  (A)    (B)-b

9. 0 = 100     50      -Sp     -- 25 23·1    Ib           20      20
-5R.+ S + Or -F 2,5

D r o .g

10. 0  = 40     15        S           0    1,2   -S             0       1.8.W
-Pl                     k

11. 0 = 40     31.U

12. O. = 60     35                   25   24.3                 25      24,3.1

13· S  = 0 - 0,8 Activa (A) (B) Passiva (A) (B)
-ko

14. S  = 0 0.8       K 200 200 N.V. 200 236r
.0                  -

15. ro-= 0.04   0.03      K          80     90    K             80     70U W

16.-F=5 2,5g                  0          40     31    0             40     15
U W

pl
17. --- = 1     1.025

P 320 321 320 321

(B) Evenwichtscondities met betrekking tot het 'Model van het Bankwe-

zen' en het ' Monetair Overzicht'voor de  Open Economie :
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Bij de gelijkstelling van de gemiddelde opbrengstvoet aan de groeivoet:

-

wro +  Ar. - x6
1br= .    -

* + W + K

is rekening gehouden met onze veronderstelling dat een monetaire finan-

ciering van het overheidssaldo in de  evenwichtige  groei  de  overheid

niets kost. Immers, volgens het 'model van het bankwezen' dat we hebben

weergegeven in de hiernavolgende bijlage 4. wegen de rentelasten tenge-

volge  van opgenomen bankkredieten door de particuliere sector op tegen

de netto-renteopbrengsten van zijn beleggingen in schatkistpapier. Het

handelsbankwezen  maakt per saldo geen winst respectievelijk keert zijn

winst weer uit aan de particuliere sector, terwijl  de  beleningsrente

ten laste van de handelsbanken via de Centrale Bank weer aan de over-

heid toevalt.

Bij  een  stelsel van vaste wisselkoersen moet in tegenstelling tot een

systeem van flexibele wisselkoersen een speciale institutionele  veron-

derstelling  gemaakt  worden  wil een evenwichtige groei en afwijkingen

daarvan mogelijk zijn. In de uitgangssituatie moet dan de deviezenvoor-

raad  van  de Centrale Bank van de diverse landen gelijk gesteld worden

aan hun schulden bij het Internationale Monetaire Fonds. Vorderingen en

schulden  aan  de  Centrale Banken van dit Fonds zijn steeds aan elkaar

gelijk, maar moeten in geval van een evenwichtige groei tevens toenemen

met  de  natuurlijke  groeivoet van de betrokken landen. Dit impliceert

een rentevoet, zowel over de vorderingen als over de schulden  van  dit

Fonds, die  gelijk  is  aan deze groeivoet. Men kan ook stellen dat de

trekkingsrechten en de  daar  tegenoverstaande  afgifte  van  nationale

vermogenstitels  iedere  periode moeten worden verhoogd met de bedoelde

groeivoet wil er geen tekort aan internationale liquiditeiten  ontstaan

bij de veronderstelde prijsstabiliteit in de evenwichtige groei.

Een en ander betekent dat bij afwijkingen van de evenwichtige groei een

deviezenverlies  van  een  bepaald land bijvoorbeeld impliceert dat dit

land minder renteopbrengsten van  het  Internationale  Monetaire  Fonds

ontvangt  terwijl  het  toch  dezelfde rentelasten aan dit Fonds houdt.
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Uiteindelijk komt dit renteverlies  ten  laste  van  de  desbetreffende

overheid en kan het beschouwd worden als het tertiaire financieringste-

kort van deze overheid. In het tegenovergestelde geval van een tertiair

financieringsoverschot geldt dan:

-                                                                -

Fg3 = xgDev = Sr  = Su waarbij g = r (rente van het IMF)cb    cb

ofwel:  het  positieve betalingsbalanssaldo van de Centrale Bank (S   )U
cb

is ontstaan door rentebetalingen van het IMF (Sr  ) tengevolge van  een
cb

extra  hoge  deviezenvoorraad (= vorderingen op het IMF van de CB = het

tertiaire overschot van de overheid (Fg3)).

Bij  de  formulering van de eerste totaal-regel van het 'monetair over-

zicht'. dat wij zullen weergeven in bijlage 5. zien we  dat  het  over-

schot  van  investeringen  boven de nationale besparingen gelijk is aan

het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Houden we met

het voorgaande rekening dan krijgen we:

-Fg3 - Fg + aibIb - SP
= -S  -S  -S   = -Sb  r  r.b          n    cb

waarbij

-Fg= - Fgl - Fg2

Ter    verduidelijking    van het voorgaande  zal na bijlage  4, met beschou-
wingen over het 'model van het bankwezen'. bijlage 5 worden gewijd  aan

het   'monetair overzicht in stromen en voorraden' voor een open econo-

mie bij evenwichtige groei.

(C)   Het  voorgaande  leent  zich ook om op eenvoudige wijze de groei-
theoretische inconsistentie van de Mundell-Fleming-benadering aan
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te  tonen met betrekking tot de Domar-conditie voor een evenwich-

tige staatsschuld.

De eenvoudige Domar-formule luidt:

- 6   - *gg
1

W=        -

 - ro
waarbij  w  =  de obligatie-staatsschuldquote, -6  =d e primaire over-g

1

heidstekort-quote en * = de  schatkistpapier-schuldquote  (waarover  de

netto-rente betalingen gelijk zijn aan nul).

Als nu de opbrengstvoet op de overheidsobligaties ( r ) tendeert gelijk

te  worden aan de groeivoet (g) dan is er geen sprake van een evenwich-

tige, stabiele. staatsschuldquote. Uitgaande van onze klassieke  spaar-

hypothese  (volgens  stelling 3, sub (A)) en het postulaat van perfecte

substituten van de diverse vermogensactiva geldt echter dat r = r =  g.
Het hieruit voortvloeiende instabiliteitskarakter van het Mundell-

Fleming model doet zich ook voor bij een scala  van  andere  plausibele

spaarhypothesen.
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Bijlage 4  Het Model van het Bankwezen

Deze  bijlage  beoogt  vooral de theoretische onderbouwing te geven van

enkele belangrijke vergelijkingen die door ons worden gehanteerd in het

monetaire  blok  van  zowel het gesloten als van het open model van een

kleine of grote volkshuishouding. We verdelen het in vijf secties:

Sectie  A. behandelt het model van het bankwezen in absolute grootheden

en wordt daarna gereduceerd tot de  uitdrukkingen  voor  de  basisgeld-

multiplier  met betrekking tot de primaire geldhoeveelheid en de omvang

van de bankkredieten.

Sectie B. is  gewijd aan de balansstructuur van het bankwezen bij een

uitgangssituatie van evenwichtige groei.

Sectie C. geeft  een  met  Sectie B. corresponderend overzicht van de

verlies- en winststructuur van het totale bankwezen.

Sectie D. verstrekt de formele modellering van het bankwezen in rela-

tieve afwijkingen en wordt afgesloten met de te trekken  hoofdconclusie

dat  de  korte rente 'man-made' van aard is. Deze gevolgtrekking blijkt

op te gaan voor zowel het 'Disconto-politiek'- alswel het 'Belenings-

politiek'-model. Het  laatste  model is door ons, weliswaar in geredu-

ceerde vorm. geintegreerd in de reael-financiale  modellen  waarbij  de

portefeuille-selectie-benadering wordt gehanteerd.

Sectie E. is gewijd aan een gedetailleerde uitwerking van  ons  portfo-

liomodel  voor  de  particuliere sector gekoppeld aan het model van het

bankwezen. Een en ander sluit direct aan bij ons betoog in  het  tweede

gedeelte  van paragraaf 3.2 over de vraag wat de belangrijkste overeen-

komsten zijn tussen onze modellering van de  portfoliogedachte  en  die

van de internationale literatuur.
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Alvorens te beginnen met de uitwerking  van  het  hierboven  aangegeven
schema  is het wellicht nuttig er opnieuw op te wijzen dat de betekenis

van de diverse symbolen zijn terug te vinden in de hiernavolgende tekst
zelf  ofwel dient men alsnog de symbolenlijst van bijlage 1 te raadple-
gen. Wij maken hierop een uitzondering, namelijk  voor  de  variabele

Q      die  de monetaire financiering van de overheid via kredietverle--gcb'
ning door de Centrale Bank voorstelt; dit in tegenstelling  tot  schat-

kistpapier-financiering Q
-gsch'

A.  Het Model van het Bankwezen in absolute grootheden.

(1) E = Gir + Ch Definitie primaire liquiditei-
ten (Giraal en  chartaal  geld

in handen van het publiek)

-

(2) Bas . Ch + Kr Eerste definitie van het ba-

sisgeld

(3a) Kr = aGir Gewenste kasreserves (a)  en

(d')

(3b) Kr = dBcr = van het handelsbankwezen,

waarbij
I          -

d'{Bel + ExTerm + Gir} d= . via balansdefini-
d'

(1 - d')
tie(7)

(4)  Gir = bE Giraal geld

- -

(5)  Bas = Bel + Dev + Q Tweede definitie van het ba--gcb
sisgeld
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-

(6)  Bel = 3/5Q - 2/5Dev Normale beleningen van de
-gsch

- 2/5Q + Bel Centrale Bank aan de handels-
-gcb  ---

banken plus autonome afwijkin-

gen daarvan (extra

'kleine' monetaire politiek

met behulp van Bel)

-

(7) Kr + Bcr = Bel + Gir + ExTerm Balans-definitie van de han-

delsbanken indien het schat-

kistpapier volledig in  handen

is  van  de  particulieren; er

worden dan alleen extra-

termijndeposito's aangehouden

-

(8) Q=Q + Exterm Definitie secundaire  liquidi-
-gsch

teiten (schatkistpapier +

extra-termijndeposito's)

-

(9) Q + Dev + Bcr =E+ Exterm Balansdefinitie van het
-gcb

geconsolideerde bankwezen

Uit de vergelijkingen (1),(2),(3a) en (4) volgt:

-

E = Gir + Ch = (1-a)Gir + Bas =
-

= (1-a)bE + Bas 4
-

(10) E= [1/(1 -b+ ab)]Bas en vlg. (5) Basisgeld-grondslag voor de

= [1/(1 -b+ ab)](Bel + Dev +Q   )-gcb
-

(10') E= 5/3[Bel + Dev +Q ] primaire liquiditeiten,
-gcb

waarbij 5/3 de primair geld-

multiplicator is indien a  =

1/5 en b = 1/2;
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Tezamen met de vergelijkingen  (5) en (6) verkrijgen  we dan:

(I) E = 9  + Dev + 5/3 Bel

Voor de omvang van de bankkredieten leiden we op basis  van  de  verge-

lijkingen (3b). (3a). (4) en (10) af. indien ab =d= 0.10, dat:
-

(11) Bcr = (ab/d)E  = ( ab/d)[1/(1 -b+ ab)]Bas =  Basisgeld-grondslag

= 5/3 Bas voor de bankkredie-

ten

De  bankkredietmultiplicator  is dus gelijk  aan de primair geld- multipli-
cator.

-

(II) Bcr =E= g + Dev + 5/3Bel

Ten  slotte  volgt  dan  uit  de vergelijkingen (9) en (8) in samenhang

met (II) en de definitie van de monetaire financiering:

(12) Q =Q +Q dat:
-g  -gsch  -gcb

(III) Q=g  +Dev

Volledigheidshalve hebben we hierboven de mogelijkheid van een monetai-

re financiering van de overheid via kredietverlening door  de  Centrale

Bank  niet uitgesloten. Dat  doen  we  wel voor de analyses waarop de

hoofdtekst isgebaseerd. Toch  impliceert  deze  abstractie  alsnog  een

zekere  monetaire expansie van de Centrale Bank omdat haar beleningspo-

litiek gerelateerd is aan de monetaire financiering van de overheid met

behulp van schatkistpapier.
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B. De  balansstructuur  van  het  bankwezen bij een  uitgangssituatie  van

evenwichtige groei

Het uitgegeven schatkistpapier 9 = 20  bepaalt  in  de  uitgangssituatie  deg

waarde  van  de secundaire liquiditeitenmassa in handen van de particulieren

(Extermi= Q =  0).  Tegenover  de  waarde  van  het  schatkistpapier  dat
gcbo

eventueel in bezit is van het handelsbankwezen staat voor dezelfde waarde de

aldaar  door  de  particulieren  uitgezette  normale  termijndeposito's.  De

verdeling  van  de  secundaire  liquiditeitenmassa tussen schatkistpapier in

handen van de handelsbanken (= normale  particuliere  termijndeposito's)  en

dat in handen van de particulieren is op zichzelf onbepaald ofwel:

-

Q    - Q    (bij handelsbanken ?) + Norterm (?) = Q en dus:
-gsch -gsch -gsch

-

ggsch(bij handelsbanken ?) = Norterm (?)

Het bovenstaande laat zich vertalen in de hiernavolgende balansstructuur:

Activa Centrale Bank Passiva

Deviezenvoorraad                  20   Schuld aan het IMF               20

Beleningen aan de
handelsbanken                     12   Chartaal geld in handen van

het publiek                      10
Monetaire financiering door
de Centrale Bank 0   Kasreserve handelsbanken          2

32                                    32
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Activa Handelsbanken Passiva

Kasreserve 2   Beleningen door de Centrale
Bank                            12

Extra Termijndeposito's           0

Schatkistpapier ?= =Normale Termijndeposito's         ?

Bankkredieten aan particulieren 20 Giraal geld                      10

22 22

Activa Geconsolideerde Balans van het Bankwezen Passiva

Deviezenvoorraad 0  Schuld aan het IMF                0

Bankkredieten aan de
particulieren 20  Primair geld                     20

Extra Termijndeposito's           0

Schatkistpapier ?  Normale Termijndeposito's         ?

20 20

C.  Verlies- en Winststructuur van het totale Bankwezen (inclusief de

overheid) en de particuliere sector (inclusief het Handelsbankwezen).

We veronderstellen dat de beleningsrente r = 3,3% en  termijndepositorente
bel

r    .  beide  te betalen door de handelsbanken, evenals de bankkredietrenteterm'

rbcr' te betalen door de particulieren, alsmede de rente op  schatkistpapier

r , te betalen door de overheid, aan elkaar gelijk zijn.q

Natuurlijk beseffen we dat deze veronderstelling afwijkt van  de  praktische
gang  van zaken. In feite is de beleningsrente lager dan de bankkredietrente
vanwege de gebruikelijke renteopslag waardoor  de  winstgevendheid  van  het
bankwezen  positief wordt beinvloed. Soms geven de handelsbanken ook nog een

creditrente  op  girale  tegoeden  waardoor de winstgevendheid negatief
beinvloed  wordt.  We  veronderstellen  gemakshalve  dat  deze renteopslagen
elkaar neutraliseren!
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Bovendien  berekenen  we  dat  de netto-winst (r. ) van de bedrijven ten1
netto

opzichte van de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad gelijk  is  aan  6,8%

(=13,6/200).

Aldus komen we tot de hiernavolgende overzichten van lasten en baten:

Lasten Centrale Bank Baten

Winst uit te keren aan de Beleningsrente te ontvangen
overheid 0,4  van de handelsbanken:(3,3%*12)   0,4

O,4 0,4

Lasten Handelsbanken Baten

Te betalen beleningsrente 0.4   Te ontvangen bankkredietrente
van de particulieren: (3,3%*20) 0,66

Te behalen netto-winst 0,20

0,60 0,66

Lasten Overheid Baten

Te betalen rente op Winst te ontvangen van de
schatkistpapier(3,3%*20) 0.66  Centrale Bank O,4

Te ontvangen belasting over de
rente op de secundaire liquidi-

Saldo F 0,0   teiten (40%*0,66) 0,20
g3

0.60 0,60
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Lasten Particuliere Sector inclusief Handelsbanken Baten

Netto-investeringen 10,00  Winst Bedrijven
na afschrijvingen 23.33

Belastingen op winst
Bedrijven 9.33 Winst van de Handelsbanken 0,26 ,

Rente op bankkredieten(3.3%*20)  0,60  Netto-winst op secundaire

liquiditeiten na aftrek van
belastingen O,40

Saldo 6,00  Netto-winst op staatsobligaties
na aftrek van belastingen 2,00

26,00 26,00

D. Het Model van het Bankwezen in relatieve afwijkingen.

Voor de overzichtelijkheid formuleren we twee  modellen  van  het  bankwezen

alnaargelang  de  Centrale  Bank  met  behulp  van  een te voeren belenings-

respectievelijk discontopolitiek de primaire liquiditeitenmassa probeert  te

beheersen.  Daarentegen  is het de overheid die de secundaire liquiditeiten-

massa bepaalt, in zoverre die afhangt van het door  haar  uitgegeven  schat-

kistpapier.

Beide modellen zijn geformuleerd in termen  van  relatieve  afwijkingen  ten

opzichte  van  een  evenwichtige  groeisituatie waarbij voldaan wordt aan de

relatie:

--        -- -              I.

g = 5(%) =
{Ari

 
wro + xrqnetto /   +W+X} =

netto netto

= {2*6,8 + 1*2,0   + 0,2*2,0 }/{2 +1+ 0,2}

Met  andere  woorden:  De netto-groeivoet is met 5% gelijk aan de gemiddelde

opbrengstvoet van het totale vermogen. Als men  de  rente  op  bankkredieten

wegstreept  tegen  de  renteopbrengst van schatkistpapier(Sn de winst van de

handelsbanken) kan men ook schrijven:
--

Arib- *6 + wronetto 2*1 2-2*5+1*2g = 5(%) = 2+1+ 0,2
K+W+  A
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We formuleren nu het Bankmodel voor de gesloten volkshuishouding als 91 = 92

=  .  en  p=l e n d e monetaire financiering uitsluitend via schatkistpapier

plaatsvindt.

Opgemerkt zij dat Q* en Q cbin procenten van Q zijn uitgedrukt.
 s(tructureel)

(1) Substitutiefunctie:

Bel + Bcr = Pl{r/r(bcr)-r/r(disc)} * r/r(bcr) = r/r(disc)

(2) Substitutiefunctie:

-

Qi, - Bel = P2{r/r(disc) - rq/rq} 4 r/r(disC) = r /rq

(3) 1ste verplichte kasverhouding:

0,1Kr = 0,1E

(4) 2de verplichte kasverhouding:

0,1Kr = 1/11[0,6Bel + 0,5E + Q,I.] ofwel Kr = Bcr via de

balansvergelijking (6)

Uit vergelijking (3) volgt dan: Bcr = E

(5) Balansvergelijking van de Centrale Bank:

Q'   + 0-6Bel = 0,5E + 0,1Kr
gcb    '

(6) Balansvergelijking van de Handelsbanken

0,1Kr  +  Bcr  =  0.6Bel   +  0,5 E   +  Q+
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Uit de vergelijkingen (5) en (6) volgt: Q cb+ Bcr =E+ QI,

(7a) Beleningspolitiek:

Bel = gegeven of Bel = Q + Bel (Bel. = Q     opdat E = Q)-gsch -aut (normaal) -gsch

(7b) Discontopolitiek:

E/r(disc) - gegeven of r/r(disc) = - ggsch+ r/E(disc)aut+ Y

[r/r(disc) = -Q    +Y opdat E=Q]normaal -gsch  -

(8) Definitie van de secundaire liquiditeiten:

Q = Ql + Q
T  -gsch

(9) Verdeling van de monetaire financiering:

Qgcb = Qg - Qgsch= 0

(10) Definitie van het speculatiegeld:

Es=2E- Y (Et=Y)

(11) Vraag naar secundaire liquiditeiten:

p[r/r]=Q-Eqq  s

Opgemerkt  zij  dat  vergelijking  (4)  vervalt  indien  91 = 920 .; voor de

particuliere sector geldt dan dat: Bcr +Q= pl[r /r - r/r(bcr)].
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De  twee  modellen tellen 11 vergelijkingen met elf in de monetaire sfeer te

verklaren variabelen; De verklarende variabelen stammen soms Uit de reale

sfeer.

Aldus komen we toe aan de hiernavolgende:

Recapitulatie  van  eindvergelijkingen  van  het  bankmodel voor de gesloten

volkshuishouding  als  pl  =  92  =  . en   p  =  1. De monetaire financiering   van

het overheidstekort geschiedt uitsluitend via schatkistpapier!

Bij de twee 'policy  rule'-gedachtengangen  van  de  monetaire  autoriteiten

maken we vervolgens een onderscheid tussen:

I: Het geval zonder 'normale' Centrale Bank-politiek:

Het Beleningspolitiek Model Het Discontopolitiek Model

Gegeven: ggschen Bel Gegeven: Qgschen r/r(disc)

Variabele: r/r(disc) Variabele: Bel

(I) Q= Q (I) Q=  Q
-gsch -gsch

(II) Bcr = Bel (II) Bcr = 0,5Q + 0.5Y - 0.5E/E(disc)-gsch    -

(III) E = Bel (III) E = 0.5Q + 0.5Y - 0.5E/E(disc)-gsch    -

-             A

(IV) r /r  = Q - 2Bel + Y (IV) r /r  = r/r(disc)
q  q   -gsch   --- - q q --

(V) r/r(disc) = r /r (V) Bel = 0,5Q + 0.5Y - 0.5£/E(disc)qq -gsch     -

-

(VI) r/r(bcr) = r /r 
(VI) r/r(bcr) = r /rqq
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II: Het geval met 'normale' Centrale Bank-politiek:

(7a) Bel = Q + Bel (7b) r/r(disc) = -Q + Y + r/r(disc)-gsch ---aut -gsch  - - - aut

(I') Q=Q (I') Q=Q-gsch -gsch

(II') Bcr = Q + Bel (II') Bcr = ggsch- 0.5r/£(disc)-gsch ---aut aut

(III') E = ggsch+ Belaut= Qg + E  (III') E = ggsch- 0,5£/r(disc)aut

(IV') r /r  = -Q - 2Bel +Y  (IV') r/r  = -Q    +Y+ r/£(disc)q  q -gsch ---aut - qq -gsch  - - aut

1(V') r/r(disc) = r /r (V') Bel = ggsch- 0,51:/r(disc)autq  q

of

Bel = - 0,5r/£(disc)-aut aut

(VI')  r/r(bcr) = r /r (VI') r/r(bcr) = r /rq  q q  q

Opgemerkt zij dat Bel = E!
---aut  -

Bij  gegeven belenings- respectievelijk discontopolitiek bestaan de twee aan
twee  hiervoor  gerecapituleerde  modellen  van het bankwezen uit zes

respectievelijk zeven vergelijkingen die, bij gegeven Y, zes respectievelijk
zeven variabelen op endogene wijze verklaren.

Een  nadere  beschouwing  van  de  vier modellen leert onder meer dat in het
beleningspolitieke model de omvang van de beleningen door de  Centrale  Bank
aan  de  Handelsbanken autonoom door de eerste kan worden bepaald. Deze door
de Centrale Bank aangeboden beleningsruimte zal door  het  conglomeraat  van
winstmaximaliserende  Handelsbanken  volgens de vergelijkingen (II) en (II')
volledig worden gebruikt. Het micro-economisch fundament  voor  dit  laatste
gedrag  wordt  onmiddellijk  duidelijk  uit  het  in  Sectie  C. weergegeven
exploitatie-overzicht van de Handelsbanken. Zolang de absolute omvang van de
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extra  te  verstrekken bankkredieten groter is dan de absolute omvang van de

daarvoor noodzakelijke extra-beleningen kan het Handelsbankwezen extra-winst

maken,  ook  al zijn de belenings- en de bankkredietrente aan elkaar gelijk.

Volgens het model van Sectie A. wordt  aan  de  voorgaande  conditie  steeds

voldaan  zolang  de basisgeld-multiplier met betrekking tot de bankkredieten

groter is dan een.

Het  met  elkaar  vergelijken van de beide monetair-politieke modellen leert

ons verder dat de primaire geldhoeveelheid(E) bepaald  kan  worden  via  een

gegeven  discontovoet  r/r(disc)  dan  wel  door een gegeven beleningsruimte

(Bel). Het toepassen van een van deze instrumenten  van  monetaire  politiek

leidt  evenwel  tot  dezelfde  opnieuw te trekken hoofdconclusie: "De korte-

rentevoet(r /r ) is een 'man-made'-rentevoet die onder meer door de Centraleqq

Bank  wordt  bepaald  via  haar beleningspolitiek."! Daarnaast  wordt  hij

uiteraard bepaald door de monetaire financiering van de overheid.

Opgemerkt  zij  nog  dat wij in deze studie het 'Belenings-politiek model'

hebben gehanteerd. Voor de gevallen van een Open Volkshuishouding met  vaste

wisselkoersen  impliceert  dit  dat aan het rechterlid van de vergelijkingen

(I)  en (I') de variabele van de deviezenvoorraad (Dev)  moet  worden

toegevoegd.  Tenslotte  worden ook nog de vergelijkingen (II) en (II') in de

rechterleden uitgebreid met de term  Dev.  Hierbij  is  de  deviezenvoorraad

(Dev) uitgedrukt in termen  van  de  uitgangswaarde  van  de  primaire

liquiditeitenmassa (= aan   de uitgangswaarde van de secundaire

liquiditeitenmassa). De uitgangswaarde van de netto-deviezenvoorraad  (Dev )

is immers op nul gesteld.

Het  bovenstaande  correspondeert  met  de in de voorgaande secties A. en B.

verstrekte overzichten. De hier beschreven gang van zaken in de open

volkshuishouding  met  vaste  wisselkoersen strookt eveneens met de door ons

veronderstelde doelstelling van winstmaximalisatie door het

handelsbankwezen. Immers, als in absolute zin de deviezenvoorraad toeneemt

dan nemen tevens in dezelfde absolute mate zowel   de   ('extra'-

)termijndeposito's  alswel  de handelsbankkredieten toe. Ondanks de hiervoor

geldende gelijke rente-niveau's zal het  volume  van  de  beleningen  worden

teruggedraaid volgens de 'policy. rule' van de Centrale Bank (Zie daarvoor de
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vergelijking (6) van sectie A). Hoewel de beleningsrente gelijk zal  blijven

aan   de bankkrediet- en termijndepositorente worden daardoor  bij

gelijkblijvende  opbrengsten  toch  extra-winsten  geboekt vanwege lagere

beleningskosten  uit  hoofde  van  de hiervoor bedoelde volume-daling bij de

beleningen.

Samenvattend  komt het er op neer dat in de door ons gebruikte modellen voor

de gesloten volkshuishouding het aanbod op de geldmarkten  is  te  schrijven
als:

Q=ggen E=Qg+E .

Voor  de  kleine  open  volkshuishouding  met  flexibele wisselkoersen geldt

hetzelfde. Indien sprake is van vaste  wisselkoersen  wordt  het  secundaire

geldaanbod weergegeven met:

Q=9+ Dev,g

terwijl de uitdrukking voor het primaire geldaanbod dan luidt:

E=Q+E+ Dev-g -

Zoals uit  bovenstaande  relaties  blijkt  is  het  geldaanbod  bij  vaste

wisselkoersen niet zonder meer beheersbaar. Hoewel we in deze studie de

sterilisatiepolitiek  niet expliciet aan de orde stellen wijzen we er alsnog

op dat onze zogenoemde deviezenfunctie zich hiervoor uitstekend  zou  kunnen

lenen.

Soortgelijke relaties worden ook gebruikt voor  de  twee  individuele  grote
open  volkshuishoudingen  van  het  twee-landen(-blokken)  model  van de we-

reld(regio)volkshuishouding.

E. Het FinanciBel Model in absolute grootheden voor een gesloten

volkshuishouding.

Door  middel  van  het  hierna te geven voorbeeld waarbij, uitgaande van een

evenwichtige nul-groei, een extra geldinjectie wordt gegeven in een gesloten

volkshuishouding  zullen  wellicht  de  overeenkomsten met en de verschillen

tussen  het  door  ons  gehanteerde  financiale model en dat van   de

internationale  literatuur wat verduidelijkt kunnen worden. Het onderstaande
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sluit nauw aan bij ons betoog in het tweede gedeelte van paragraaf  3.2  van

de hoofdtekst.

We beginnen met de vier vergelijkingen (1) t/m (4)  waaruit  blijkt  dat  de

omvang van de secundaire (1) en primaire (2) liquiditeiten, de bankkredieten

(3) en de overheidsobligaties (4) aanbodbepaald zijn door het  bankwezen  en

de overheid; daarbij wordt verondersteld dat het groter overheidstekort (ag)

uitsluitend  monetair  gefinancierd  wordt(aqgcb)  door  de  Centrale   Bank

voorzover afgeweken wordt van de evenwichtige nul-groei.

(1)  AQ = AQ-gcb

(2)  AE = aggcb

-

(3) -ABcr= -A9gcb

-

(4)  60 - AG - AQ
-    -gcb

+

-* -*
AV - AK = Ag

Ter verduidelijking van deze vier formules merken we op dat:

. de geld- en kredietmultiplicatoren hier gelijk zijn aan een;
-

AQ              = AQ +  AQ
-gcb -gcb -gcb

(feitelijk) s(tructureel) extra

AG
= 69S(tructureel) +

AG = -F  (= overheidstekort)
-(feitelijk) -extra    g

.
de toename van de overheidsschuld ten gevolge van het overheidstekort

hier bestaat Uit een toename van het bestand van  uitgegeven

staatsobligaties en van de schuld aan de centrale bank. Met  andere  woorden

in dit voorbeeld wordt afgezien van de uitgifte van schatkistpapier.
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De volgende vier vergelijkingen luiden:

rEs
(5) .-- =1                           :d e rente op girale tegoeden is nihil

rES                                 dan wel constant
S

-

(6) r : de bankkredietrente is gelijk aan debcr= rq

rente op termijndeposito's
-*

Ar. -

(7)    - -    I    - [ pk-   pk_
1 1

: BR = 0 ofwel de winsten van het

i reale blok zijn gegeven

(8) r = r : de discontovoet op beleningen is

disc bcr
(zeker qua mutatie) gelijk aan de

bankkrediet-rente

De hiernavolgende vergelijkingen  (14)  t/m  (18)  beschrijven  de  gewenste

beleggingsstructuur  van  de  particuliere sector. Daarna zullen we het

aanpassingsproces tussen deze geprefereerde en de bestaande

beleggingsstructuur formuleren.

I        -*

-**  A 9 -*
0.62 ra   0.02  0.2  ro   0,4 ri

(1 4)   Q     =3,    {V     +  B     -0.1 X  }   +   100   {  -  4  -   3,3     ---     r  -  3.3  9     }cr                3.3 r J,3  r
g                0        1
S                  S          S

A-*

r.

(15) E  = 3:3{0. + Bcr- O.ly}+O,17+100{- 0,02  9 + 0,32 - 0,1  ro _ 0,2  1 ,j.3      3.3   3.3  &   3.3 7 1r
q
S                    S          S

-**  0 0 .*

(16)-B  = -'  {V  +B  -0.lY}-B  + 100 {-0.0 -0.0 -0,0 - 0,0 }cr 3.3 cr - cr
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A                 --*

-** 1 0  -*
- 0 2  rq   0,1    2.3  ro _ 2.0 ri  1

(17) 0  = Th {V  + Bcr- 0'1X } + 100{- 3tr =- - 3-73  + 3-3  7-   33 Z  f
qs               °s       lS

--*
0  -*   "                   0 4  rq   0.2    2.0  ro   2,6 ri  ,

(18) K'*- 23-23 {V  + Bcr- 0,1X } + 100{- f.3- I- - IT -3.3  7- + 3.3 Z  J
-W*- -*                                   qs               0        1V  =V                                                         S        S

Merk  op  dat bij dit tweede vergelijkingenstelsel al gebruik is gemaakt van

de bovenstaande vergelijking (5)· Dit stelsel impliceert de

basishypothesevan  Brainard/Tobin die zegt dat de marktwaarde van de som van

de gewenste vermogensactiva gelijk is aan die van het feitelijk vermogen :

.*

-** .*.                r               r         r.
V      =1,0   V     +   0,0  B      +   O.O Y   +   O,0         +   O,0   +   O.0  .=2      +   0,0  4-cr r r

qs               °s       ris

-** -** -** -** -** .**

(19)  V  =K +0 +E +Q   -Bcr

-*   -*-   A

(20)  V  =K+0+E+Q-Bcr
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Het vergelijkingenstelsel met betrekking tot de aanpassingsstructuur kan
schematisch als volgt worden samengevat:

Variabelen:

1.      2.       3.        4.        5.          6.

-** -** -** -** -*

Q --  E --  -[Bcr- Bcrll 0 -- A9extra &9 + AK

Q      E                    0
-1     -1                  -1

Codfficienten:

(9) Q-Q_1   =    1    -0       -0      -0      Bl             0
-

(10) E-E    =  -0      1 -0 -0          0
-1                                           2

-

(11)-Bc; Bcr_ =-,= -0 1-0 1     1    1-0 1   0      1
-

(12) 0- 0-1  =  -0    -0       -0         1       0             0

-*  -*

(13)K -K-1 =  -1 -1 -1
- 1    -(Bl+ B2)        1

-*   -*

V  - V-1 =    0      0       0           0        0            1

-*  -*    -    -*
Merk op dat V- V-l= AG +A K=H+K w

-* -* -*

(13') K - K-1= aK  = KOAPk
Er  is  bij  bovenstaand  financieel model sprake  van  19  onafhankelijke

vergelijkingen met 19 onbekenden:
.* ** -** -** -** -** -** -**.  -   -    -  -*

Q;E;B  ;0;K ;V ;Q  ;E  ;B  ;0  ;K  :V  ·r ·r  ·r   ·r *r ·r
en Pk'cr cr '   ' q' Es' bcr' 0' i' disc
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----A -

De bekenden zijn: AK ;K 1;Y;AR;G:AG:Q   en AQ-     - -' -'-gcb -gcb'

Opgemerkt    zij dat vergelijking     ( 11) niet meetelt omdat zij reeds  door

vergelijking (16) wordt geformuleerd. Vergelijking (13)  is  een  tautologie

die  uit  de andere vergelijkingen volgt. Daarom moet vergelijking (13') als

onafhankelijke vergelijking gebruikt worden.

Afgezien van de reeds hiervoor aangegeven verschillen tussen onze benadering

en, in het onderhavige  voorbeeld,  die  van  Brainard/Tobin zijn bij de

laatste  auteurs  de  gewenste  marktwaarde en de feitelijke marktwaarde van

aandelen op de korte termijn niet aan elkaar gelijk  vanwege hun hypothese

dat  Blen  F2 ongelijk aan nul zijn. Wij vinden dat dit wel steeds het geval

is; vandaar dat wij Bl= B2= 0 stellen!

Hieronder  volgen twee cijfervoorbeelden; het eerste voorbeeld met Bl= B2= 0

en het tweede voorbeeld met Bl= B2= 5/6 .

Cijfervoorbeeld 1: Evenwichtige groei (lste regel) en afwijking van de

evenwichtige groei (2de regel) na een eenmalige definitieve geldinjectie

van  1  vanaf  periode  1(periode  t  =  1,2.etc.)  als  Bl  =  B2 = 0 (geen

vertraging).
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Variabelen:

1.         2.          3.          4.         5.
-** -** -** -**
Q -Q E  - E-1  -[B  -B  ]   0  -0    AG-1 cr cr -1         -extry--1 /

/-    -*
AG + AK

Waarden:

(9)  20 - 20  =| (20 - 20)| 1 0/0
1    ='     1                                       0/0

(10) 20 - 20
 
(20 - 20)  1

0/0

1    =                 1                               0/0

(11)-20 + 20                          |(- 20 + 20) | 1 0/0
-1    =                              -1   1

0/0

(12) 100 -100

I 

(100 -100)1  0/0
0                      0  1 0/0

0/
 {(120 - 120)

(13) 200 -200 =|-(20 - 20)|-(20 - 20)|-(-20 + 20) |-(100-100)1+(200 -200)}

10    =     -1         -1      -(-1)         -0      (1) + (10)
1 0/

320 - 320
1
0+0

11 =' 1 + 10

(13') 200 - 200 = 200(1 - 1); (7) dri
10    = 200(0.05) -- - -APk = 0;

r.
1

- 0.05 = -(0.05)

0,2 0 62 0 02     0 2 04
(14)  20  = 3-3  {320+  20  -  10  }  +  100{  3;3(1)  -  f.-3(1)  --'    (1)  - --1_(1) }3,3 3,3
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0.62

1= 3 -3 {11 +1} + 100  f.-3-(-0,05) - 3:32(0) - 3:3(-0,1) - 3:-4(-0.05)}

0 02 0,32.    0 1 0 2

(15) 20 = 3;3{320+20 - 10}+10 +100{- f.3-(1) + 3-Fll)- 3;3(1)- - 3:-3 (1)}

0 32 0.1 0 21 = 0,1{11 +1 }+10 +100{- 0-'02(-0,05) + -1-_(O)- - (-0 1)- - -1- (-0,05)}
3,3 3,3 3,3 3.3 3,3

(16)-20 = 3:3 {320+20 - 10} - 20 + 100 {-0.0(1) - 0,0(1) - 0,0(1)- 0,0(1) }
1= 9'2 {11+1  } -1+ 100 {-0,0(-0.05) - 0,0(0) - 0.0(-0,1)- 0,0(-0,05) }

3,3

(17)100 = 1,2 {320+ 20 - 10 } + 100{- 0,2_(1) - 0,1_(1)+ 2.3 (1) - 210(1)}
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

0.     {11  +1} +  100{-  -(-0.05)  -  · (0)+    (-0.1)  -  (-0.05)}

(18) 200=  1.  {320+20- 10 } + 100{-  1 (1) -  ·1. --(1) -  .L (1) +  .1. (1) }

10 = 23;  {11+ 1  }+100{-  · 43(-0,05) -  1, --(0) -  ; (-0,1) +  .!- (-0.05)}

+ =

320 . 320
11  =      11

(19) 320 = 200 + 100 + 20  + 20  - 20

11 = 10 + 0 +1 +1 -1

(20) 320 = 200 + 100 + 20 + 20 - 20

11 = 10 + 0+1 +1  -1

gijfervoorbeeld     2: Afwi jking     van de evenwichtige groei in periode   1   ( 1ste

regel) en de afwijkingen in de daarop volgende perioden 2,3 etc. (2de regel)

na  een eenmalige definitieve geldinjectie van 1 vanaf periode 1(periode t =

1.2,etc.) als Bl = B2 = 5/6 (Vertraging in de renteaanpassing).
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Variabelen:

1.         2.          3.          4.         5.
.** .** -** -**

Q - Q-1  E - E-1  -[Bcr- Bcrl  0 -0
-1   -extr

AG

6.
-*

89 + AK

Waarden:

(9)     1           1/6 | |(5/6) / 0

1     =      1                                           0/0

(10) 1 1/6  (5/6) / 0

1     ='                 1                                0/0

(11)    -1                                   -1 1 1 0/0
-1    =                             -1   I

0/0

112)    O                                     D    l o t o0                         1 0/0

1-10/6 /
(13) 5/6 -1/6 -1/6   -(-1) 1

-O
1 1(1 + 5/6)

1
0/

10          -1         -1      -(-1)         - 0
 

(1 + 10)

11/6                                                       1+ 5/6

11                                                        1+1 0

(13') 5/6 = 200(gil- .0,05); (7) Ari _-0.5-      -   --6-   .   0,0 5   =   -Apk   =   - (   -Ii,5      0,0 5)
r.
1

10 = 200(0,05) - 0,05 = -(0,05)

(14)

0.2                                       20             40  -0.5
1/6 =- {11/6+6/6}+3 (-1/6.0.05)- 3 3(0) - -(-1/6.0 1)- -(-.0,05)3,3 3,3 3.3  6
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1=  :3 {11 +1} +  100{ 3:32(-0,05)  - 3232(0)  - 3:·3(-0,1)  - 3:3(-0.05) }

(15)

1/6 =3·!-3 {11/6+6/6}- -2  (-1/6.0,05)+-32 (0) - 102(-1/6.0.1)-  03(-0,5.0,05)3,3 3,3 ...

1 = 0-,1{11 +1 }+10 +100{- 0-,02(-O.05) + 0_,32(0)- 0,1(-O 1)- - 0-1.2 (-0,05)}
3,3 3,3 3,3 3.3 3,3

(16)

-1 = 3;3 {11/6+6/6} -1+ -0(-1/6.0.05)- 0(0)+0(-1/6.0.1)- 0(2 12.0.05)
00

-1= -1- {11+1  } -1+ 100 {-0,0(-0.05) - 0,0(0) - 0.0(-0.1)- 0,0(-0,05) }
3,3

(17)

0 = 3 3 {11/6+6/6} - 303(-1/6.0.05)- 3:·3(0)+3:3(-1/6.0.1)- 303--(2 .5.0.05)

0 =1.-0 {11+1} - 20-(-0.05)- 10_Co)+230(-0,1)- 200-(-0,05)
3,3 3,3 3.3 3.3 3,3

(18)

40 20 200 260  -0.5
15/6=3:3 {11/6+6/6} - 3-73(-1/6.0.05)- f. 3(0)- -(-1/6.0.1)+ -( -5--·O·05)3,3 3,3

10 = 3:3 {11+ 1  }+100{- 3:3--(-0.05) - 3:3--(0) - 3:3(-0.1) + 3:3(-0,05)}

+ =

11/6 = 11/6
11    =     11

(19) 11/6 = 15/6 +0+ 1/6 + 1/6 - 6/6

11 = 1 0+0+1 +1-1

(20) 11/6 = 5/6 +0+1  +1-1
11 = 1 0+0+1  +1-1

Als het belangrijkste resultaat van de voorgaande, cijfermatige exercitie is

de conclusie dat Brainard/Tobin een vertraging van 66n periode hebben in  de

aanpassing  van  de  rentevoeten  omdat  de  extra-geldschepping  in  eerste

instantie nog  ongebruikt  wordt  door  de  particuliere sector, zodat de
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gewenste geldhoeveelheid dan  kleiner  is  dan  de  feitelijk  aanwezige

geldhoeveelheid. Gezien hun basishypothese betekent dit van de  andere  kant

dat  op korte termijn de gewenste marktwaarde van de kapitaalgoederen groter

is dan de feitelijke marktwaarde. In onze  benaderingswijze  kennen  we  een

dergelijke  vertraging  niet.  Bij  ons  is  in elke periode de wens(=vraag)

gelijk aan het feit(= aanbod) wat betreft alle vermogenstitels vanwege  onze

hypothese van een perfecte werking van de financiele markten.

Ons voorafgaand model kan ook toegepast worden op  analyses  van  economieen

met  groei.  Als  daarbij  sprake  is van een evenwichtige groeivoet van'g'-

perunen moeten de bovenstaande waarden van de diverse vermogensativa gelezen

worden als:
-

Xt Xt Xt-1(1+g) 0
t

X=        t   en AX =           -            ; bijvoorbeeld: 0=
(1 + g) (1 + g)t (1 + g)t (1 + g)t

Een  en ander impliceert dat wij een extra geldinjectie in periode 1 met een

bedrag van 1+g geldeenheden in de daarop volgende perioden laten  meegroeien

met  de  algemene  groeivoet. Alleen dan is de procentuele afwijking van een

eenmalige definitieve impuls een constant getal, wat juist de bedoeling is.
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Bijlage 5a

Het monetair overzicht van de financieringsstromen in de uitgangssituatie.

Bij het open model is uitgegaan van a = 0,75!

Sectoren 4 Overheid Geldscheppende Ondernemers

instellingen

Stromen
1-4

(exclusief het
spaarbedrijf)

Financieringstekort -Fg2 = 2

--

-F   = 4 -Scb= 0 = -S       I    = 20.gl                            r       b
-F   = 0                        

cb

g3                +Scb= 0

Eerste
Totaal-regel -F  =6                               I    =2 0

g                                    b

"Aandelen"- - AA = - 10

financiering (of di- - 6X = - 10

recte investeringen)

Obligaties -6 0= -5

Monetaire
financiering -A Q= -1 + AQ =  1g                 -g
Secundair geld - AQ  =  -1

(= Schatkistpepier
of termijndeposito's)

Bankkredieten EA =   1
cr

Primair geld -AE = -1

Deviezenvoorraad + ADev =  1

- Schuld aan het IMF - AImf = -1

Totaal 0,0 0,0 0,0

379



Particuliere beleggers Buitenland Particuliere beleg- Totaa

binnenand: Open Volks- gers: Gesloten Volks-

huishouding(inclusief huishouding(inclusief

institutionele beleggers) institutionele beleg-
gers)

-S = -2
-SP2 =

-2 0,0P2
-

-S   = -24 -Spl =  - 24 0,0P1
0,0

-                                                      --

-S   = -26 S +S =S=     0      -S = -2 6 0,0pb                        b    rn                  pb

-

AAi= 7,5 +AA = 2,5 - AA = 10 0,0W

S =   0
-                                              -                           k

AAU= 2,5
-AAU   =   -2.5-          k                                                                                       0.0

--

6x = 10 6K = 10 0,0

-                                              0,0

AOi = 3.75 +AOw = 1,25 - - AO = 5 0,0

= Sk = 0
0

AOu = 1.25 _BOu = -1.25- 0,0

-

AQi = 0.75 +AQw =   0.251 - AQ = 1 0,0
=S=0

k
AQu = 0.25 -AQ  = - 0.25J q 0,0U

-ta = - 0.75 -AB = - 0.25- -AB = -1 0,0.cr. .cr cr
1                            W              I S I O

-AB = - 0,25 +AB = + 0.25 0,0cr cr             kbcrU                                                        U                         '

AEi = O,75 +AEw = +0.25- AE  = 1 0,0

=S =0
AEu = O,25 -AE  = -0,25 k 0,0u e

- ADev I -
11

0,0
-                              =0

+ AImf = + 1j 0,0

0,0 0,0 = 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 5b

Het monetair overzicht van financieringsstromen in trendafwijkingen

(Afwijkende geldwaardestromen luiden in % van evenwichtig marktinkomen; Het
-

verband tussen stroom- en voorraadgrootheden is bijvoorbeeld:wao + ego = wg8)

Sectoren 4 Overheid Geldscheppende Ondernemers

instellingen

Stromenl-* (exclusief het
spaarbedrijf)

Financieringstekort -Fg  =-Fgl-  Fg2  =      -Scb= -Sr= ai  Ib =
(Spaartekort)                              -          cb           b..      r        -                        --

= -Fgl + wro 0 + IR
-*gDev = ain In + *6K

0
-           -

Rentewinst op - Fgj = -*gDev Scb= AgDev
deviezenvoorraad

-

"Aandelen"- -Ag* - KEK

financiering

(of directe investe-
ringen)

Obligaties -wg 8

Monetaire financiering   -xg 8g . Qg -dz

Secundair geld -xgd =

-*gcdg+Fev)

Bankkredieten + og  cr

Primair geld - og 2

Deviezenvoorraad
+ "Del -

xgDevi=x ev

Totaal 0,0 0,0 0,0
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Particuliere beleggers Buitenland Particuliere Tota

binnenland beleggers binnenland

(Open volkshuishouding) (Gesloten volkshuis-
houding)

.                 0

.. r --

-Spb   =   -, Sro   +  wro  0+f   .-  Sro+   Srk+St.c Sb=  S+Srcb     -Spb  =   I    -wro  0+f.+     0,0
o                                 n                                                                                             o

.-- -    --

'               *                                                           '                        *

-- r. -- * ..
1

_ Sr  +Ari K+1 + 71- +  . _Ari K+1 + =1*
-kn          ri                                       ri      0,0- - -- - - --

r.             --                                      -
1 * |a + *6Kl*g ij . I;, X.} (1-a) Jg-  +   K             0,0

S

r - ' r.     7
kk

Kg 1 1(1-a) - Kg
*u]

(1-a) 0,0L uJ

8 dila .8 d.]c,-a, wg 8                  0.0

S
k

r.                1 0
Iwg 8 1(1-a)

- I , t] (1-a)                                     O.0
l     uJ                                         -

Ii, dila .Ii, *.1 (1-8, Ag 8                  0.0

S
kr- 1         q

L,g  dul c 1-a)
-IA,   dul     (1-8 1                                                                                                              0.0

. Mg E, l a       - 6g 0 1(108) -ogd 0,0

-

l    cri J l    crw J cr

Sk
f. bcr

-Rg d 1 (1-a, ·log tr 1 ( 1-a)                             0.0L          cruj                                                               u

6 la           < F 1  '+ og
(1-a) togt 0,0

L iJ -   WJ

Sk

E  J                 
        ",og2 (1-a)

-to,2.j  a- )                                                                                                                    0.0

-*ADev 0,0
*gDev  =- Sr 0,0

cb

0,0 0,0 0,0 0,0
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Bijlage 6  Het gereduceerd portfolio-model van de Kleine Open
Volkshuishouding (met betrekking tot de hoofdstukken 9 en 10)

(Herleiding tot het Gesloten Wereldhuishouding Model wordt
werkregen door middel  van:   S. =   S   =  P   =   0  tn  pwof  Dev  =   0   ;b U
m = 0 en a = 1)

(1): Y=I+ 2/3xg + 5Sb
Nominaal Inkomensevenwicht

*          *            *    *
(2): I=Y-r  =R- r.= K+ r.-r.= K Nominale Investeringeni        1       1  1   +1

(3): Sb= -Y + Pw= -Kyh Y - (ub+ em- 1)P Saldo Goederen- en Diensten-
balans van de Lopende Rekening
(Rbtnm= 9- 4; Ay= 2
en A = 0,5)

*_ (1+a) Y
2a (1-a)

(4) :    ri-   TI-+Pj.        -   TITF)    15   -     -(·1-*p     pw     of

in samenhang met (2)
* *

pri= aY - 2aE - (1-a)pw+ K Rendement op aandelen+1

(5): su= (1+a)(1-a)3,1(AY-2AE + APw) Saldo betalingsbalans van de
+ aSb+ (1-a)0.2&Dev niet-monetaire sectoren; zie

met hoofdstuk 5 voor de afleiding

S=S+S+S Definitie betalingsbalansubkr

(6.1): 0,2 ADev = Su (Pw= 0) Mutatie deviezenvoorraad
bij vaste wisselkoersen

(6.2): Su= 0 (Dev = 0) Saldo betalingsbalans is
nul bij flexibele

wisselkoersen

(7): E = Dev + E Primaire liquiditeitenmassa

Vraagmodel:

(8.a): py= 1/3py-1+ 1/2pw+ 1/6Pw-1 Prijsvormingsfunctie
met vertraagde kosten-
doorberekening

Bij onvertraagde doorberekening geldt:

Py. pw (W'= 0)

(9.a): y = Y-py Produktievolume
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Aanbodmodel:

*

(8.b): ay'- 0'1   P-1- ri-1+  -1- >'-1  = ay = Produktiecapaciteit
(1+g)

- 41' . I r [i-1- k-11 Accumulatiefunctie

(9.b): p=Y-y ProduktieprijsY

(A = 0,5)(10): p= -6!- f p-p l=p-p, Ruilvoet
1+Al Y wj  y x

Opgemerkt zij dat a=1 bij de traditionele theorie zonder internationaal

kapitaalverkeer.

Bij perfecte internationale kapitaalmobiliteit geldt dat p = .; Uit*
vergelijking (4) volgt dan dat ri= 0· Inplaats van (5) komt (5'). waarbij

S   =   S.  +   Sb
zodanig wordt bepaald dat tevens  E  = Y geldt.   Het   laatsteU k

impliceert de veronderstelling van een simpele liquiditeitspreferentie-*
theorie waarbij ri= 0 en de vraagelasticiteit van geld is groot maar kleiner

dan oneindig.
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Bijlage 7  Het Symmetrisch Twee-Landen(blokken)-Portfolio-Model 'in

verschillen'(met betrekking tot de hoofdstukken 9 en 10)

Per definitie geldt dan onder andere:   = ya_ yb etc.; S = -Sb etc.;
a b a

dus ook dat Sb- Sb= 2Sb etc.;

Uit het gesloten model volgt dat y = 1/2ya+1/2yb; gecombineerd met
a b

het resultaat in verschillen uit het onderhavige model y-y  levert
a b

dat het individuele resultaat per land, met name y  respectievelijk y ,op.

Toepassing van dezelfde procedure op de andere verschilvariabelen

levert de resultaten voor de resterende variabelen per individueel

land(en-blok) op.

Het model is qua struktuur gelijk aan dat van de kleine open

volkshuishouding.

* -* -   -*  -*

(1): I = 9-ri= A -  i= R + ri- ri= R+1 (W'= 0)

(2) :   Sba.   -9   +   p =   K JA    -    C Tla+   ilb-   1)p a            (na+   nb=   5;   A =   2   en   K   =   0.5)

(3): 9=I +2/38g+ lOS 

*  r

(4): Fi=  {1 + (28-1)}9 - 2(28-1)2 - {1 -(28-1)}pa   of
(1+P) (1+P) (1+P)

in samenhang met (2)

* -*
Pfi= (28-1)9 - 2(28-1)2 - {1-(28-1)}pa+ R+1

(5): Sa= 2a(1-a)3.1(af-2AE+Apa) + (28-1)S +2(1-a)0.2&Deva= Sa+Sa+Sab k r

Zie hoofdstuk 6 voor de afleiding van deze functie.

ba
(6.1): 0.2&Deva= Sa (Vaste wisselkoersen: p =O; Pw= -Pw)U

(6.2): Sa= 0 (Flexibele wisselkoersen: Deva=0; Devb= - Deva)
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(7): E=Dev +E= 2Deva+ E

Vraagmodel:

(8.a): p=0 2 p   + 0.6p8+ 0,2 -1 ingeval van vertraagde doorberekening.
y   '  y-1

Bij onvertraagde doorberekening: py= pa; w,= 0

(9.a): & =9-p y

Aanbodmodel:

*

(8.b): z:G' = f_0-,1   QZP31- ri-1+ P-1- P.11.  I ai = AE = f  O,1 1(I-1- 2-1)l(1+g)J L L ((1+g)J

(9.b): By= 9-9

(10): 2pa=
F     1;         1 [R6-pl=p-p (A = 0.5)
L(2A   +   1)j  l   Y wJ Y   X

Opgemerkt zij dat:

met betrekking tot vergelijking (5): 2a = {1 + (2a-1)} en 2(1-a) = {1-(2a-

1)}. Met uitzondering van de factor (1-a) die nu opnieuw voor de eerste

somterm in het rechterlid optreedt, correspondeert de onderhavige

vergelijking voor het twee-landen-model met de vergelijking voor de kleine

open volkshuishouding. Inplaats van 'a' leest men hier '2a-1'.

Bij de traditionele theorie geldt dat a = 1; Het twee-landen(blokken)-model

wijkt qua verschillen slechts af van het model voor een kleine open

volkshuishouding inzoverre dat (2a-1) gelezen moet worden inplaats van (a).
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*

Perfecte internationale kapitaalmobiliteit impliceert hier dat ri= 0 en

volgt direct uit vergelijking (4) indien p = =; Vergelijking (5) wordt
aaa

wederom vesvangen door (5'): Su= Sk+ Sb en wordt zodanig bepaald dat tevens

geldt: E = Y. Het laatste impliceert de aanname van een simpele
*

liquiditeitspreferentie-theorie waarbij Fi- 0 en de vraagelasticiteit van

geld groot is maar  kleiner dan oneindig.
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Bijlage 8  De Ruilvoet-en Produktieprijsfunctie van ons vraagmodel met
vertraagde doorberekening van de loon-en grondstoffenkosten

(p = exportprijs; w'= 0 vanwege geschoonde indexlonen)

Twee-Landen(blokken)-Modellen:

Als A = 0,5; f = 0,5 en v = 0,5 dan leiden we voor de ruilvoet af:

apa= Aq { (7/1-v)C, +wtl } - (1-f).2.pa-i ap a
f(1-p)

jpa= -4pa-0,5apa

5pa_pa_1= -0,5pa+ 0.5pa-1 4

pa_ 0,2Pal. -0,lpa+ 0,lpa-1  en omdat

pa = -A . C By- p3 ) = 0,25(p - pa)
(2K + 1) Y   W

verkrijgen voor de produktieprijs::

0,25( By- pa )- 0.05(By-1 -  Pa-1) = -0'lpa + O.lpa-1*

py= 0,2p    + 0.6pa + 0.2p    en dus geldt voor de trend dat:
Y-i               -i

=   -a
P=P ;
Y   W

Voor de Kleine Open Volkshuishouding leiden we vervolgens af dat als

A = 0,5; f = 0,5 en v . 0.5:

(1-f)
Ap = ,q{  V  .w' + w'_1} -       ·P - ,A P w

1-V f(1-V)

Bij w' = 0 krijgen we nu:

AP = -2 P - 0,5 6 Pw*

3P -p-1 = -0,5Pw+ 0,5Pw-1 *

P - 1/3P-1= - 1/6 pw + 1/6 Pw-1  ;

Omdat tevens: P =  -5-.
.

y   w  = 1/3 (py- Pw ) geldt ook:
(p-p)

1 +A
1/3(Py - Pw ) - 1/9(py-1- pw-1) = -1/6pw + 1/6Pw-1  *

-    -

p = 1/3p + 1/2pw+ 1/6p en dus volgt voor de trend: p = Pw.
Y Y-1 W-1
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Aldus concluderen we dat de ruilvoet op de korte termijn muteert; Op de

lange termijn verandert hij niet meer! Dientengevolge is bij een depreciatie

sprake van een kortstondige verbetering van de concurrentiepositie!

Bij het open model gaan we er voor de uitgangssituatie meestal van uit dat

de loonkostenquote q= 1/(1 +A) = 2/3 en de grondstoffenquote 1-q =  A -

1+K

= 1/3 zijn.

Met twee eenvoudige staten van middelen en bestedingen kan dit verduidelijkt

worden:

Land A Land B
-

L         66 2/3       C       66 2/3     L        66 2/3 C 66 2/3-P                                   -                                     .F
R         33 1/3       I       20         R         33 1/3   I       20

X       13 1/3                       x        13 1/3g                                        g

-                                         1                                       -

Y          100         X       100        Y        100      X        100

M          33 1/3      E        33 1/3 M 33 1/3 E 33 1/3gr gr gr gr
- -                                   -

M          16 2/3      E        16 2/3 M 16 2/3 E 16 2/3X                        X                    X                   X

Totaal 150 Totaal 150 Totaal 150 Totaal 150

De getallen zijn geschaald ten opzichte van het marktinkomen Y = 100(%).

Voor zowel land A als land B geldt nu:
-       -

Loonkosten + Grondstoffenkosten =L+M = 66 2/3 + 33 1/3 = 100;gr
Afzetopbrengst van de binnenlands geproduceerde goederen = Totale

afzetopbrengst - opbrengst van geimporteerde eindprodukten = Totaal -M  =
-                         X

150 - 16 1/3 = 133 1/3; Daaruit volgt voor de bruto-winst R = 133 1/3 - 100

= 33 1/3.

Voor de kleine open volkshuishouding geldt eenzelfde redenering.

Bovenstaande staten van middelen en bestedingen zijn gemakkelijk te vertalen

in trendafwijkingen. Op basis van de aldus verkregen nieuwe staten van

herkomst en bestedingen van middelen is dan eveneens de ruilvoetdefinitie af

te leiden. met name P = py - Px = A (Pb - Pm - Pw 
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Bijlage 9 Eindvergelijkingen, stabiliteit en nieuwe trendwaarden voor de

voor de vraag-en aanbodmodellen van de gesloten, de open en de

twee-landen(blokken) volkshuishouding

(De hieronder gebruikte vergelijkingen zijn benoemd in de bijlagen 6 en 7
!)

Afleiding eindvergelijkingen met betrekking tot de traditionele the
orie.

De kleine open volkshuishouding:

Bij vaste wisselkoersen; a=l e n p=1.

Uit (1) t/m (4) volgt: 6Y = (Dev +E)+ 2/3 xg            (I)

en uit (5) t/m (7) Volgt: -Y = 0,26Dev (II)

(I) en (II) tezamen geven:  Y = 6/11Y-1+1/11AE + 2/33&2Eg*

9 = 0 en Dev = -2/3 *g- 8 ;

x  =x=1 berekenen we:
vt (d.w.z. voor iedere periode t)> 0  -gt  -g

O.V.(8.a): t -1   p=Oeny=Y-p =2/33;Y

t=Co B =oen&=9-p =o;
O.A.(8.b): t=l   y=O e n p  =Y-y= 2/33;

t=. y=-Zenpy-9-9=2;
*

F = 1/3Py=ri=2/3;

Het produktievolume is, gezien het bovenstaande, als

volgt berekend:
*

9=O e n Dev = -2/3 =E* volgens(4): ri= 2/3 en

volgens (2): I= -2/3 =i+B=i+2 P=i+ 4/34X

i =k= = -2.

Bij flexibele wisselkoersen; a =1 en p = 1;

Uit (1) t/m (4) volgt: 6Y = 2/3xg+ E + 5pw (I);

en uit (5) t/m (7) volgt:  -Y + Pw= 0 (II);

(I) en (II) tezamen leiden tot: Y= 2/3x +E e n Y= 2/3x +E=p-g -

-g -   W

V  =x=l:
Vt, 0  2gt  -g
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O.V. (8.a)  t=1  p=p=Y= 2/3 en y=Y-p=0;Y   W                       Y

t=-By=Pw=9=2/3 en &=9-By=o;
O.A. (8.b)  t=1  y=O e n p=Y-y= 2/3;

Y
-             -t= -  y= -2 e n p=Y-9=8/3;

Y
*

P = 1/3(py- pw) = ri= 2/3;

De Grote Open Volkshuishouding (Twee-landen[blokken]-variabelen in
verschillen)

Vaste wisselkoersen:

Uit (1) t/m (4) volgt: 119 = (2Deva+ E) + 2/3xg        (I)

en uit (5) t/m (7): -Y = 0,2ADeva (II)

(I) en (II) tezamen resulteren in:

f = 11/219-1+ 2/63  + 1/218 ;
alsmede: 9 = 0 en Deva= -1/3Rg- 1/2E  ;

a a
Vt O  x.g=xy= 1:

t  o

T.V.  t=l:   BY=Oeny=9- BY= 2/63;
-          -    -    -

t.-:  py. Oeni.9-4.0;

T.A.  t=l:   ; =O e n BY= * -P= 2/63;
-               -    -    -

t = ao: ; = -4/3-en By= 9 --  - 4/3;

2Fa= 1/2BY= 2/3 en ri= 2/3;

Flexibele wisselkoersen:

uit (1) t/m (4) volgt: 119 = 2/38g+ E + lop3              (I)

en uit (5) t/m (7): _Y + pa. 0 (II)W

(I) en (II) tezamen leveren op:

y = 2/3§g + R  en

9- 2/3 g +E-p: ;

a _ Xa = 1:
Vt,0 ag - -2t 0

T.V. t=l: »*2/3 en;=9-B=O;Y
-    -    -

t=.: 6 =p =2/3 eny= 9 -B=0;Y
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T.A. t=l:   =O e n By= 9-&=2/3;
-               -    -    -

t= - :  y= -4/3 en By= 9-P=2

2pa= 1/2(By- Ba) = 2/3 en
Z*

ri= 2/3;

Gesloten Volkshuishouding: (a = 1 en A = 0)

G.V.   t=l:p=O e n Y= 2/3*y=Y-P= 2/3;
Y                             Y

t= - :p=O e n Y= 2/3 4 9=Y-P=2/3;
Y                             Y
*

ri= 2/3;

G.A.   t=1:y=O e n Y= 2/3 *P=Y-Y= 2/3;
Y

t = -: Ay = -2/30  en Y = 2/3 * Apy= -ay =  2/30
(1+g) (1+g)

*

ri=2/3;

Afleiding van de eindvergelijkinken voor de theorie met een perfecte inter-

nationale kapitaalmobiliteit:

* *

[Sk= Ak(ri- riw) waarbij Rk=  1

Kleine Open Volkshuishouding: *
Rb+ em= 3; Ky= 1; A = 1/2; ri= O; Sbt (-Y+pw)1

of
*

nb+ em= 4; Ay= 2; A = 1/2: ri= O; Sb= (-Y + pw) ;

(De resultaten voor dit alternatief corresponderen met de cij fers tussen

haakjes; er wordt nu voldaan aan de gelijkheid: gb+ em- 1 = [1 + A ]Ay)
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Vaste wisselkoersen:

Vraagmodel:

x = 1
voor: periode t=1 en t= = = trend ;

py=                   0,0
Colo) 0.0 (0,0)

Uit (1) t/m (3). (10) en (8.a) volgt:

y = 4/15xg: 4/15 p =   4/15

of

y = 2/15x : (2/15) (2/15)-g

Uit (3): Sb=-1/Zy = -2/15xg: -2/15 Sb=  -2/15
of:

Sb= -Y: (-2/15) (-2/15)

Uit (10): P=
1/3PY:

0 (0) P=0(0)

Dev =Y-E= 4/15xg- E: 4/15(2/15) Bev = 4/15(2/15)

Aanbodmodel:

x = 1 voor periode t=1 en t = co = trend-g

Uit (1) t/m (3) en (10)

volgt: y + 4/3py= 4/15ag   (I)

of: y + py = 2/15xg

en uit (8.b) en (10):

ay = 1/10(1/3)P (II)
Y-1
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(I) en (II) tezamen levert:

4Oy - 39y-1= 4/15xg_14 y = 0.0 Y= 4/15

of:  3Oy - 29y-1= 2/15x 8 (0,0) (2/15)
-g-1

Sb= -1/2y - 2/3py= -2/15        Sb=    -2/15

of:  Sb= -7 - Py     = (-2/15) (-2/15)

py= 1/5ag-3/4y =
1/5           py-     0,0

of:  p = 2/15xg-y = (2/15) (0,0)

p = 1/3py= 1/15(2/45) P = 0,0(0.0)

D e v=Y-E= 1/5(2/15) Dev = 4/15(2/15)

Flexibele wisselkoersen:

Vraagmodel:

x = 1 voor periode t=1 t , .. = trend
-g

Uit (1) t/m (3), (10) en (8.a)

volgt: y = 4/15xg= 4/15 9 = 4/15

of: y = 2/15X = (2/15) (2/15)-g

Sb= -1/2y = -2/15xg= -2/15 Sb= -2/15
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of: Sb= -y = -2/15x = (-2/15) (-2/15)-g

p. 1/3(P -p  = 0,0(0,0) P = 0,0 (0,0)Y   W

p=p=E-y= -4/15xg+ E= -4/15(-2/15)    p = Bw= -4/15(-2/15)y w-

Aanbodmodel:

x = 1 voor periode: t=1 en t = . = trend-g

Uit (1) t/m (3) en (10) volgt:

Y + 4/3(py- Pw) = 4/15xg   (I)

of: Y+P-p= 2/15X
Y W -g

en uit (8.b) en (10):

ay = 1/10.(1/3)(py-1- Pw-1)  (II)

(I) en (II) tezamen geven:

4oy-39y-1= 4/15xg-1 *y= 0.0 2 = 4/15

of: 3Oy - 29y-1= 2/15x (0,0) (2/15)-g-1 *

Sb = -1/2y -2/3(p -p) = -2/15 Sb= -2/15Y   W

of: Sb = -Y - P-+ P = .(-2/15) (-2/15)Y   W

p= 1/3(Py- Pw)=1/3(1/5ag- 3/4y) = 1/15(2/45) P =  0,0(0,0)

py= -Y +E= 0,0(0.0) p = -4/15(-2/15)

396



p.-3p +p. -1/5(-2/15) pw= -4/15(-2/15)
W Y

Grote open volkshuishouding met perfecte internationale

kapitaalmobiliteit

(Twee-landen[blokken]-variabelen in verschillen)

ea+ nb= 3; Ay= 1; i = 1/2; ri= 0; S = -1/2; -1/2(By- pa)= -1/29 + 1/2pa

of

a   b            -        -*
12 +n=5; 3#y= 2; 34 = 1/2; ri= O; S = -Y+P:

(De resultaten voor dit alternatief corresponderen met de cij fers tussen

haakjes!)

Vaste wisselkoersen:

Vraagmodel:

x = 1 voor periode t=1 en   t . co = trend-g

Uit (1) t/m (3). (10) en (8.a) volgt:

9 = 2/15xg= 2/15 ; = 2/15

of

9 = 1/15x = (1/15) (1/15)-g

Sba= -1/2; = -1/15xg= -1/15 Sb = -1/15

of

Sb=- P. (-1/15) (-1/15)
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pa. 1/4B = 0,0(0,0) 0,0(0,0)Y

Deva= 1/2(9 -E) = 1/15xg - 1/28 = 1/15 Beva= 1/15

of

Deva= 1/2(9 - E) = 1/30 xg- 1/2E = (1/30) (1/30)

Aanbodmodel:

x = 1 voor
periode t=1 en   t = oo = trend

Uit (1) t/m (3) en (10) volgt:

9 + p = 2/15xg       (I)
of

9 + py=1/15xg

en uit (8.b) en (10):

ay = (1/10)(1/2)p (II)
Y-1

(I) en (II) tezamen leveren op:

20; - 199-1= 2/158g 0,0 y = 2/15

of

20; - 19;-1= 1/15;g= (0.0) (1/15)

Sh= -1/2; -1/2B
= -1/15 Sba= -1/15Y

of

s:= 9 - i'= (-1/15) (-1/15)
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-    -

By= 2/15 8g- 9
= 2/15

py. 0,0

of

p = 1/15 g- y = (1/15) (0,0)

pa=
1/4py= 1/30(1/60) pa. 0,0(0,0)

Deva= 1/2(9 -E) = 1/15Rg- 1/28 = 1/15 Deva= 1/15

of

Deva= 1/2(9 - E) = 1/30xg- 1/ZE = (1/30) (1/30)

Flexibele wisselkoeren:

Vraagmodel:

xg= 1 voor periode t=1 en  t = . = trend

Uit (1) t/m (3). (10) en (8.a) volgt:

9 = 2/15 g= 2/15 y = 2/15

of

; = 1/15*g= (1/15) (1/15)

Sh= -1/2; = -1/158g= -1/15 sb=-1/15

of

Sb= -Y
= (-1/15) (-1/15)
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pa= 1/4(By- pa) =
O,0(0,0) O,0(0,0)

P=p a=E-9= -2/1 5*g+ E= -2/15 -2/15Y   W

of

py= Pwa-E-9- -1/15 g= (-1/15) (-1/15)

Aanbodmodel:

a
x = 1 voor periode t=1 en   t . co = trend-g

Uit (1) t/m (3) en (10) volgt:

y + (BY-pwa) = 2/15 g (I)

of

y + (BY- p3) .1/15*gen

uit (8.b.) en (10):

69    =     (1/1 0 ) (1/2 )  (By- 1-    p )             (II)

(I) en (II) tezamen levert:

20;- 19 &-1= 2/15*g-1 * 9. 0,0 9 = 2/15

of

20& - 19&-1 = 1/15# (0,0) (1/15)-g-1
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Sb= -1/2; -1/2(By-
pa) = -1/15 Sba= -1/15

of

sb=    -P   -(By-   pa) = (-1/15) (-1/15)

pa= 1/4(By- p ) = 1/4(2/15xg- 9) = 1/30 pa. 0,0

of

Pa= 1/4(1/158g- P) = (1/60) (0,0)

Py= -P +E= 0,0(0,0) B =-2/15(-1/15)

pa= -4pa+ p = -2/15(-1/15) 4a= -2/15(-1/15)
W Y

Afleiding van de eindvergelijkingen m.b.t. de portfolio-theorie:

De kleine open volkshuishouding:

Vaste wisselkoersen met a = 0,9 en p = 1:

Uit (1) t/m (4) volgt: 5,95Y = 0.9(E + Dev) + 0.0x                       (I)
-g

en uit (5) t/m (7): 0,589{AY - 2(ADev + AE)} - 0.9Y =(0,9)(0,2)&Dev (II)

(I) en (II) tezamen levert:

Y= 0,90311Y-1 + 0.0193779&8 + 0,10829346xg *9= 0.0

x = 1 voor periode t=1 en t= . = trend
-g

O.V. (8.a):
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py= 1/3py-1= 0,0 0,0

en dus:

y=Y-p=Y 0,108    9=9-p=  0,0Y                                                       Y

O.A. (8.b):

Y= 0,0 y = -2,0

en dus:

-    -    -

PY=Y-Y= 0,108 py= Y-y=2,0

p - 1/3py- 2/3

*

ri= 2/3

Flexibele wisselkoersen met a = 0,9 en p = 1:

Uit (1) t/m (4) volgt: 5.95Y = 0.9E + 5.05Pw+ 0.0x            (I)-g

en uit (5) t/m (7): 0,589{AY - 2AE + apw} - 0,9(Y - Pw) = 0   (II)

(I) en (II) tezamen levert op:

Y= 0.8BY_1 +E- 0.8BE-1+ 0,1361869xg - 0,0538711x-g-1*
9=E+ 0.7440xg= Pw

b . 1 voor
periode t = 1 en t = . = trend

O.V. (8.a):

-    -

py= 1/3py-1+ 1/2Pw + O.16pw-1= 0,014
 y= pw= O.7540
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en dus:

Y=Y-PY= 0,122 y= 9 -By=0,0

O.A. (8.b):

Y= 0,0 Y= -2

en dus:

PY=Y-Y= 0,136 B=Y-p= 2,790
Y

P = 1/3(By-pw) = 2/3

*

ri= 2/3

De grote open volkshuishouding met portfolio-theorie:

(De twee-landen[blokken]variabelen zijn geformuleerd in verschillen; Tezamen

met de resultaten van de gesloten volkshuishouding-variabelen verkrijgt men

de individuele landen[blok]-resultaten)

Vaste wisselkoersen met a = 0,9 en p = 1:

Uit (1) t/m (4) volgt: 10,99 - 0-,8(2Deva + 8) + 0,Bxg                  (I)

en uit (5) t/m (7): 0.558{89 - 2(2&Deva+ AE )} - 0.89 - (0,8)(0.2)Deva (II)

(I) en (II) tezamen levert:

9= 0.9516259_1+ 0.004837494 + 0.0602674g *Y= 0.0
=
x = 1 voor periode t=1 en t . - = trend
-g

T.V. (8.a):

p . 1/5B = 0,0
Py.   0,0Y      Y-1

en dus:
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-    -    -

Y.9-P= 0,060   P=9-p= 0,0Y Y
T.A. (8.b):

Y= 0,0 y = - 1.3

2#a. 1/2By= 0.0

Z*

Fi= 0,6

Het bovenstaande impliceert voor:

De gesloten volkshuishouding:

G.V.:

Pyl 0,0 P = 0.0
Y

Y= 0.0 Y = 0,6

Y=y-P= O,0    9=9-B=0,0Y Y
*

ri= 0,8
G.A.:

Y= 0,0 Ay = -0.0 6

(1+g)
Y= O,0 Y = 0,0

PY=Y-Y= 0,0 Ap = 0,00
y  (1+g)
*

ri= 0,B

Flexibele wisselkoersen met a = 0,9 en p = 1:

Uit (1) t/m (4) volgt: 10,99 - 0,88 + 10.lp  + 0,0x                 (I)-g

en uit (5) t/m (7): 0.558{69 -2AE + Apwa} -0,8(9 - p ) = 0.0 (II)

(I) en (II) tezamen geeft:

9 - 0,9482117 9-1+ 8 - 0,9482117 E-1+ 0.0732588 g- 0.03010188g-1 *
-    -

9=E+O.83:  =B a
-g    W

x = 1 voor periode t=1 en  t . m . trend-g
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T.V. (8.a):

By=l/58   + 3/5pwa + 1/5pwa-1= 0,008 A = pa= O.83
y-1 Y   W

-    -    -

Y=Y-PY= 0.065 y-9-6= 0,0
Y

T.A. (8.b):

=                                                                                            -
Y= 0,0 9 = -1.3

-    -    -

Py. Y-& 0.073 B=9- ; = 2,1BY

2#a= 1/2(By- pwa)=O.6

=*

 i- O,6
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Bijlage 10 Technische toelichting op en presentatie van twintig tabellen met

computermodellen en/of resultaten (in het bijzonder die met

betrekking tot de gevallen van een relatief hoge financidle

internationalisatiegraad).

De tabellen zijn door ons in de inhoudsopgave als volgt gecodeerd:

Budgettaire Expansie

Vraagmodellen Aanbodmodellen

1. Gesloten :Resgvcgep 6. idem:Resgacge

2. Kleine open; Vaste wk.:Resovvwcgepf 7. idem:Resoavwcgef

3. Kleine open; Flex. wk.:Resovfwcgepf 8. idem:Resoafwcgef

4. Grote open; Vaste wk. :Restvvwcgepf 9. idem:Restavwcgef

5. Grote open; Flex. wk. :Restvfwcgepf 10.idem:Restafwcgef

Monetaire Expansie

Vraagmodellen Aanbodmodellen

11. idem:Resgvqge 16. idem:Resgagge

12. idem:Resovvwqgef 17: idem:Resoavwqgef

13. idem:Resovfwqgef 18: idem:Resoafwqgef

14. idem:Restvvwqgef 19: idem:Restavwqgef

15· idem:Restvfwqgef 20: idem:Restafwqgef

Deze codes worden voor de twintig hiernavolgende overzichten opnieuw

gebruikt.

Als toelichting op de computerberekeningen merken we op dat ze kunnen worden

vergeleken met de resultaten die vermeld zijn in de tabellen I.A , I.B,

II.A.c en II.B.c van de hoofdstukken 9 en 10.

Onze resultaten zijn onder meer gebaseerd op veronderstellingen met

betrekking tot de kwantitatieve waarden van de voornaamste parameters, met

name die van:
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p  = FI: de  substitutiealasticiteit  van  vermogenstitels,  inclusief  de

speculatiekassen;

5 = ZETA: de acceleratorcoafficiant in de investeringsfunctie;

a = A ofwel (1-a) = (1-A): de  internationalisatiegraad  van  het

kapitaalverkeer;

q=B: de directe  arbeidskostenfactorquote  van  de  kostprijs  van

eindprodukten; q = BE in geval van een open volkshuishouding;

7 - PSI: de doorberekeningcoafficiant van de kostprijs in de afzetprijs;

A = import- of exportquote;

gb  +  em  of  na + gb = ETA: de som van de import- en exportelasticiteit in

geval van de kleine open of de grote open volkshuishouding;

A  = MUY: de elasticiteit van de invoer ten opzichte van de produktie;
a  =  ALPHA: de elasticiteit van de feitelijke werkgelegenheid ten opzichte

Y
van de efficiente werkgelegenheid;

1  -f=1-F:d e doorberekeningscoafficiant van het wereldmarktprijsniveau

in de afzetprijs;

Z = 1 en BT = 0 zijn hier irrelevante parameters;

Onder 1) CONST  staat  de  desbetreffende  kwantificering van bovenstaande

parameters vermeld. Andere kwantificeringen zijn denkbaar en ook bruikbaar

om  de  betekenis  van  de  reale  en financiale internationalisatiegraad te

bestuderen. Andere  kwantificeringen  dan  dia  welke gebruikt zijn in deze

studie leiden niet tot nieuwe inzichten.

Onder 2) IDENT is het gehanteerde model weergegeven in de computersymbolen

voor de diverse variabelen volgens onze symbolenlijst.

De  parameters  die niet in aanmerking komen voor variatie in kwantificering

zijn  hier  reeds van een bepaalde kwantitatieve waarde voorzien., Zij worden

vermeld in de symbolenlijst en/of het parameteroverzicht. Alternatieve kwan-

tificeringen zijn ook hier weer denkbaar maar leiden wederom niet tot nieuwe

inzichten.

Onder  3)  GENR  wordt  aangeven voor welke impuls, in % van de evenwichtige

waarde  van  de  desbetreffende  variabele,  is gekozen. In deze studie is

gekozen voor:

x  = CGE : de materiale bestedingsimpuls van de overheid;-g
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g  = QGE : de impuls van de monetaire financiering van het overheidstekort;g
Andere impulsen zijn denkbaar maar worden hier niet besproken.

Onder  4) OPLOSSING vindt men per regel, achter het desbetreffende computer-

symbool  volgens  de  symbolenlijst,  het kwantitatieve tijdspad van alle in

beschouwing  genomen  endogene variabelen. De laatste regel van ieder resul-

tatenoverzicht  is  een  controle of de variabelen, betrekking hebbend op de

eerste (totaal-)regel  van  het monetaire overzicht wel goed berekend zijn.

Hiervan is sprake als inderdaad  de  optelwaarde  van  de  hierbedoelde

variabelen gelijk aan nul is.

De  X-INF-kolom  geeft  de  trendwaarde per variabele weer. Deze trendwaarde

wordt  vaak  reeds  bereikt  na  een  eindig aantal perioden. In zoverre dit

laatste  voor  sommige  variabelen  niet het geval is resulteert dat soms in

uitsluitend .* , s"  in de hierbedoelde laatste kolom. Indien gewenst kan men

deze  trendwaarde alsnog met de hand berekenen met gebruikmaking van de des-

betreffende modelformules onder 2).
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TABEL 1.(RESGVCGEP): De Gesloten Volkshuishouding:
Het vraagmodel en budgettaire expansie

1): CONST

FI:=1,ZETA:=1/10.5,ALPHA:=1.B:=2.'3.PSI:=0.5:

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y GI CG I K PX PY E PW GY Q RO FGl FGZ FG 0 RO KSTER RISTER PK GK SPN
YACC UYA OGE EE CGE WACCE FINCTRL SGIN SPKN SPO CP W L LEFF,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

X 1 Y=I+10/3*WACCE+2/3*CGE,
X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=CGE+Y,
X5 W=WACCE+Y-L,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K.0.95/1.05*K[-11+0.1/1.05*I,
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY.
X 10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
X11 FG=FG 1+FG2,
X 12 Q=OGE,
X 13 RQ=1/FI*Q-2/FI*E+1/FI*GY,
X14 0.1/1.05*01-11-0.2*0+0.2/1.05*QI-11-1.1.05*FG.
X15 RO=1/FI*0-2/FI*E+1/FI*GY,
X16 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
X17 RISTER=1/FI*KSTER-2/FI*E+1/FI*GY.
X18 PK=KSTER-K,
X19 SPO=+1*0.02*0+1*0.02*RO,
X20 SPKN=+2*0.12*KSTER+2*0.12*RISTER-2*0.05*K[-11-2*0.05*PX,
X21 SPN=SPO+SPKN,
X22 PY=PYI-11+B*(PSI/(1-PSI))*WACCE-B*WACCEI-11.
X23 PX=PY,
X24 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X25 E=EE+0,
X26 GY=Y+PY,
X27 GK=K+PX,
X28 YACC=O.75*KI-11.0.25*Y-0.5*WACCE.
X29 SGIN=O.2*GI-2*0.05*KI-1]-2*0.05*PX.
X30 LEFF-1.5*Y-0.5*KI-11,
MONOV FINCTRL--FG.SGIN-SPN;

MODEL GV X(1:30) MONOV;

SAVE GV;
SMPL 1:200;
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3):GENR

OGE:=0,
EE:=0.

CGE:= 1,

WACCE:=0;
SMPL 1:3 200;
OUTPUT LP 4 4;
PREDICT GV DYN;

4): OPLOSSING

1            2            3 200 X-INF

Y 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667            *
I 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
CP 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667            *
CG 1.6667 1.6667 1.6667 1.6667            *
w -0.3333 -0.3333 -0.3333 -0.3333            *

L 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
K 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
UYA -0.5000 -0.5000 -0.5000 -0.5000            *
FG 1 -0.1600 -0.1600 -0.1600 -0.1600            *
FG2 -0.0202 -0.0270 -0.0337 -0.6119            *

FG -0.1802 -0.1870 -0.1937 -0.7719            *
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
RO 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667            *
0 0.1716 0.3415 0.5098 14.9641            *
RO 0.8383 1.0082 1.1764 15.6308            *

KSTER 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
RISTER 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667            *
PK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
SPO 0.0202 0.0270 0.0337 0.6119            *
SPKN 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600            *

SPN 0.1802 0.1870 0.1937 0.7719            *
PY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
PX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
GI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

GY 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667            *
GK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
YACC 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667            *
SGIN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
LEFF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

FINCTRL 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000            *
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:ABEL 2.(Resovvwcgepf): De Kleine Open Volkshuishouding met Vaste Wisselkoersen
Het vraagmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:=l,MU:=0.5,ETA:=4,MUY:=2,ZETA:=1/10.5,
ALPHA:=1,BE:,2/3,BT:=0,F:=0.5.PSI.=1/2,Z:,1;

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y CG P GI I K PF PX PY E PW SB GY Q RQ SKQ FGl FG2 FG 0 RO SKO KSTER
RISTER PK GK SKK SRO SRK OU OI OW KUSTER KISTER KWSTER QU QI QW SU SP
YACC UYA QGE EE CGE WACCE MWE RISTERWE RQWE ROWE FINCTRL SGIN SPK SPO
SR LOPREK KAPREK CP W L LEFF KU KI KW DEV,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000000000000000000000000000;

2): IDENT

X1 Y=I+10/3*WACCE+2/3*CGE+5*SB-P,
X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=Y+CGE+P,
X5 W=WACCE+Y-L+P,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K=0.95/1.05*K[-11+0.1/1.05*I,
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY,
X10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
X 11 FG=FG1+FG2,
X 12 Q=QGE+DEV,
01 QU=2*E-GY+FI*ROWE,
X 13 QW=FI*RQ+PW,
X 14 QI=1/A*Q-(1-A)/A*QW,
X15 RQ=1/FI*QI-2/FI*E+1/FI*GY,
X 16 0=1/1.05*0[-11-0.2*QGE+0.2/1.05*QGE[-11-1/1.05*FG-0.01/1.05*DEV,
02 OU=2*E-GY+FI*ROWE,
X17 OW=FI*RO+PW,
X18 OI=1/A*0-(1-A)/A*OW,
X19 RO=1/FI*OI-2/FI*E+1/FI*GY,
X20 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
03 KUSTER=2*E-GY+FI*RISTERWE,
X21 KWSTER=FI*RISTER+PW,
X22 KISTER=1/A*KSTER-(1-A)/A*KWSTER,
X23 RISTER=1/FI*KISTER-2/FI*E+1/FI*GY,
X24 PK=KSTER-K,
X25 SPO=+A*1*0.02*OI+A*1*0.02*RO+(1-A)*1*0.02*OU+(1-A)*1*0.02*ROWE,
X26 SPK=+A*2*0.12*KISTER+A*2*0.12*RISTER-A*2*0.05*KI[-11-A*2*0.05*PX

+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KUI-11-(1-A)*2*0.05*PW.

X27 SP=SPO+SPK,
X28 SB=-MU*MUY*Y-(ETA-1)*P+MU*MWE,
X29 SRO=+(1-A)*1*0.02*OU+(1-A)*1*0.02*ROWE

-(1-A)*1*0.02*OW-(1-A)*1*0.02*RO.
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X30 SRK=-(1-A)*2*0.12*KWSTER-(1-A)*2*0.12*RISTER
.(1-A)*2*0.05*KW[-11+(1-A)*2*0.05*PX
+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE

-(1-A)*2*0.05*KU[-11-(1-A)*2*0.05*PW.
X31 SR=SRO+SRK,
X32 LOPREK=SB+SR,
X33 SKQ=+(1-A)*0.2*1.05*OW-(1-A)*0.2*1*QW[-11

+(1-A)*0.2*1*PW-(1-A)*0.2*1*PW[-11
-(1-A)*0.2*1.05*OU+(1-A)*0.2*1*QU[-11,

X34 SKO=+(1-A)*1*1.05*OW-(1-A)*1*1*OW[-11

+(1-A)*1*1*PW-(1-A)*1*1*PW[-11
-(1-A)*1*1.05*OU+(1-A)*1*1*OU[-11,

X35 SKK-+(1-A)*2*1.05*KWSTER-(1-A)*2*1*KWSTER[-11
+(1-A)*2*1*PW-(1-A)*2*1*PW[-11
-(1-A)*2*1.05*PK+(1-A)*2*1*PK[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTER+(1-A)*2*1*KUSTERI-11
+(1-A)*2*0.05*PX,

X36 KAPREK=SKQ+SKO+SKK,
KOSTEN PF=BE*WACCE+BE*PY+BT*PX+(1-BE-BT)*PW,
X37 PX=Z*F*PSI*PF+Z*F*(1-PSI)*PF[-11+(1-F)*PW,
X38 PY=(1+MU)*PX-MU*PW,
X39 SU=(3.1-3.1*A*A)*GY-(3.1-3.1*A*A)*GY[-11

-(6.2-6.2*A*A)*E+(6.2-6.2*A*A)*E[-11+A*SB+(0.2-0.2*A)*DEV
-(0.2-0.2*A)*DEV[-11,

X40 P=MU*PX-MU*PW,
X41 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X42 E=E[-11+EE-EE[-11+Q-QI-11,
X43 GY=Y+PY,
X44 GK=K+PX,
X46 YACC-0.75*K[-11+0.25*Y-0.5*WACCE,
X47 SGIN=0.2*GI-2*0.05*K[-11-2*0.05*PX,
X48 LEFF=1.5*Y-0.5*K[-11,
X49 KI=KISTER-PK,
04 KW=KWSTER-PK,
X50 KU=KUSTER-PW,
X51 DEV=DEV[-11+5*SU,
MONOV FINCTRL=-FG+SGIN-SP+SRO+SRK+SB;

MODEL OVVW X(1:12) 01 X(13:16) 02 X(17:20) 03 X(21:36) KOSTEN X(37:44)
X(46:49) 04 X(50:51) MONOV;

SAVE OVVW;

SMPL 1:999;

3): GENR

QGE:=0,
PW:=0,
EE:=0,

CGE:=1,

WACCE:=0,
MWE:=0,
ROWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
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OUTPUT LP 2 4:
PRINT A MU BE BT ETA;
SMPL 1:3 998:999:
PREDICT  OVVW  DYN:

A         MU         BE         BT        ETA

0.7500 0.5000 0.6667 0.0000 4.0000

4): OPLOSSING

1          2           3 998 999 X-INF

Y 0.1166 0.1126 0.1087 0.0000 0.0000
*

I 0.0331 0.0090 -0.0142 -0.6667 -0.6667              *
CP 0.1166 0.1126 0.1087 0.0000 0.0000             *
CG 1.1166 1.1126 1.1087 1.0000 1.0000             *
W -0.0583 -0.0547 -0.0525 -0.3333 -0.3333             *

L 0.1749 0.1674 0.1613 0.3333 0.3333             *
K 0.0032 0.0037 0.0020 -0.6667 -0.6667             *
UYA -0.0875 -0.0821 -0.0788 -0.5000 -0.5000             *
FG 1 -0.1380 -0.1378 -0.1377 -0.1333 -0.1333             *
FG2 -0.0065 -0.0129 -0.0192 -0.7022 -0.7022             *

FG -0.1445 -0.1507 -0.1569 -0.8355 -0.8355             *
Q 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889             *
OU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7778 -1.7778             *
OW 0.0751 0.0878 0.1001 0.4444 0.4444             *
OI 0.0079 -0.0382 -0.0827 -1.3333 -1.3333             *

RQ 0.0751 0.0878 0.1001 0.4444 0.4444             *
0 0.1374 0.2744 0.4111 16.8880 16.8880             *
OU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7778 -1.7778             *
OW 0.1878 0.3690 0.5482 18.2213 18.2213             *
OI 0.1206 0.2429 0.3654 16.4436 16.4436             *

*
RO 0.1878 0.3690 0.5482 18.2213 18.2213
KSTER 0.0331 0.0090 -0.0142 -0.6667 -0.6667             *
KUSTER -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7778 -1.7778             *
KWSTER 0.0835 0.1036 0.1229 0.6667 0.6667             *
KISTER 0.0163 -0.0225 -0.0599 -1.1111 -1.1111             *

RISTER 0.0835 0.1036 0.1229 0.6667 0.6667             *
PK 0.0300 0.0053 -0.0162 -0.0000 -0.0000             *
SPO 0.0043 0.0085 0.0128 0.5111 0.5111             *
SPK 0.0139 0.0097 0.0056 -0.0589 -0.0589             *
SP 0.0182 0.0183 0.0184 0.4522 0.4522             *

SB -0.1166 -0.1126 -0.1087 -0.0000 -0.0000             *
SRO -0.0022 -0.0043 -0.0064 -0.1911 -0.1911             *
SRK -0.0141 -0.0170 -0.0201 -0.1256 -0.1256             *
SR -0.0163 -0.0213 -0.0265 -0.3167 -0.3167             *
LOPREK -0.1329 -0.1339 -0.1353 -0.3167 -0.3167             *
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SKQ 0.0075 0.0041 0.0042 0.0056 0.0056          *
SKO 0.0669 0.0662 0.0682 0.2500 0.2500          *
SKK 0.0634 0.0573 0.0569 0.0611 0.0611          *
KAPREK 0.1378 0.1276 0.1292 0.3167 0.3167          *
PF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *

PX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
SU 0.0049 -0.0063 -0.0061 0.0000 0.0000          *
P 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
GI 0.0331 0.0090 -0.0142 -0.6667 -0.6667          *

E 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889          *
GY 0.1166 0.1126 0.1087 0.0000 0.0000          *
GK 0.0032 0.0037 0.0020 -0.6667 -0.6667          *
YACC 0.0292 0.0305 0.0300 -0.5000 -0.5000          *
SGIN 0.0066 0.0015 -0.0032 -0.0667 -0.0667          *

LEFF 0.1749 0.1674 0.1613 0.3333 0.3333          *
KI -0.0137 -0.0278 -0.0437 -1.1111 -1.1111          *
KW 0.0536 0.0982 0.1391 0.6667 0.6667          *
KU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7778 -1.7778          *
DEV 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889          *

FINCTRL 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000          *
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TABEL 3.(Reso'.·fwcgepf): De Kleine Open Volkshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen
Het vraagmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:=l,MU:=0.5,ETA:=4.MUY:=2.ZETA:=1,10.5.
ALPHA:=1,BE:=2/3,BT:.0,F:.0.5,PSI:=1/2,Z:=1:

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y CG P GI I K PF PX PY E PW SB GY Q RQ SKQ FG 1 FG2 FG 0 RO SKO KSTER
RISTER PK GK SKK SRO SRK OU OI OW KUSTER KISTER KWSTER QU QI QW SU SP
YACC UYA QGE EE CGE WACCE MWE RISTERWE ROWE ROWE FINCTRL SGIN SPK SPO
SR LOPREK KAPREK CP W L LEFF KU KI KW,
00000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

X 1 Y=I+10/3*WACCE+2/3*CGE+5*SB-P,
X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=Y+CGE+P,
X5 W=WACCE+Y-L+P,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K=O.95/1.05*KI-11+0.1/1.05*I.
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG 1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY,
X10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
X 11 FG=FG1+FG2,
X12 Q=QGE,
01 QU=2*E-GY+FI*ROWE,
X13 OW=FI*RQ+PW,
X14 QI=1/A*Q-(1-A)/A*QW,
X15 RQ=1/FI*QI-2/FI*E+1/FI*GY,
X16 0=1/1.05*0[-11-0.2*Q+0.2/1.05*Q[-11-1/1.05*FG,
02 OU=2*E-GY+FI*ROWE,
X17 OW=FI*RO+PW,
X18 OI=1/A*0-(1-A)/A*OW,
X19 RO=1/FI*OI-2/FI*E+1/FI*GY,
X20 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
03 KUSTER.2*E-GY+FI*RISTERWE,
X21 KWSTER=FI*RISTER+PW,
X22 KISTER=1/A*KSTER-(1-A)/A*KWSTER,
X23 RISTER=1/FI*KISTER-2/FI*E+1/FI*GY.
X24 PK=KSTER-K,

X25 SPO=+A*1*0.02*OI+A*1*0.02*RO+(1-A)*1*0.02*OU-(1-A)*1*0.02*ROWE,
X26 SPK=+A*2*0.12*KISTER+A*2*0.12*RISTER-A*2*0.05*KI[-11-A*2*0.05*PX

+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KUI-11-(1-A)*2*0.05*PW.

X27 SP=SPO+SPK,
X28 SB=-MU*MUY*Y-(ETA-1)*P+MU*MWE.
X29 SRO=+(1-A)*1*0.02*OU.(1-A)*1*0.02*ROWE

-(1-A)*1*0.02*OW-(1-A)*1*0.02*RO,
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X 30 SRK=-(1-A)*2*0.12*KWSTER-(1-A)*2*0.12*RISTER
+(1-A)*2*0.05*KW[-11+(1-A)*2*0.05*PX
+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KU[-11-(1-A)*2*0.05*PW,

X31 SR=SRO+SRK,
X32 LOPREK=SB+SR,
X33 SKO=+(1-A)*0.2*1.05*QW-(1-A)*0.2*1*OW[-11

+(1-A)*0.2*1*PW-(1-A)*0.2*1*PWI-11
-(1-A)*0.2*1.05*QU+(1-A)*0.2*1*QU[-11,

X34 SKO=+(1-A)*1*1.05*OW-(1-A)*1*1*OW[-11
+(1-A)*1*1*PW-(1-A)*1*1*PW[-11
-(1-A)*1*1.05*OU+(1-A)*1*1*OU[-11,

X35 SKK=+(1-A)*2*1.05*KWSTER-(1-A)*2*1*KWSTER[-11
+(1-A)*2*1*PW-(1-A)*2*1*PW[-11
-(1-A)*2*1.05*PK+(1-A)*2*1*PK[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTER+(1-A)*2*1*KUSTER[-11
+(1-A)*2*0.05*PX,

X36 KAPREK=SKQ+SKO+SICK,
KOSTEN PF=BE*WACCE+BE*PY+BT*PX+(1-BE-BT)*PW,
X37 PX=Z*F*PSI*PF+Z*F*(1-PSI)*PF[-11+(1-F)*PW,
X38 PY=(1+MU)*PX-MU*PW,
X39 PW=+PW[-11-GY+GY[-11+2*E-2*E[-11-A/(3.1-3.1*A*A)*SB

+0.21*FI/(3.1+3.1*A)*ROWE-0.20*FI/(3.1+3.1*A)*ROWE[-11
+(1.05*FI-0.02*FI-0.02)/(3.1+3.1*A)*ROWE-1*FI/(3.1+3.1*A)*ROWE[-11
+(2.1*FI-0.24*FI-0.24)/(3.1+3.1*A)*RISTERWE-2*FI/(3.1+3.1*A)*RISTERWE[-11,

X40 P=MU*PX-MU*PW,
X41 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X42 E=EE+Q,
X43 GY=Y+PY,
X44 GK=K+PX,
X45 SU=SKQ+SKO+SKK+SRO+SRK+SB,
X46 YACC=0.75*K[-1]+0.25*Y-0.5*WACCE,
X47 SGIN=0.2*GI-2*0.05*K[-1]-2*0.05*PX,
X48 LEFF=1.5*Y-0.5*K[-11,
X49 KI=KISTER-PK,
04 KW=KWSTER-PK,
X50 KU=KUSTER-PW,
MONOV FINCTRL=-FG+SGIN-SP+SRO+SRK+SB;

MODEL OV X(1:12) 01 X(13:16) 02 X(17:20) 03 X(21:36) KOSTEN X(37:49)
04 X50 MONOV;

SAVE OV;
SMPL 1:999;

3): GENR

QGE:=0,
EE:=0,

CGE:=1,

WACCE:=0,
MWE:=0,
RQWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0: 417



SMPL 1:3 998:999:
OUTPUT LP 2 4;
PRINT A MU BE BT ETA:
PREDICT OV DYN;

A         MU         BE         BT        ETA

0.7500 0.5000 0.6667 0.0000 4.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 998 999 X-INF

0.1038 0.1248 0.1286 0.0000 -0.0000 -0.0000
I 0.0255 0.0169 -0.0024 -0.6667 -0.6667 -0.6667
CP 0.1081 0.1207 0.1219 0.0000 -0.0000 -0.0000
CG 1.1081 1.1207 1.1219 1.0000 1.0000 1.0000
W -0.0475 -0.0653 -0.0691 -0.3333 -0.3333 -0.3333

L 0.1556 0.1860 0.1910 0.3333 0.3333 0.3333
K 0.0024 0.0038 0.0032 -0.6667 -0.6667 -0.6667
UYA -0.0778 -0.0918 -0.0936 -0.5000 -0.5000 -0.5000
FG 1 -0.1370 -0.1381 -0.1392 -0.1689 -0.1689 -0.1689
FG 2 -0.0070 -0.0127 -0.0185 -0.7200 -0.7200 -0.7200

FG -0.1439 -0.1509 -0.1577 -0.8889 -0.8889 -0.8889
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QU -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8889 -0.8889 -0.8889
QW 0.0484 0.0951 0.1401 1.3333 1.3333 1.3333
QI -0.0161 -0.0317 -0.0467 -0.4444 -0.4444 -0.4444

RQ 0.0746 0.0880 0.1009 0.4444 0.4444 0.4444
0 0.1371 0.2742 0.4114 17.7768 17.7769 17.7778
OU -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8889 -0.8889 -0.8889
OW 0.1855 0.3694 0.5515 19.1102 19.1102 19.1111
OI 0.1209 0.2425 0.3647 17.3324 17.3324 17.3333

RO 0.2116 0.3622 0.5123 18.2213 18.2213 18.2222
KSTER 0.0081 0.0159 0.0234 0.2222 0.2222 0.2222
KUSTER -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8889 -0.8889 -0.8889
KWSTER 0.0565 0.1110 0.1635 1.5556 1.5556 1.5556
KISTER -0.0081 -0.0159 -0.0234 -0.2222 -0.2222 -0.2222

RISTER 0.0826 0.1038 0.1243 0.6667 0.6667 0.6667
PK 0.0056 0.0121 0.0201 0.8889 0.8889 0.8889
SPO 0.0045 0.0085 0.0124 0.5289 0.5289 0.5289
SPK 0.0099 0.0112 0.0117 0.0656 0.0656 0.0656
SP 0.0145 0.0197 0.0241 0.5944 0.5944 0.5944

SB -0.1168 -0.1126 -0.1085 -0.0000 -0.0000 0.0000
SRO -0.0024 -0.0043 -0.0061 -0.1911 -0.1911 -0.1911
SRK -0.0136 -0.0174 -0.0208 -0.1256 -0.1256 -0.1256
SR -0.0160 -0.0216 -0.0269 -0.3167 -0.3167 -0.3167
LOPREK -0.1328 -0.1342 -0.1353 -0.3167 -0.3167 -0.3167
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SKO 0.0060 0.0060 0.00(. 0.0056 0.0056 0.0056
SKO 0.0660 0.0676 0.0693 0.2500 0.2500 0.2500
SKK 0.0608 0.0606 0.0601 0.0611 0.0611 0.0611
KAPREK 0.1328 0.1342 0.1353 0.3167 0.3167 0.3167
PF -0.0174 -0.0010 0.0258 0.8889 0.8889 0.8889

PX -0.0174 -0.0010 0.0258 0.8889 0.8889 0.8889
PY -0.0131 -0.0051 0.0191 0.8889 0.8889 0.8889
PW -0.0261 0.0071 0.0392 0.8889 0.8889 0.8889
P 0.0044 -0.0041 -0.0067 0.0000 0.0000 0.0000
GI 0.0081 0.0159 0.0234 0.2222 0.2222 0.2222

E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GY 0.0907 0.1197 0.1477 0.8889 0.8889 0.8889
GK -0.0150 0.0028 0.0290 0.2222 0.2222 0.2222
SU 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
YACC 0.0259 0.0330 0.0350 -0.5000 -0.5000 -0.5000

SGIN 0.0034 0.0030 0.0017 0.0222 0.0222 0.0222
LEFF 0.1556 0.1860 0.1910 0.3333 0.3333 0.3333
KI -0.0137 -0.0279 -0.0435 -1.1111 -1.1111 -1.1111
KW 0.0509 0.0989 0.1433 0.6667 0.6667 0.6667
KU -0.0646 -0.1268 -0.1868 -1.7778 -1.7778 -1.7778

FINCTRL 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
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TABEL ..(Restvr ciep:): De Grote Open :'0:Kshuisnouding me: Vaste Wisselkoersen
Het v·raagmodel en budget:a:re expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:=1,MU:,0.5,ETA:=5.MUY:=2.ZETA:=1:10.5.
ALPHA:=1,F:=0.5,BE:.2/3,BT:.0,PSI:=0.5,Z:=1;

SMPL 0:0;

LOAD ROW YA YB PA PB GIA GIB IA IB KA KB PXA PXB PYA PYB EA EB PWA PWB
SBA SBB GYA GYB QA QB ROA ROB SKOA SKQB FGlA FGl B FG2A FG28 FGA FGB OA OB
ROA ROB SKOA SKOB KSTERA KSTERB RISTERA RISTERB PKA PKB GKA GKB SKKA SKKB
SROA SROB SRKA SRKB OUA OUB OIA OIB KUSTERA KUSTERB KISTERA KISTERB
QUA QUB QIA QIB SUA SUB SPA SPB YACCA YACCB UYA UYB SPOA SPOB SPKA SPKB
LOPREKA LOPREKB KAPREKA KAPREKB FINCTRLA FINCTRLB SGINA SGINB SRA SRB
CPA CPB CGA CGB WA WB LA LB LEFFA LEFFB KIA KUA KIB KUB PFA PFB
DEVA DEVB OGEA OGEB EEA EEB CGEA CGEB WACCEA WACCEB,
00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

Xl YA=IA+10/3*WACCEA+2/3*CGEA+5*SBA-PA,
X2 IA=GIA-PXA,
X3 CPA=WA+LA+PA,
X4 CGA=CGEA+YA+PA,
X5 WA=WACCEA+YA-LA+PA,
X6 LA.ALPHA*LEFFA,
X7 KA.0.95/1.05*KA[-11+0.1/1.05*IA,
X8 UYA=YACCA-YA,
X9 FGlA=-0.56/3*WACCEA-2/15*CGEA-0.04*GYA.
X10 FG2A,-0.02*OA-0.02*ROA,
Xll FGA=FGlA+FG25,
X12 QA=QGEA+DEVA,
X13 QUB=2*EB-GYB+FI*RQA,
X14 QIA. 1/A*OA-(1-A)/A*QUB-(1-A)/A*PWA,
X15 RQA-1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X16 OA=1/1.05*OA[-11-0.2*OGEA+0.2/1.05*OGEAI-11-1/1.05*FGA-0.01/1.05*DEVA,
X17 OUB=2*EB-GYB+FI*ROA,
X18 OIA=1/A*OA-(1-A)/A*OUB-(1-A)/A*PWA,
X19 ROA=1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X20 KSTERA=GYA-2*WACCEA-RISTERA.
X21 KUSTERB=2*EB-GYB+FI*RISTERA,
X22 KISTERA=1/A*KSTERA-(1-A)/A*KUSTERB-(1-A)/A*PWA.
X23 RISTERA=1/FI*KISTERA-2/FI*EA+1/FI*GYA.
X24 PKA=KSTERA-KA,
X25 SPOA=+A*1*0.02*OIA+A*1*0.02*ROA+(1-A)*1*0.02*OUA.(1-A)*1*0.02*ROB,
X26 SPKA=+A*2*0.12*KISTERA+A*2*0.12*RISTERA

-A*2*0.05*KIA[-11-A*2*0.05*PXA
*(1-A)*2*0.12*KUSTERA-(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUAI-11-(1-A)*2*0.05*PXB-(1-A)*2*0.05*PWA,
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X27 SPA=SPOA+SPKA,
X28 SBA=MU*MUY*YB-MU*MUY*YA-(ETA-1)*PA.
X29 SROA--(1-A)*1*0.02*OUB-(1-A)*1*0.02*PWA-(1-A)*1*0.02*ROA

+(1-A)*1*0.02*OUA+(1-A)*1*0.02*ROB,
X30 SRKA=-(1-A)*2*0.12*KUSTERB-(1-A)*2*0.17*PWA-(1-A)*2*0.12*RISTERA

+(1-A)*2*0.05*KUB[-11+(1-A)*2*0.05*PXA
+(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUA[-11-(1-A)*2*0.05*PXB,

X31 SRA-SRKA+SROA.
X32 LOPREKA=SBA+SRA,
X33 SKQA=+(1-A)*0.2*1.05*QUB-(1-A)*0.2*1*QUBI-11

+(1-A)*0.2*1*PWA-(1-A)*0.2*1*PWA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QUA+(1-A)*0.2*1*QUA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*PWB+(1-A)*0.2*1*PWB[-11,

X34 SKOA=+(1-A)*1*1.05*OUB-(1-A)*1*1*OUBI-11
+(1-A)*1*1*PWA-(1-A)*1*1*PWA[-11
-(1-A)*1*1.05*OUA+(1-A)*1*1*OUAL-11
-(1-A)*1*1.05*PWB+(1-A)*1*1*PWBI-11,

X35 SKKA-+(1-A)*2*1.05*KUSTERB-(1-A)*2*1.0*KUSTERB[-11
+(1-A)*2*1*PWA-(1-A)*2*1*PWA[-11
-(1-A)*2*1.05*PKA+(1-A)*2*1*PKA[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTERA+(1-A)*2*1*KUSTERA[-11
-(1-A)*2*1.05*PWB+(1-A)*2*1*PWB[-1J
+(1-A)*2*1.05*PKB-(1-A)*2*1*PKB[-11
+(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PXB,

X36 KAPREKA=SKQA+SKOA+SKKA,
KOSTENA PFA=BE*WACCEA+BE*PYA+BT*PXA+(1-BE-BT)*PXB+(1-BE-BT)*PWA,
X37 PXA=Z*F*PSI*PFA+Z*F*(1-PSI)*PFA[-11+(1-F)*PXB+(1-F)*PWA,
X38 PYA=(1+MU)*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
X39 SUA=(6.2*A-6.2*A*A)*GYA-(6.2*A-6.2*A*A)*GYA[-11

-(6.2*A-6.2*A*A)*GYB+(6.2*A-6.2*A*A)*GYB[-11
-(12.4*A-12.4*A*A)*EA+(12.4*A-12.4*A*A)*EA[-11
+(12.4*A-12.4*A*A)*EB-(12.4*A-12.4*A*A)*EB[-11
+(2*A-1)*SBA+(0.2-0.2*A)*2*DEVA-(0.2-0.2*A)*2*DEVA[-11,

X40 PA=MU*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
X41 GIA=(1-ZETA*10.5)*GKA[-1]+ZETA*10.5*KSTERA,
X42 EA=EA[-11+EEA-EEA[-11+QA-QA[-11,
X43 GYA=YA+PYA,
X44 GKA=KA+PXA,
X46 YACCA=0.75*KAI-11+0.25*YA-0.5*WACCEA,
X47 SGINA=O.2*GIA-2*0.05*KAI-11-2*0.05*PXA,
X48 LEFFA=1.5*YA-0.5*KA[-11,
X49 KIA=KISTERA-PKA,
X50 KUA=KUSTERA-PKB-PWA,
VALA DEVA=DEVA[-11+5*SUA,
MONOVA FINCTRLA=-FGA+SGINA-SPA+SROA+SRKA+SBA,
X51 YB=IB+10/3*WACCEB+2/3*CGEB+5*SBB-PB,
X52 IB=GIB-PXB,
X53 CPB=WB+LB+PB,
X54 CGB=CGEB+YB+PB,
X55 WB=WACCEB+YB-LB+PB,
X56 LB=ALPHA*LEFFB,
X57 KB=0.95/1.05*KB[-11+0.1/1.05*IB,
X58 UYB=YACCB-YB,
X59 FGlB=-0.56/3*WACCEB-2/15*CGEB-0.04*GYB,
X60 FG2B=-0.02*OB-0.02*ROB,
X61 FGB=FGlB+FG28,
X62 OB=QGEB+DEVB.
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X63 QUA=2*EA-GYA+FI*RQB,
X64 QIB=1/A*OB-(1-A)/A*QUA-(1-A)/A*PWA.
X65 ROB=1/FI*QIB-2/FI*EB+1/FI*GYB,
X66 08=1/1.05*081-11-0.2*OGEB+0.2/1.05*OGEBI-11-1,1.05*FGB-0.01/1.05*DEVE,X67 OUA=2*EA-GYA+FI*ROB.
X68 OIB=1/A*OB-(1-A)/A*OUA. (1-A)/A*PWA,
X69 ROB=1/FI*OIB-2/FI*EB-1/FI*GYB.
X70 KSTERB=GYB-2*WACCEB-RISTERB,
X71 KUSTERA=2*EA-GYA+FI*RISTERB,
X72 KISTERB=1/A*KSTERB-(1-A)/A*KUSTERA+(1-A)/A*PWA,
X73 RISTERB=1/FI*KISTERB-2/FI*EB+1/FI*GYB,
X74 PKB=KSTERB-KB,
X75 SPOB=+A*1*0.02*OIB+A*1*0.02*ROB+(1-A)*1*0.02*OUB+(1-A)*1*0.02*ROA,X76 SPKB=+A*2*0.12*KISTERB+A*2*0.12*RISTERB

-A*2*0.05*KIB[-11-A*2*0.05*PXB
+(1-A)*2*0.12*KUSTERB+(1-A)*2*0.12*RISTERA
-(1-A)*2*0.05*KUB[-11-(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PWB.

X77 SPB=SPOB+SPKB,
X78 SBB=-SBA,
X79 SROB=-SROA,
X80 SRKB=-SRKA,
X81 SRB=SRKB+SROB,
X82 LOPREKB=SBB+SRB,
X83 SKQB=-SKQA,
X84 SKOB=-SKOA,
X85 SKKB=-SKKA,
X86 KAPREKB=SKQB+SKOB+SKKB,
KOSTENB PFB=BE*WACCEB+BE*PYB+BT*PXB+(1-BE-BT)*PXA+(1-BE-BT)*PWB,
X87 PXB=Z*F*PSI*PFB+Z*F*(1-PSI)*PFB[-1 J+(1-F)*PXA+(1-F)*PWB,
X88 PYB=(1+MU)*PXB-MU*PXA-MU*PWB,
X89 PWB=-PWA,
X90 PB=MU*PXB-MU*PXA-MU*PWB,
X91 GIB=(1-ZETA*10.5)*GKB[-11+ZETA*10.5*KSTERB,
X92 EB=EB[-11+EEB-EEB[-11+OB-QB[-11,
X93 GYB=YB+PYB,
X94 GKB=KB+PXB,
X95 SUB=-SUA,
X96 YACCB=0.75*KB[-1}+0.25*YB-0.5*WACCEB,
X97 SGINB=O.2*GIB-2*0.05*KB[-11-2*0.05*PXB,
X98 LEFFB=1.5*YB-0.5*KB[-11,
X99 KIB=KISTERB-PKB,
X 100 KUB=KUSTERB-PKA-PWB,
VALB DEVB=-DEVA,
MONOVB FINCTRLB=-FGB+SGINB-SPB+SROB+SRKB+SBB;

MODEL TVVW X(1:36) KOSTENA X(37:44) X(46:50) VALA MONOVA X(51:86) KOSTENB
X(87:100) VALB MONOVB;

SAVE TVVW;
SMPL 1:299;

3): GENR

QGEA:=0,
QGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,
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CGEA:=1,

CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0,
PWA:=0;
OUTPUT LP 2 4;
SMPL 1:3 298:299;
PRE TVVW DYN;

4): OPLOSSING

1           2          3 298 299 X-INF

YA 0.3647 0.3644 0.3641 0.3350 0.3349          *
IA 0.0122 0.0088 0.0054 -0.3154 -0.3156          *
CPA 0.3647 0.3644 0.3641 0.3350 0.3349          *
CGA 1.3647 1.3644 1.3641 1.3350 1.3349          *
WA -0.1824 -0.1816 -0.1811 -0.3242 -0.3243          *

LA 0.5471 0.5461 0.5452 0.6591 0.6592          *
KA 0.0012 0.0019 0.0022 -0.3136 -0.3138          *
UYA -0.2736 -0.2725 -0.2717 -0.4862 -0.4864          *

FGlA -0.1479 -0.1479 -0.1479 -0.1467 -0.1467          *
FG 2A -0.0129 -0.0191 -0.0253 -0.6655 -0.6659          *

FGA -0.1609 -0.1670 -0.1732 -0.8122 -0.8126          *
OA 0.0088 0.0021 -0.0046 -0.6317 -0.6321          *
QUB 0.0296 0.0425 0.0553 1.2659 1.2665          *
QIA 0.0018 -0.0114 -0.0245 -1.2642 -1.2649          *
RQA 0.3490 0.3489 0.3487 0.3341 0.3341          *

OA 0.1531 0.3049 0.4553 16.1535 16.1642          *
OUB 0.1739 0.3454 0.5153 18.0511 18.0628          *
OIA 0.1462 0.2914 0.4354 15.5210 15.5314          *
ROA 0.4934 0.6517 0.8086 17.1193 17.1304          *
KSTERA 0.0122 0.0088 0.0054 -0.3154 -0.3156          *

KUSTERB 0.0331 0.0493 0.0653 1.5821 1.5830          *
KISTERA 0.0053 -0.0047 -0.0146 -0.9480 -0.9485          *
RISTERA 0.3525 0.3556 0.3587 0.6504 0.6506          *
PKA 0.0111 0.0069 0.0032 -0.0019 -0.0019          *
SPOA 0.0113 0.0159 0.0205 0.4815 0.4818          *

SPKA 0.0813 0.0799 0.0784 -0.0370 -0.0371          *
SPA 0.0926 0.0958 0.0989 0.4445 0.4447          *
SBA -0.0628 -0.0622 -0.0616 -0.0033 -0.0032          *
SROA -0.0016 -0.0032 -0.0048 -0.1840 -0.1841          *
SRKA -0.0063 -0.0075 -0.0088 -0.1487 -0.1488          *

SRA -0.0079 -0.0107 -0.0136 -0.3327 -0.3329          *
LOPREKA -0.0707 -0.0729 -0.0752 -0.3360 -0.3362          *
SKQA 0.0031 0.0015 0.0016 0.0064 0.0064          *
SKOA 0.0463 0.0476 0.0494 0.2495 0.2496          *
SKKA 0.0231 0.0225 0.0229 0.0800 0.0801          *
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KAPREKA 0.0725 0.0716 0.0738 0.3359 0.3361          *PFA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *PXA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *PYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *SUA 0.0018 -0.0013 -0.0013 -0.0001 -0.0001          *

PA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *GIA 0.0122 0.0088 0.0054 -0.3154 -0.3156          *EA 0.0088 0.0021 -0.0046 -0.6317 -0.6321          *GYA 0.3647 0.3644 0.3641 0.3350 0.3349          *GKA 0.0012 0.0019 0.0022 -0.3136 -0.3138          *
YACCA 0.0912 0.0920 0.0925 -0.1513 -0.1514          *SGINA 0.0024 0.0016 0.0009 -0.0318 -0.0318          *LEFFA 0.5471 0.5461 0.5452 0.6591 0.6592          *KIA -0.0058 -0.0116 -0.0177 -0.9461 -0.9466          *KUA -0.0220 -0.0424 -0.0621 -1.5840 -1.5848          *

DEVA 0.0088 0.0021 -0.0046 -0.6317 -0.6321          *FINCTRLA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *YB 0.3019 0.3022 0.3025 0.3317 0.3317          *IB -0.0122 -0.0088 -0.0054 0.3154 0.3156          *CPB 0.3019 0.3022 0.3025 0.3317 0.3317          *

CGB 0.3019 0.3022 0.3025 0.3317 0.3317          *WB -0.1510 -0.1517 -0.1522 -0.0092 -0.0091          *LB 0.4529 0.4539 0.4548 0.3409 0.3408          *KB -0.0012 -0.0019 -0.0022 0.3136 0.3138          *UYB -0.2264 -0.2275 -0.2283 -0.0138 -0.0136          *

FGl B -0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0133 -0.0133          *FG2B -0.0073 -0.0079 -0.0084 -0.0055 -0.0054          *FGB -0.0193 -0.0200 -0.0205 -0.0187 -0.0187          *QB -0.0088 -0.0021 0.0046 0.6317 0.6321          *QUA -0.0296 -0.0425 -0.0553 -1.2659 -1.2665          *

QIB -0.0018 0.0114 0.0245 1.2642 1.2649          *-

OB 0.3176 0.3178 0.3179 0.3325 0.3325          *OB 0.0185 0.0366 0.0544 0.2863 0.2844          *OUA -0.0023 -0.0038 -0.0055 -1.6113 -1.6142          *OIB 0.0255 0.0501 0.0744 0.9188 0.9173          *

ROB 0.3449 0.3565 0.3678 -0.0129 -0.0151          *KSTERB -0.0122 -0.0088 -0.0054 0.3154 0.3156          *KUSTERA -0.0331 -0.0493 -0.0653 -1.5821 -1.5830          *KISTERB -0.0053 0.0047 0.0146 0.9480 0.9485          *RISTERB 0.3142 0.3110 0.3080 0.0163 0.0161          *

PKB -0.0111 -0.0069 -0.0032 0.0019 0.0019          *SPOB 0.0089 0.0111 0.0133 0.1894 0.1895          *SPKB 0.0787 0.0801 0.0816 0.1970 0.1971          *SPB 0.0876 0.0912 0.0948 0.3865 0.3866          *SBB 0.0628 0.0622 0.0616 0.0033 0.0032          *

SROB 0.0016 0.0032 0.0048 0.1840 0.1841          *SRKB 0.0063 0.0075 0.0088 0.1487 0.1488          *SRB 0.0079 0.0107 0.0136 0.3327 0.3329          *LOPREKB 0.0707 0.0729 0.0752 :,.3360 0.3362          *
SKQB -0.0031 -0.0015 -0.0016 -0·0064 -0.0064          *
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SKOB -0.0463 -0.0476 -0.0494 -0.2495 -0.2496           *
SKKB -0.0231 -0.0225 -0.0229 -0.0800 -0.0801           *
KAPREKB -0.0725 -0.0716 -0.0738 -0.3359 -0.3361           *
PFB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PXB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *

PYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PWB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
GIB -0.0122 -0.0088 -0.0054 0.3154 0.3156          *
EB -0.0088 -0.0021 0.0046 0.6317 0.6321          *

GYB 0.3019 0.3022 0.3025 0.3317 0.3317          *

GKB -0.0012 -0.0019 -0.0022 0.3136 0.3138          *

SUB -0.0018 0.0013 0.0£ 3 =.0001 0.0001          *

YACCB 0.0755 0.0747 0.0742 0.3180 0.3181          *

SGINB -0.0024 -0.0016 -0.0009 0.0318 0.0318          *

LEFFB 0.4529 0.4539 0.4548 0.3409 0.3408          *

KIB 0.0058 0.0116 0.0177 0.9461 0.9466          *

KUB 0.0220 0.0424 0.0621 1.5840 1.5848          *
DEVB -0.0088 -0.0021 0.0046 0.6317 0.6321          *
FINCTRLB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000          *
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:ABEL 5.(Restvfwcgepf): De Grote Open Volkshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen
Het vraagmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:=1,MU:,0.5,ETA:=5,MUY:,2,ZETA:=1/10.5,
ALPHA:-1,F:=0.5,BE:.2/3,BT:-0,PSI:.0.5.Z:=1;

SMPL 0:0;

LOAD ROW YA YB PA PB GIA GIB IA IB KA KB PXA PXB PYA PYB EA EB PWA PWBSBA SBB GYA GYB QA QB ROA ROB SKOA SKQB FGlA FGlB FG2A FG28 FGA FGB OA OBROA ROB SKOA SKOB KSTERA KSTERB RISTERA RISTERB PKA PKB GKA GKB SKKA SKKBSROA SROB SRKA SRKB OUA OUB OIA OIB KUSTERA KUSTERB KISTERA KISTERBQUA QUB QIA QIB SUA SUB SPA SPB YACCA YACCB UYA UYB SPOA SPOB SPKA SPKBLOPREKA LOPREKB KAPREKA KAPREKB FINCTRLA FINCTRLB SGINA SGINB SRA SRBCPA CPB CGA CGB WA WB LA LB LEFFA LEFFB KIA KUA KIB KUB PFA PFBQGEA OGEB EEA EEB CGEA CGEB WACCEA WACCEB,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

X1 YA=IA+10/3*WACCEA+2/3*CGEA+5*SBA-PA,
X2 IA=GIA-PXA,
X3 CPA=WA+LA,
X4 CGA=CGEA+YA+PA,
X5 WA=WACCEA+YA-LA+PA,
X6 LA=ALPHA*LEFFA,
X7 KA=0.95/1.05*KAI-11+0.1/1.05*IA,
X8 UYA=YACCA-YA,
X9 FGlA=-0.56/3*WACCEA-2/15*CGEA-0.04*GYA,
X10 FG2A=-0.02*OA-0.02*ROA,
X11 FGA=FGlA+FG2A,
X12 QA=QGEA,
X13 QUB=2*EB-GYB+FI*RQA,
X14 QIA.1/A*QA-(1-A)/A*QUB-(1-A)/A*PWA,
X15 ROA=1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X16 OA,1/1.05*OA[-11-0.2*QA+0.2/1.05*OA[-11-1/1.05*FGA,X17 OUB=2*£B-GYB+FI*ROA,
X18 OIA=1/A*OA-(1-A)/A*OUB-(1-A)/A*PWA,
X19 ROA=1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X20 KSTERA=GYA-2*WACCEA-RISTERA,
X21 KUSTERB=2*EB-GYB+FI*RISTERA,
X22 KISTERA=1/A*KSTERA-(1-A)/A*KUSTERB-(1-A)/A*PWA,X23 RISTERA=1/FI*KISTERA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X24 PKA=KSTERA-KA,
X25 SPOA=+A*1*0.02*OIA+A*1*0.02*ROA+(1-A)*1*0.02*OUA,(1-A)*1*0.02*ROB,X26 SPKA=+A*2*0.12*KISTERA+A*2*0.12*RISTERA

-A*2*0.05*KIAI-11-A*2*0.05*PXA
+(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUA[-11-(1-A)*2*0.05*PXB-(1-A)*2*0.05*PWA,
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X27 SPA=SPOA+SPKA,
X28 SBA=MU*MUY*YB-MU*MUY*YA-(ETA-1)*PA,
X29 SROA=-(1-A)*1*0.02*OUB-(1-A)*1*0.02*PWA-(1-A)*1*0.02*ROA

+(1-A)*1*0.02*OUA+(1-A)*1*0.02*ROB,
X30 SRKA=-(1-A)*2*0.12*KUSTERB-(1-A)*2*0.17*PWA-(1-A)*2*0.12*RISTERA+(1-A)*2*0.05*KUBI-1 J+(1-A)*2*0.05*PXA

*(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUA[-11-(1-A)*2*0.05*PXB,

(31 SRA-SRKA+SROA,
X32 LOPREKA=SBA+SRA.
X33 SKQA=+(1-A)*0.2*1.05*QUB-(1-A)*0.2*1*QUBI-11

+(1-A)*0.2*1*PWA-(1-A)*0.2*1*PWA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QUA.(1-A)*0.2*1*QUA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*PWB+(1-A)*0.2*1*PWB[-11,

X34 SKOA=.(1-A)*1*1.05*OUB-(1-A)*1*1*OUB[-11
-(1-A)*1*1*PWA-(1-A)*1*1*PWAI-11
-(1-A)*1*1.05*OUA+(1-A)*1*1*OUA[-11
-(1-A)*1*1.05*PWB+(1-A)*1*1*PWB[-1 J,

X35 SKKA=+(1-A)*2*1.05*KUSTERB-(1-A)*2*1.0*KUSTERB[-11
+ ( 1-A) *2*1*PWA- ( 1-A )*2* 1*PWA [-11
-(1-A)*2*1.05*PKA+(1-A)*2*1*PKAI-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTERA+(1-A)*2*1*KUSTERA[-1J
-(1-A)*2*1.05*PWB+(1-A)*2*1*PWB[-1]
+(1-A)*2*1.05*PKB-(1-A)*2*1*PKBI-11
+(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PXB.

X36 KAPREKA=SKQA+SKOA+SKKA,
KOSTENA PFA=BE*WACCEA+BE*PYA+BT*PXA+(1-BE-BT)*PXB+(1-BE-BT)*PWA,
X37 PXA=Z*F*PSI*PFA+Z*F*(1-PSI)*PFA[-11+(1-F)*PXB+(1-F)*PWA,
X38 PYA=(1+MU)*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
X39 PWA.-GYA+GYA[-11+GYB-GYB[-11+2*EA-2*EA[-11-2*EB+2*EB[-11

+PWA[-11-(2*A-1)/(6.2*A-6.2*A*A)*SBA,
X40 PA=MU*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
X41 GIA=(1-ZETA*10.5)*GKA[-11+ZETA*10.5*KSTERA,
X42 EA=EEA+QGEA,
X43 GYA=YA+PYA,
X44 GKA=KA+PXA,
X45 SUA=SKQA+SKOA+SKKA+SROA+SRKA+SBA,
X46 YACCA=0.75*KA[-1}+0.25*YA-0.5*WACCEA,
X47 SGINA=O.2*GIA-2*0.05*KAI-11-2*0.05*PXA,
X48 LEFFA=1.5*YA-0.5*KA[-11,
X49 KIA=KISTERA-PKA,
X50 KUA=KUSTERA-PKB-PWA,
MONOVA FINCTRLA=-FGA+SGINA-SPA+SROA+SRKA+SBA,
X51 YB=IB+10/3*WACCEB+2/3*CGEB+5*SBB-PB,
X52 IB=GIB-PXB,
X53 CPB=WB+LB,
X54 CGB=CGEB+YB+PB,
X55 WB=WACCEB+YB-LB+PB,
X56 LB=ALPHA*LEFFB,
X57 KB=O.95/1.05*KB[-11+0.1/1.05*IB,
X58 UYB=YACCB-YB,
X59 FGlB=-0.56/3*WACCEB-2/15*CGEB-0.04*GYB,
X60 FG2B=-0.02*OB-0.02*ROB,
X61 FGB=FGlB+FG2B,
X62 OB=QGEB,
X63 QUA=2*EA-GYA+FI*RQB,
X64 QIB=1/A*QB-(1-A)/A*QUA+(1-A)/A*PWA.
X65 RQB=1/FI*QIB-2/FI*EB+1/FI*GYB.
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X66   OB=1/ 1.05*OB 1-1 1-0.2 *OB-0.2'1.05*t)81-11-1   1.05*FGB.X67 OUA.2*EA-GYA+FI*ROB,
X68 OIB=1/A*OB-(1-A)/A*OUA-(1-A)/A.PWA.X69 ROB=1/FI*OIB-2/FI*EB-1/FI*GYB.
X70 KSTERB=GYB-2*WACCEB-RISTERB.
X71 KUSTERA=2*EA-GYA+FI*RISTERB.
X72 KISTERB=1/A*KSTERB-(1-A)/A*KUSTERA-(1-A) A+PWA.X73 RISTERB,1/FI*KISTERB-2/FI+EB-1/FI*GYB.
X74 PKB=KSTERB-KB,
X75 SPOB=+A*1*0.02*OIB+A*1*0.02*ROB+(1-A)*1*0.02*OUB+(1-A)*1*0.02*ROA,X76 SPKB=+A*2*0.12*KISTERB+A*2*0.12*RISTERB

-A*2*0.05*KIBI-11-A*2*0.05*PXB
+(1-A)*2*0.12*KUSTERB+(1-A)*2*0.12*RISTERA
-(1-A)*2*0.05*KUB[-11-(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PWB,X77 SPB=SPOB+SPKB,

X78 SBB=-SBA,
X79 SROB=-SROA.
X80 SRKB=-SRKA,
X81 SRB=SRKB+SROB,
X82 LOPREKB=SBB+SRB,
X83 SKQB=-SKOA,
X84 SKOB=-SKOA.
X85 SKKB=-SKKA,
X86 KAPREKB=SKQB+SKOB+SKKB,
KOSTENB PFB=BE*WACCEB+BE*PYB.BT*PXB+(1-BE-BT)*PXA-(1-BE-BT)*PWB,X87 PXB=Z*F*PSI*PFB+Z*F*(1-PSI)*PFB[-11+(1-F)*PXA+(1-F)*PWB,
X88 PYB=(1+MU)*PXB-MU*PXA-MU*PWB,
X89 PWB=-PWA,
X90 PB=MU*PXB-MU*PXA-MU*PWB,
X91 GIB=(1-ZETA*10.5)*GKBI-11+ZETA*10.5*KSTERB.
X92 EB=EEB+QGEB,
X93 GYB=YB+PYB,
X94 GKB=KB+PXB,
X95 SUB=-SUA,
X96 YACCB.0.75*KB[-11+0.25*YB-0.5*WACCEB,
X97 SGINB=O.2*GIB-2*0.05*KB[-11-2*0.05*PXB,
X98 LEFFB=1.5*YB-0.5*KB[-11,
X99 KIB=KISTERB-PKB,
X 100 KUB=KUSTERB-PKA-PWB,
MONOVB FINCTRLB=-FGB+SGINB-SPB+SROB+SRKB+SBB;

MODEL TV X(1:36) KOSTENA X(37:50) MONOVA X(51:86) KOSTENB X(87:100) MONOVB;

SAVE TV;
SMPL 1:200;

3): GENR

OGEA:-0,
QGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,

CGEA:=1,

CGEB:=0.
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WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
OUTPUT LP 4 4;
SMPL 1:3 200;
PRINT CGEA;
PRE TV DYN;

1            2            3           200

CGEA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1            2            3 200 X-INF

YA 0.3612 0.3665 0.3672 0.3379 0.3333
IA 0.0105 0.0098 0.0069 -0.2876 -0.3333
CPA 0.3630 0.3655 0.3657 0.3377 0.3333
CGA 1.3630 1.3655 1.3657 1.3377 1.3333
WA -0.1788 -0.1837 -0.1843 -0.3103 -0.3333

LA 0.5418 0.5492 0.5499 0.6480 0.6667
KA 0.0010 0.0018 0.0023 -0.2827 -0.3333UYA -0.2709 -0.2741 -0.2740 -0.4651 -0.5000FGlA -0.1476 -0.1478 -0.1481 -0.1699 -0.1733
FG2A -0.0131 -0.0192 -0.0252 -0.6011 -0.7267

FGA -0.1607 -0.1670 -0.1733 -0.7711 -0.9000
QA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OUB 0.0382 0.0446 0.0509 0.5839 0.6667
QIA -0.0068 -0.0134 -0.0201 -0.5798 -0.6667
ROA 0.3490 0.3489 0.3487 0.3354 0.3333

OA 0.1530 0.3048 0.4553 14.8600 18.0000
OUB 0.1912 0.3493 0.5061 15.4440 18.6667
OIA 0.1463 0.2913 0.4352 14.2803 17.3333
ROA 0.5021 0.6537 0.8040 15.1955 18.3333
KSTERA 0.0034 0.0067 0.0100 0.2899 0.3333

KUSTERB 0.0416 0.0513 0.0609 0.8738 1.0000
KISTERA -0.0034 -0.0067 -0.0100 -0.2899 -0.3333
RISTERA 0.3524 0.3556 0.3588 0.6253 0.6667
PKA 0.0024 0.0049 0.0077 0.5726 0.6667
SPOA 0.0113 0.0159 0.0205 0.4419 0.5267

SPKA 0.0800 0.0796 0.0791 0.0536 0.0500
SPA 0.0913 0.0955 0.0996 0.4955 0.5767
SBA -0.0628 -0.0622 -0.0616 -0.0083 0.0000
SROA -0.0018 -0.0033 -0.0047 -0.1592 -0.2000
SRKA -0.0061 -0.0076 -0.0089 -0.1365 -0.1567
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SRA -0.0079 -0.0108 -0.0136 -0.2957 -0.3567LOPREKA -0.0708 -0.0730 -0.0752 -0.3040 -0.3567SKQA 0.0022 0.0022 0.0023 0.0061 0.0067SKOA 0.0462 0.0478 0.0495 0.2229 0.2667SKKA 0.0224 0.0230 0.0234 0.0750 0.0833KAPREKA 0.0708 0.0730 0.0752 0.3040 0.3567PFA -0.0072 -0.0031 0.0031 0.5775 0.6667PXA -0.0072 -0.0031 0.0031 0.5775 0.6667PYA -0·0054 -0.0041 0.0016 0.5773 0.6667PWA -0.0179 -0.0042 0.0093 1.1554 1.3333

PA 0.0018 -0.0010 -0.0016 -0.0002 0.0000GIA 0.0034 ii·0067 0.0100 0.2899 0.3333EA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000- . . .UI. 0.3558 0.3623 0.3688 0.9152 1.0000GKA -0.0062 -0.0013 0.0054 0.2948 0.3333

SUA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000YACCA 0.0903 0.0924 0.0932 -0.1271 -0.1667SGINA 0.0014 0.0016 0.0015 0.0284 0.0333LEFFA 0.5418 0.5492 0.5499 0.6480 0.6667KIA -0.0058 -0.0116 -0.0177 -0.8624 -1.0000

KUA -0.0213 -0.0422 -0.0625 -1.4567 -1.6667FINCTRLA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000YB 0.3055 0.3002 0.2994 0.3287 0.3333IB -0.0105 -0.0098 -0.0069 0.2876 0.3333CPB 0.3037 0.3012 0.3010 0.3290 0.3333

CGB 0.3037 0.3012 0.3010 0.3290 0.3333WB -0.1545 -0.1496 -0.1491 -0.0231 -0.0000LB 0.4582 0.4508 0.4501 0.3520 0.3333KB -0.0010 -0.0018 -0.0023 0.2827 0.3333UYB -0.2291 -0.2259 -0.2260 -0.0349 -0.0000

FGl B -0.0124 -0.0122 -0.0119 0.0099 0.0133FG2B -0.0071 -0.0078 -0.0085 -0.0108 0.0200FGB -0.0195 -0.0200 -0.0205 -0.0008 0.0333OB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000QUA -0.0382 -0.0446 -0.0509 -0.5839 -0.6667

QIB 0.0068 0.0134 0.0201 0.5798 0.6667RQB 0.3176 0.3178 0.3179 0.3313 0.3333OB 0.0186 0.0368 0.0545 0.1041 -0.6667OUA -0.0196 -0.0078 0.0036 -0.4799 -1.3333OIB 0.0254 0.0502 0.0746 0.6838 -0.0000

ROB 0.3362 0.3545 0.3724 0.4353 -0.3333KSTERB -0.0034 -0.0067 -0.0100 -0.2899 -0.3333KUSTERA -0.0416 -0.0513 -0.0609 -0.8738 -1.0000KISTERB 0.0034 0.0067 0.0100 0.2899 0.3333RISTERB 0.3142 0.3111 0.3079 0.0414 0.0000

PKB -0.0024 -0.0049 -0.0077 -0.5726 -0.6667SPOb 0.0089 0.0111 0.0133 0.1700 0.1800SPKB 0.0800 0.0804 0.0809 0.1064 0.1100SPB 0.0889 0.0915 0.0941 0.2764 0.2900SBB 0.0628 0.0622 0.0616 0.0083 0.0000
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SROB 0.0018 0.0033 0.004- 0.1592 0.2000
SRKB 0.0061 L ')03 6 -1.0089 0.1365 0.1567
SRB 0.0079 0.0108 0.0136 0.2957 0.3567
LOPREKB 0.0708 0.0730 0.0752 0.3040 0.3567
SKOB -0.0022 -0.0022 -0.0023 -0.0061 -0.0067

SKOB -0.0462 -0.0478 -0.0495 -0.2229 -0.2667
SKKB -0.0224 -0.0230 -0.0234 -0.0750 -0.0833
KAPREKB -0.0708 -0.0730 -0.0752 -0.3040 -0.3567
PFB 0.0072 0.0031 -0.0031 -0.5775 -0.6667
PXB ID.0072 0.0031 -0.0031 -0.5775 -0.6667

PYB 0.0054 0.0041 -0.0016 -0.5773 -0.6667
PWB 0.0179 0.0042 -0.0093 -1.1554 -1.3333
PB -0.0018 0.0010 0.0016 0.0002 -0.0000
GIB -0.0034 -0.0067 -0.0100 -0.2899 -0.3333
EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

GYB 0.3109 0.3043 0.2979 -0.2485 -0.3333
GKB 0.0062 0.0013 -0.0054 -0.2948 -0.3333
SUB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
YACCB 0.0764 0.0743 0.0735 0.2938 0.3333
SGINB -0.0014 -0.0016 -0.0015 -0.0284 -0.0333

LEFFB 0.4582 0.4508 0.4501 0.3520 0.3333
KIB 0.0058 0.0116 0.0177 0.8624 1.0000
KUB 0.0213 0.0422 0.0625 1.4567 1.6667
FINCTRLB -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
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TABEL 6.(Resgacge): De Gesloten Volkshuishouding
Het aanbodmodel en budgettaire expansie

1): CONST

FI:=1.ZETA:=1/10.5,ALPHA:=1;

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y GI CG I K PX PY E PW GY Q RO FGl FG2 FG 0 RO KSTER RISTER PK GK SPYACC UYA QGE EE CGE WACCE FINCTRL SGIN SPKN SPO CP W L LEFF,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
2): IDENT

Xl Y=Y[-11-0.2/3.15*CGE[-11-0.7/1.05*WACCE+0.3/1.05*WACCE[-11,X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=CGE+Y,
X5 W=WACCE+Y-L,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K=0.95/1.05*K[-11+0.1/1.05*I,
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY,
X10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
Xll FG=FG1+FG2,
X12 Q=QGE,
X13 RQ=1/FI*Q-2/FI*E+1/FI*GY,
X14 0-1/1.05*01-11-0.2*0+0.2/1.05*Q[-11-1/1.05*FG,X15 RO=1/FI*0-2/FI*E+1/FI*GY,
X16 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
X17 RISTER=1/FI*KSTER-2/FI*E+1/FI*GY,
X18 PK=KSTER-K,
X 19 SPO=+1*0.02*0+1*0.02*RO,
X20 SPKN.+2*0.12*KSTER+2*0.12*RISTER-2*0.05*KI-11-2*0.05*PX,X21 SPN=SPO+SPKN,
X22 PY=EE-Y+(1/3+1/3*FI)*CGE+(5/3+2/3*FI)*WACCE,
X23 PX=PY,
X24 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X25 E=EE+0,
X26 GY=Y+PY,
X27 GK=K+PX,
X28 YACC-K[-11-2/3*WACCE,
X29 SGIN=0.2*GI-2*0.05*K[-11-2*0.05*PX,
X30 LEFF.1.5*Y-0.5*K[-11,
MONOV FINCTRL=-FG+SGIN-SPN;

MODEL GA X(1:30) MONOV;

SAVE GA;
SMPL 1:200;

3): GENR

OGE:=0.
EE:=0.
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=-„
Lut:=1.

WACCE:=0:
SMPL 2:200;
GENR CGE:=0;
SMPL 1:3 200;
PRINT QGE EE CGE WACCE;

OUTPUT  LP  .  . ;
PREDICT GA DYN;

LET OP: DE RESULTATEN LUIDEN IN TERMEN VAN EXTRA GROEIVOETEN!

4): OPLOSSING

1             2             3 200 X-INF

Y 0.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
I -0.6667 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
CP 0.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
CG 1.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
W 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

L 0.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
K -0.0635 -0.0635 -0.0635 -0.0635            *
UYA 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000            *
FG 1 -0.1600 0.0000 0.0000 0.0000            *
FG2 -0.0202 -0.0068 -0.0067 -0.0009            *

FG -0.1802 -0.0068 -0.0067 -0.0009            *
Q 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
RQ 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000            *
0 0.1716 0.1699 0.1682 0.0237            *
RO 0.8383 0.1699 0.1682 0.0237            *

KSTER 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
RISTER 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000            *
PK 0.0635 0.0635 0.0635 0.0635            *
SPO 0.0202 0.0068 0.0067 0.0009            *
SPKN 0.0933 0.0000 -0.0000 -0.0000             *

SPN 0.1135 0.0068 0.0067 0.0009            *
PY 0.6667 0.0635 0.0635 0.0635             *
PX 0.6667 0.0635 0.0635 0.0635            *
GI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000             *
E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

GY 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000             *
GK 0.6032 0.0000 0.0000 0.0000             *
YACC 0.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635             *
SGIN -0.0667 0.0000 -0.0000 -0.0000             *
LEFF 0.0000 -0.0635 -0.0635 -0.0635             *

FINCTRL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000             *
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TABEL 7.(Resoavwcgef): De Kleine Open Volkshuishouding met Vaste Wisselkoersen
Het aanbodmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:=1.MU:=0.5,ETA:=4.MUY:=2,ZETA:=1/10.5.
ALPHA:=l,BE:=2/3,BT:=O,F:=0.5,PSI:=1/2,Z:=1:

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y CG P GI I K PX PY E PW SB GY Q RQ SKQ FG 1 FG2 FG 0 RO SKO KSTERRISTER PK GK SKK SRO SRK OU OI OW KUSTER KISTER KWSTER QU QI QW SU SPYACC UYA OGE EE CGE WACCE MVE RISTERWE ROWE ROWE FINCTRL SGIN SPK SPO
SR LOPREK KAPREK CP W L LEFF KU KI KW DEV,00000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

X 1 P=I+10/3*WACCE+2/3*CGE+5*SB-Y,
X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=Y+CGE+P,
X5 W=WACCE+Y-L+P,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K=0.95/1.05*K[-1]+0.1/1.05*I,
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY,
X 10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
Xll FG=FG1+FG2,
X 12 Q=QGE+DEV,
01 QU=2*E-GY+FI*RQWE,
X13 QW=FI*RQ+PW,
X14 QI=1/A*Q-(1-A)/A*QW,
X15 RQ=1/FI*QI-2/FI*E+1/FI*GY,
X16 0-1/1.05*0[-11-0.2*QGE+0.2/1.05*QGE[-11-1/1.05*FG-0.01/1.05*DEV,
02 OU=2*E-GY+FI*ROWE,
X17 OW=FI*RO+PW,
X18 OI=1/A*0-(1-A)/A*OW,
X19 RO=1/FI*OI-2/FI*E+1/FI*GY,
X20 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
03 KUSTER=2*E-GY+FI*RISTERWE,
X21 KWSTER=FI*RISTER+PW,
X22 KISTER=1/A*KSTER-(1-A)/A*KWSTER,
X23 RISTER=1/FI*KISTER-2/FI*E+1/FI*GY.
X24 PK=KSTER-K,
X25 SPO=+A*1*0.02*OI+A*1*0.02*RO+(1-A)*1*0.02*OU+(1-A)*1*0.02*ROWE,
X26 SPK=+A*2*0.12*KISTER+A*2*0.12*RISTER-A*2*0.05*KII-11-A*2*0.05*PX

+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KU[-1 J-(1-A)*2*0.05*PW.

X27 SP=SPO+SPK,
X28 SB=-MU*MUY*Y-(ETA-1)*P+MU*MWE,
X29 SRO=+(1-A)*1*0.02*OU+(1-A)*1*0.02*ROWE

-(1-A)*1*0.02*OW-(1-A)*1*0.02*RO,
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X30 SRK=-(1-A)*2*0.12*KWSTER-(1-A)*2*0.12*RISTER
.(1-A)*2*0.05*KWI-11+(1-A)*2*0.05*PX
.(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KU[-11-(1-A)*2*0.05*PW,

X31 SR=SRO+SRK,
X32 LOPREK=SB+SR,
X33 SKQ=+(1-A)*0.2*1.05*QW-(1-A)*0.2*1*QW[-11

+(1-A)*0.2*1*PW-(1-A)*0.2*1*PW[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QU+(1-A)*0.2*1*QUI-11,

X34 SKO=+(1-A)*1*1.05*OW-(1-A)*1*1*OWI-11
+(1-A)*1*1*PW-(1-A)*1*1*PW[-11
-(1-A)*1*1.05*OU+(1-A)*1*1*OUI-11,

X35 SKK=+(1-A)*2*1.05*KWSTER-(1-A)*2*1*KWSTERI-11
+(1-A)*2*1*PW-(1-A)*2*1*PW[-11
-(1-A)*2*1.05*PK+(1-A)*2*1*PKI-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTER+(1-A)*2*1*KUSTER[-11
+(1-A)*2*0.05*PX,

X36 KAPREK=SKQ+SKO+SKK.
X37 PX=1/MU*P+PW,
X38 PY=(1+MU)*PX-MU*PW,
X39 SU=(3.1-3.1*A*A)*GY-(3.1-3.1*A*A)*GY[-11

-(6.2-6.2*A*A)*E+(6.2-6.2*A*A)*E[-11+A*SB+(0.2-0.2*A)*DEV
-(0.2-0.2*A)*DEV[-11,

X40 Y=YACC,
X41 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X42 E-E[-11+EE-EE[-11+Q-QI-11,
X43 GY=Y+PY,
X44 GK=K+PX,
X46 YACC=O.75*K[-11+0.25*Y-0.5*WACCE,
X47 SGIN=0.2*GI-2*0.05*K[-11-2*0.05*PX,
X48 LEFF=1.5*Y-0.5*KI-11,
X49 KI=KISTER-PK,
04 KW=KWSTER-PK,
X50 KU=KUSTER-PW,
X51 DEV=DEV[-11+5*SU,
MONOV FINCTRL=-FG+SGIN-SP+SRO+SRK+SB;

MODEL OAVW X(1:12) 01 X(13:16) 02 X(17:20) 03 X(21:36) X(37:44)
X(46:49) 04 X(50:51) MONOV;

SAVE OAVW;
SMPL 1:299;

3): GENR

QGE:=0,
PW:=0,
EE:=0,

CGE:=1,

WACCE:=0,
MWE:=0,
ROWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
OUTPUT LP 2 4;
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PRINT A MU BE BT ETA;
SMPL 1:3 298:299;
PREDICT OAVW DYN;

A         MU         BE BT ETA

0.7500 0.5000 0.6667 0.0000 4.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 298 299 X-INF

P 0.0389 0.0390 0.0397 0.6663 0.6663          *
I -0.0446 -0.0689 -0.0936 -1.9993 -1.9993          *
CP 0.0389 0.0347 0.0293 -1.3327 -1.3327          *
CG 1.0389 1.0347 1.0293 -0.3327 -0.3327          *
W 0.0389 0.0390 0.0397 0.6663 0.6663          *

L 0.0000 -0.0043 -0.0104 -1.9990 -1.9990          *
K -0.0043 -0.0104 -0.0183 -1.9990 -1.9991          *
UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
FG 1 -0.1380 -0.1378 -0.1377 -0.1333 -0.1333          *
FGZ -0.0065 -0.0129 -0.0192 -0.6649 -0.6653          *

FG -0.1445 -0.1507 -0.1569 -0.7982 -0.7986          *
Q 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889          *
QU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7777 -1.7777          *
QW 0.0751 0.0878 0.1001 0.4444 0.4444          *
QI 0.0079 -0.0382 -0.0827 -1.3333 -1.3333          *

RQ 0.0751 0.0878 0.1001 0.4444 0.4444          *
0 0.1374 0.2744 0.4111 15.9555 15.9647          *
OU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7777 -1.7777          *
OW 0.1878 0.3690 0.5482 17.2888 17.2980          *
OI 0.1206 0.2429 0.3654 15.5110 15.5203          *

RO 0.1878 0.3690 0.5482 17.2888 17.2980          *
KSTER 0.0331 0.0090 -0.0142 -0.6666 -0.6666          *
KUSTER -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7777 -1.7777          *
KWSTER 0.0835 0.1036 0.1229 0.6666 0.6666          *
KISTER 0.0163 -0.0225 -0.0599 -1.1111 -1.1111          *

RISTER 0.0835 0.1036 0.1229 0.6666 0.6666          *
PK 0.0374 0.0195 0.0041 1.3324 1.3324          *
SPO 0.0043 0.0085 0.0128 0.4831 0.4834          *
SPK 0.0081 0.0045 0.0007 -0.0589 -0.0589          *
SP 0.0124 0.0130 0.0135 0.4242 0.4245          *

SB -0.1166 -0.1126 -0.1087 -0.0000 -0.0000          *
SRO -0.0022 -0.0043 -0.0064 -0.1818 -0.1819          *
SRK -0.0121 -0.0152 -0.0185 -0.1255 -0.1255          *
SR -0.0143 -0.0195 -0.0249 -0.3073 -0.3074          *
LOPREK -0.1310 -0.1321 -0.1336 -0.3073 -0.3074          *
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SKQ 0.0075 0.0041 0.0042 0.0056 0.0056          *
SKO 0.0669 0.0662 0.0682 0.2407 0.2408          *
SKK 0.0615 0.0556 0.0552 0.0611 0.0611
KAPREK 0.1359 0.1259 0.1276 0.3073 0.3074          *
PX 0.0778 0.0779 0.0794 1.3327 1.3327          *

PY 0.1166 0.1169 0.1192 1.9990 1.9990          *
SU 0.0049 -0.0063 -0.0061 -0.0000 -0.0000          *
i 0.0000 -0.0043 -0.0104 -1.9990 -1.9990          *
GI 0.0331 0.0090 -0.0142 -0.6666 -0.6666          *
E 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889          *

GY 0.1166 0.1126 0.1087 0.0000 0.0000          *
GK 0.0735 0.0675 0.0611 -0.6664 -0.6664          *
YACC 0.0000 -0.0043 -0.0104 -1.9990 -1.9990          *
SGIN -0.0012 -0.0056 -0.0097 -0.0667 -0.0667          *
LEFF 0.0000 -0.0043 -0.0104 -1.9990 -1.9990          *

KI -0.0211 -0.0419 -0.0640 -2.4435 -2.4435          *
KW 0.0462 0.0841 0.1188 -0.6657 -0.6658          *
KU -0.0672 -0.1260 -0.1828 -1.7777 -1.7777          *
DEV 0.0247 -0.0067 -0.0370 -0.8889 -0.8889          *
FINCTRL 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000          *
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TABEL 8.(Resoafwcgef): De Kleine Open Volkshuishouding mer Flexibele
Wisselkoersen
Het aanbodmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A: -0.75. FI:-1.MU: =0.5, ETA: =4. MUY: =2. Z E T A: =1,1 0.5.
ALPHA:=1;

SMPL 0:0;

LOAD ROW Y CG P GI I K PX PY E PW SB GY Q RQ SKQ FGl FG2 FG 0 RO SKO KSTER
RISTER PK GK SKK SRO SRK OU OI OW KUSTER KISTER KWSTER QU QI QW SU SP
YACC UYA QGE EE CGE WACCE MWE RISTERWE RQWE ROWE FINCTRL SGIN SPK SPO
SR LOPREK KAPREK CP W L LEFF KU KI KW,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

X 1 Y=YACC,
X2 I=GI-PX,
X3 CP=W+L,
X4 CG=Y+CGE+P,
X5 W=WACCE+Y-L+P,
X6 L=ALPHA*LEFF,
X7 K=O.95/1.05*K[-11+0.1/1.05*I,
X8 UYA=YACC-Y,
X9 FG1=-0.56/3*WACCE-2/15*CGE-0.04*GY,
X10 FG2=-0.02*0-0.02*RO,
Xll FG=FG1+FGZ,
X12 Q=OGE,
01 QU=2*E-GY+FI*ROWE,
X 13 QW=FI*RQ+PW,
X14 QI=1/A*Q-(1-A)/A*OW,
X15 RQ=1/FI*QI-2/FI*E+1/FI*GY,
X16 0=1/1.05*01-11-0.2*Q+0.2/1.05*0[-11-1/1.05*FG,
02 OU=2*E-GY+FI*ROWE,
X 17 OW=FI*RO+PW,
X18 OI=1/A*0-(1-A)/A*OW,
X19 RO=1/FI*OI-2/FI*E+1/FI*GY,
X20 KSTER=GY-2*WACCE-RISTER,
03 KUSTER=2*E-GY+FI*RISTERWE,
X21 KWSTER=FI*RISTER+PW,
X22 KISTER=1/A*KSTER-(1-A)/A*KWSTER,
X23 RISTER=1/FI*KISTER-2/FI*E+1/FI*GY.
X24 PK=KSTER-K,
X25 SPO=+A*1*0.02*OI+A*1*0.02*RO+(1-A)*1*0.02*OU+(1-A)*1*0.02*ROWE,
X26 SPK=+A*2*0.12*KISTER+A*2*0.12*RISTER-A*2*0.05*KI[-11-A*2*0.05*PX

+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KU[-11-(1-A)*2*0.05*PW.

X27 SP=SPO+SPK,
X28 SB=-MU*MUY*Y-(ETA-1)*P+MU*MWE,
X29 SRO=+(1-A)*1*0.02*OU. (1-A)*1*0.02*ROWE

-(1-A)*1*0.02*OW-(1-A)*1*0.02*RO.
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X 30 SRK=-(1-A)*2*0.12*KWSTER-(1-A)*2*0.12*RISTER
-(1-A)*2*0.05*KW[-11.(1-A)*2*0.05*PX
+(1-A)*2*0.12*KUSTER+(1-A)*2*0.12*RISTERWE
-(1-A)*2*0.05*KU[-11-(1-A)*2*0.05*PW.

X31 SR=SRO+SRK,
X32 LOPREK=SB+SR,
X33 SKO=+(1-A)*0.2*1.05*QW-(1-A)*0.2*1*QW[-11

+(1-A)*0.2*1*PW-(1-A)*0.2*1*PW[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QU+(1-A)*0.2*1*QU[-11,

X34 SKO=-(1-A)*1*1.05*OW-(1-A)*1*1*OW[-11
+(1-A)*1*1*PW-(1-A)*1*1*PW[-11
-(1-A)*1*1.05*OU+(1-A)*1*1*OU[-11,

X35 SKK=+(1-A)*2*1.05*KWSTER-(1-A)*2*1*KWSTER[-11
*(1-A)*2*1*PW-(1-A)*2*1*PW[-11
-(1-A)*2*1.05*PK+(1-A)*2*1*PK[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTER+(1-A)*2*1*KUSTER[-11
+(1-A)*2*0.05*PX,

X36 KAPREK=SKQ+SKO+SKK.
X37 PX=1/MU*P+PW,
X38 PY=(1+MU)*PX-MU*PW,
X39 PW=+PW[-11-GY+GY[-11+2*E-2*E[-11-A/(3.1-3.1*A*A)*SB

+0.21*FI/(3.1+3.1*A)*RQWE-0.20*FI/(3.1+3.1*A)*RQWE[-11
+(1.05*FI-0.02*FI-0.02)/(3.1+3.1*A)*ROWE-1*FI/(3.1+3.1*A)*ROWE[-11
+(2.1*FI-0.24*FI-0.24)/(3.1+3.1*A)*RISTERWE-2*FI/(3.1+3.1*A)*RISTERWE[-

X40 P=I+10/3*WACCE+2/3*CGE+5*SB-Y,
X41 GI=(1-ZETA*10.5)*GK[-11+ZETA*10.5*KSTER,
X42 E=EE+Q,
X43 GY=Y+PY,
X44 GK=K+PX,
X45 SU=SKQ+SKO+SKK+SRO+SRK+SB,
X46 YACC=K[-11-2/3*WACCE,
X47 SGIN=0.2*GI-2*0.05*K[-11-2*0.05*PX,
X48 LEFF=1.5*Y-0.5*K[-11,
X49 KI=KISTER-PK,
04 KW=KWSTER-PK,
X50 KU=KUSTER-PW,
MONOV FINCTRL=-FG+SGIN-SP+SRO+SRK+SB;

MODEL OA X(1:12) 01 X(13:16) 02 X(17:20) 03 X(21:49)
04 X50 MONOV;

SAVE OA;
SMPL 1:200;

3): GENR

QGE:=0,
EE:=0,

CGE:=1,

WACCE:=0,
MWE:=0,
RQWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
SMPL 1:3 200;
OUTPUT LP 4 4;
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PRINT CGE;
PREDICT OA DYN;

1                          3          200

CGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1            2             3 200 X-INF
1 0.0000 -0.0042 -0.0103 -1.9839 -2.0000
I -0.0437 -0.0691 -0.0950 -1.9888 -2.0000CP 0.0389 0.0347 0.0293 -1.3226 -1.3333CG 1.0389 1.0347 1.0293 -0.3226 -0.3333w 0.0389 0.0389 0.0396 0.6613 0.6667

L 0.0000 -0.0042 -0.0103 -1.9839 -2.0000K -0.0042 -0.0103 -0.0184 -1.9843 -2.0000UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000FG 1 -0.1370 -0.1381 -0.1392 -0.1689 -0.1689FG2 -0.0070 -0.0127 -0.0185 -0.6148 -0.7200

FG -0.1439 -0.1509 -0.1577 -0.7836 -0.8889
0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000QU -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8884 -0.8889OW 0.0484 0.0951 0.1401 1.3325 1.3333QI -0.0161 -0.0317 -0.0467 -0.4442 -0.4444

RO 0.0746 0.0880 0.1009 0.4442 0.4444
0 0.1371 0.2742 0.4114 15.1474 17.7778OU -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8884 -0.8889OW 0.1855 0.3694 0.5515 16.4799 19.1111OI 0.1209 0.2425 0.3647 14.7032 17.3333

RO 0.2116 0.3622 O.5123 15.5916 18.2222KSTER 0.0081 0.0159 0.0234 0.2221 0.2222KUSTER -0.0907 -0.1197 -0.1477 -0.8884 -0.8889KWSTER 0.0565 0.1110 0.1635 1.5546 1.5556KISTER -0.0081 -0.0159 -0.0234 -0.2221 -0.2222

RISTER 0.0826 0.1038 0.1243 0.6663 0.6667PK 0.0122 0.0262 0.0418 2.2064 2.2222SPO 0.0045 0.0085 0.0124 0.4500 0.5289SPK 0.0047 0.0052 0.0058 0.0651 0.0656SP 0.0093 0.0137 0.0182 0.5151 0.5944

SB -0.1168 -0.1126 -0.1085 -0.0001 0.0000SRO -0.0024 -0.0043 -0.0061 -0.1648 -0.1911SRK -0.0118 -0.0154 -0.0189 -0.1254 -0.1256SR -0.0143 -0.0197 -0.0249 -0.2902 -0.3167LOPREK -0.1311 -0.1322 -0.1334 -0.2902 -0.3167
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SKQ 0.0060 0.0060 2 0060 3.0056 0.0056
SKO 0.0660 0.0676 0.0693 0.2237 0.2500
SKK 0.0591 0.0586 0.0581 0.0610 0.0611
KAPREK 0.1311 0.1322 0.1334 0.2902 0.3167
PX 0.0518 0.0850 0.1184 2.2109 2.2222

PY 0.0907 0.1239 0.1580 2.8722 2.8889
9',1 -0.0261 O.0071 0.0392 0.8883 0.8889
P 0.0389 0.0389 0.0396 0.6613 0.6667
GI 0.0081 0.0159 0.0234 0.2221 0.2222
E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

GY 0.0907 0.1197 0.1477 0.8884 0.8889

GK 0.0476 0.0746 0.1000 0.2266 0.2222

SU 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
YACC 0.0000 -0.0042 -0.0103 -1.9839 -2.0000

SGIN -0.0036 -0.0049 -0.0061 0.0217 0.0222

LEFF 0.0000 -0.0042 -0.0103 -1.9839 -2.0000

KI -0.0203 -0.0421 -0.0651 -2.4285 -2.4444

KW 0.0443 0.0848 0.1217 -0.6518 -0.6667

KU -0.0646 -0.1268 -0.1868 -1.7767 -1.7778

FINCTRL -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
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.ABEL 9.(Res:a·.··.·:gef): De 13:Ote Open .'olksnuishouding ret Vaste Wisse:koersen
Her aanbodmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75,FI:.1.MU:=0.5,ETA:=5,MUi:=2,ZETA:=1. 10.5.ALPHA: =l,F: =0. 5.BE:=:/3. BT:=0.PSI.=0.5, Z: =1.
SMPL 0:0;

LOAD ROW YA YB PA PB GIA GIB IA IB KA KB PXA PXB PYA PYB EA EB PWA PWBSBA SBB GYA GYB QA QB RQA ROB SKQA SKOB FGlA FGl B FG2A FG2B FGA FGB OA OBROA ROB SKOA SKOB KSTERA KSTERB RISTERA RISTERB PKA PKB GKA GKB SKKA SKKB
SROA SROB SRKA SRKB OUA OUB OIA OIB KUSTERA KUSTERB KISTERA KISTERB
QUA QUB QIA QIB SUA SUB SPA SPB YACCA YACCB UYA UYB SPOA SPOB SPKA SPKB
LOPREKA LOPREKB KAPREKA KAPREKB FINCTRLA FINCTRLB SGINA SGINB SRA SRBCPA CPB CGA CGB WA WB LA LB LEFFA LEFFB KIA KUA KIB KUB
DEVA DEVB QGEA QGEB EEA EEB CGEA CGEB WACCEA WACCEB,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0;

2): IDENT

Xl PA=IA+10/3*WACCEA+2/3*CGEA+5*SBA-YA,
X2 IA=GIA-PXA,
X3 CPA=WA+LA,
X4 CGA=CGEA+YA+PA,
X5 WA=WACCEA+YA-LA+PA,
X6 LA=ALPHA*LEFFA,
X7 KA=O.95/1.05*KAI-11+0.1/1.05*IA,
X8 UYA=YACCA-YA,
X9 FGlA=-0.56/3*WACCEA-2/15*CGEA-0.04*GYA.
X10 FG2A=-0.02*OA-0.02*ROA,
Xll FGA=FGlA+FG2A,
X 12 QA=QGEA+DEVA,
X13 QUB=2*EB-GYB+FI*ROA,
X14 QIA=1/A*QA-(1-A)/A*OUB-(1-A)/A*PWA,
X 15 RQA=1/FI*QIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X16 OA=1/1.05*OA[-11-0.2*QGEA+0.2/1.05*QGEA[-11-1/1.05*FGA-0.01/1.05*DEVA,X17 OUB=2*EB-GYB+FI*ROA,
X18 OIA=1/A*OA-(1-A)/A*OUB-(1-A)/A*PWA,
X 19 ROA-1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X20 KSTERA=GYA-2*WACCEA-RISTERA.
X21 KUSTERB=2*EB-GYB+FI*RISTERA,
X22 KISTERA=1/A*KSTERA-(1-A)/A*KUSTERB-(1-A)/A-PWA,
X23 RISTERA=1/FI*KISTERA-2/FI*EA+1/FI*GYA.
X24 PKA=KSTERA-KA,
X25 SPOA,+A*1*0.02*OIA+A*1*0.02*ROA+(1-A)*1*0.02*OUA-(1-A)*1*0.02*ROB,X26 SPKA=+A*2*0.12*KISTERA+A*2*0.12*RISTERA

-A*2*0.05*KIAI-11-A*2*0.05*PXA
+(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUAI-11-(1-A)*2*0.05*PXB-(1-A)*2*0.05*PWA,

X27 SPA=SPOA+SPKA,
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X28 SBA=MU*MUY*YB-MU*MUY*YA-(ETA-1)*PA,
X29 SROA=-(1-A)*1*0.02*OUB-(1-A)*1*0.02*PWA-(1-A)*1*0.02*ROA

*(1-A)*1*0.02*OUA+(1-A:   1*0.02'ROB,
X30 SRKA--(1-A)*2*0.12*KUSTERB-(1-A)*2*0.17*PWA-(1-A)*2*0.12*RISTERA

+(1-A)*2*0.05*KUB[-11+(1-A)*2*0.05*PXA
+(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUA[-11-(1-A)*2*0.05*PXB.

X31 SRA=SRKA+SROA,
X32 LOPREKA=SBA+SRA.
X33 SKQA=+(1-A)*0.2*1.05*QUB-(1-A)*0.2*1*QUB[-11

+(1-A)*0.2*1*PWA-(1-A)*0.2*1*PWA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QUA+(1-A)*0.2*1*QUA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*PWB+(1-A)*0.2*1*PWB[-11,

X34 SKOA=+(1-A)*1*1.05*OUB-(1-A)*1*1*OUB[-11
-(1-A)*1*1*PWA-(1-A)*1*1*PWA[-11
-(1-A)*1*1.05*OUA-(1-A)*1*1*OUA[-11
-(1-A)*1*1.05*PWB-(1-A)*1*1*PWB[-1 J.

X35 SKKA=.(1-A)*2*1.05*KUSTERB-(1-A)*2*1.0*KUSTERBI-11
+(1-A)*2*1*PWA-(1-A)*2*1*PWA[-11
-(1-A)*2*1.05*PKA+(1-A)*2*1*PKA[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTERA+(1-A)*2*1*KUSTERAI-11
-(1-A)*2*1.05*PWB+(1-A)*2*1*PWB[-11
+(1-A)*2*1.05*PKB-(1-A)*2*1*PKB[-11
+(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PXB,

X36 KAPREKA=SKQA+SKOA+SKKA,
X37 PXA=1/MU*PA+PXB+PWA,
X38 PYA=(1+MU)*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
x39 SUA=(6.2*A-6.2*A+A)*GYA-(6.2*A-6.2*A*A)*GYA[-11

-(6.2*A-6.2*A*A)*GYB+(6.2*A-6.2*A*A)*GYB[-1J
-(12.4*A-12.4*A*A)*EA+(12.4*A-12.4*A*A)*EA[-11
+(12.4*A-12.4*A*A)*EB-(12.4*A-12.4*A*A)*EB[-11
+(2*A-1)*SBA+(0.2-0.2*A)*2*DEVA-(0.2-0.2*A)*2*DEVA[-11,

X40 YA=YACCA,
X41 GIA=(1-ZETA*10.5)*GKA[-11+ZETA*10.5*KSTERA.
X42 EA=EA[-11+EEA-EEA[-11-QA-QAI-11,
X43 GYA=YA+PYA,
X44 GKA=KA+PXA,
X46 YACCA=0.75*KA[-11+0.25*YA-0.5*WACCEA,
X47 SGINA=0.2*GIA-2*0.05*KA[-11-2*0.05*PXA,
X48 LEFFA=1.5*YA-0.5*KA[-11,
X49 KIA=KISTERA-PKA,
X50 KUA=KUSTERA-PKB-PWA,
VALA DEVA=DEVA[-11+5*SUA,
MONOVA FINCTRLA=-FGA+SGINA-SPA+SROA+SRKA+SBA.
X51 PB=IB+10/3*WACCEB+2/3*CGEB+5*SBB-YB,
X52 IB=GIB-PXB,
X53 CPB=WB+LB,
X54 CGB=CGEB+YB+PB,
X55 WB=WACCEB+YB-LB+PB,
X56 LB=ALPHA*LEFFB,
X57 KB=O.95/1.05*KBI-11+0.1/1.05*IB,
X58 UYB=YACCB-YB,
X59 FGlB=-0.56/3*WACCEB-2/15*CGEB-0.04*GYB.
X60 FG28=-0.02*OB-0.02*ROB,
X61 FGB=FGlB+FG28,
X62 OB=QGEB+DEVB,
X63 QUA=2*EA-GYA+FI*RQB,
X64 QIB=1/A*OB-(1-A)/A*QUA+(1-A),A*PWA.
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X65 RQB=1/FI+QIB-2/FI*EB-1 FI*GYB.
X66   OB= 1/1.05*OB 1-11-0.2 *OGEB-0.22 1. 059)GEB 1-1 1-1   1. 05*FGB-0.01/1. 05*DEVB,X67 OUA=2*EA-GYA-FI*ROB.
X68 OIB=1/A*OB-(1-A)/A*OUA-(1-A) A*PWA.
X69 ROB=1/FI*OIB-2/FI*EB-1'FI*GYB.
X70 KSTERB=GYB-2*WACCEB-RISTERB.
X71 KUSTERA=2*EA-GYA-FI*RISTERB.
X72 KISTERB-1/A*KSTERB-(1-A)/A*KUSTERA-(1-:) A=PWA.
X73 RISTERB=1/FI*KISTERB-2/FI*EB-1/FI*GYB.
X74 PKB=KSTERB-KB,
X75 SPOB=+A*1*0.02*OIB+A*1*0.02*ROB+(1-A)*1*0.02*OUB+(1-A)*1*0.02*ROA,X76 SPKB=+A*2*0.12*KISTERB+A*2*0.12*RISTERB

-A*2*0.05*KIB[-11-A*2*0.05*PXB
+(1-A)*2*0.12*KUSTERB+(1-A)*2*0.12*RISTERA
-(1-A)*2*0.05*KUB[-11-(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PWB,X77 SPB,SPOB+SPKB,

X78 SBB=-SBA,
X79 SROB=-SROA.
X80 SRKB--SRKA,
X81 SRB=SRKB+SROB,
X82 LOPREKB=SBB+SRB.
X83 SKQB=-SKQA.
X84 SKOB=-SKOA.
X85 SKKB=-SKKA.
X86 KAPREKB=SKOB.SKOB-SKKB,
X87 PXB=1/MU*PB-PXA+PWB.
X88 PYB=(1.MU)*PXB-MU*PXA-MU*PWB.
X89 PWB=-PWA,
X90 YB=YACCB,
X91 GIB=(1-ZETA*10.5)*GKB[-11*ZETA*10.5*KSTERB.X92 EB=EB[-11+EEB-EEB[-11-OB-OB[-11.X93 GYB=YB+PYB,
X94 GKB=KB+PXB,
X95 SUB=-SUA,
X96 YACCB=0.75*KB[-11+0.25*YB-0.5*WACCEB,
X97 SGINB.0.2*GIB-2*0.05*KB[-11-2*0.05*PXB,X98 LEFFB=1.5*YB-0.5*KB[-11,
X99 KIB=KISTERB-PKB,
X100 KUB=KUSTERB-PKA-PWB.
VALB DEVB=-DEVA.
MONOVB FINCTRLB.-FGB+SGINB-SPB+SROB. SRKB+SBB;

MODEL TAVW X(1:36) X(37:44) X(46:50) VALA MONOVA X(51:86)X(87:100) VALB MONOVB;

SAVE TAVW;
SMPL 1:200:

3): GENR

QGEA:=0,
QGEB:=0,
EEA:=0,
PWA:=0.
EEB:=0,

CGEA:=1,
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CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
SMPL 2:200;
GENR CGEA:=0;
OUTPUT LP 2 4;
SMPL 1:3 199:200;
PRINT CGEA;
PRE TAVW DYN:

1                  2                   ' 199 200

CGEA 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 199 200 X-INF

PA 0.0157 0.0000 0.0002 0.0006 0.0006          *
IA -0.3368 -0.0352 -0.0353 -0.0328 -0.0328          *
CPA 0.0157 -0.0321 -0.0322 -0.0323 -0.0323          *
CGA 1.0157 -0.0321 -0.0322 -0.0323 -0.0323          *
WA 0.0157 0.0000 0.0002 0.0006 0.0006          *

LA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329          *
KA -0.0321 -0.0324 -0.0327 -0.0329 -0.0329          *
UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
FGl A -0.1479 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
FG 26 -0.0129 -0.0062 -0.0061 -0.0011 -0.0011          *

FGA -0.1609 -0.0062 -0.0061 -0.0011 -0.0011          *
QA 0.0088 -0.0067 -0.0066 -0.0009 -0.0009          *
QUB 0.0296 0.0129 0.0128 0.0018 0.0018          *
OIA 0.0018 -0.0132 -0.0131 -0.0019 -0.0018          *
RQA 0.3490 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000          *

OA 0.1531 0.1518 0.1505 0.0265 0.0262          *
OUB 0.1739 0.1714 0.1699 0.0292 0.0289          *
OIA 0.1462 0.1452 0.1440 0.0255 0.0253          *
ROA 0.4934 0.1583 0.1569 0.0274 0.0271          *
KSTERA 0.0122 -0.0034 -0.0034 -0.0005 -0.0005          *

KUSTERB 0.0331 0.0162 0.0160 0.0023 0.0023          *
KISTERA 0.0053 -0.0100 -0.0099 -0.0014 -0.0014          *
RISTERA 0.3525 0.0031 0.0031 0.0004 0.0004          *
PKA 0.0443 0.0289 0.0293 0.0324 0.0324          *
SPOA 0.0113 0.0046 0.0046 0.0008 0.0007          *

SPKA 0.0472 -0.0013 -0.0014 -0.0002 -0.0002          *
SPA 0.0585 0.0033 0.0032 0.0006 0.0006          *
SBA -0.0628 0.0006 0.0006 0.0001 0.0001          *
SROA -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0003 -0.0003          *
SRKA -0.0055 -0.0013 -0.0013 -0.0002 -0.0002          *
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SRA -0.0071 -0.0029 -0.0029 -0.0005 -0.0005          *LOPREKA -0.0699 -0.0023 -0.0023 -0.0005 -0.0005          *SKQA 0.0031 -0.0016 0.0001 0.0000 0.0000          *SKOA 0.0463 0.0013 0.0018 0.0004 0.0004          *SKI<A 0.0223 -0.0005 0.0005 0.0001 0.0001          *KAPREKA 0.0717 -0.0008 0.0023 0.0005 0.0005          *PXA 0.3490 0.0318 0.0319 0.0323 0.0323          *PYA 0.3647 0.0318 0.0321 0.0329 0.0329          *SUA 0.0018 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000          +:A 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329          *
GIA 0.0122 -0.0034 -0.0034 -0.0005 -0.0005          *EA 0.0088 -0.006- -0.0066 -0.0009 -0.0009          *0.3647 -0.0003 -0.0003 -0.0000 -0.0000          *
0 :h

GKA 0.3170 -0.0006 -0.0007 -0.0006 -0.0006          *YACCA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329          *

SGINA -0.0325 -0.0007 -0.0006 -0.0000 -0.0000          *LEFFA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329          *KIA -0.0390 -0.0389 -0.0391 -0.0338 -0.0338          *KUA -0.0522 -0.0508 -0.0503 -0.0334 -0.0333          *DEVA 0.0088 -0.0067 -0.0066 -0.0009 -0.0009          *

FINCTRLA -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000          *PB -0.0157 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0006          *IB -0.3299 -0.0283 -0.0282 -0.0307 -0.0307          *CPB -0.0157 -0.0314 -0.0313 -0.0311 -0.0312          *CGB -0.0157 -0.0314 -0.0313 -0.0311 -0.0312          *

WB -0.0157 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0006          *LB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306          *KB -0.0314 -0.0311 -0.0308 -0.0306 -0.0306          *UYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *FGl B -0.0121 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *

FG 2B -0.0073 -0.0006 -0.0006 0.0001 0.0001          *FGB -0.0193 -0.0006 -0.0006 0.0001 0.0001          *QB -0.0088 0.0067 0.0066 0.0009 0.0009          *QUA -0.0296 -0.0129 -0.0128 -0.0018 -0.0018          *QIB -0.0018 0.0132 0.0131 0.0019 0.0018          *

ROB 0.3176 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000          *OB 0.0185 0.0181 0.0178 -0.0025 -0.0025          *OUA -0.0023 -0.0015 -0.0017 -0.0053 -0.0053          *OIB 0.0255 0.0247 0.0243 -0.0016 -0.0016          *ROB 0.3449 0.0116 0.0113 -0.0034 -0.0034          *

KSTERB -0.0122 0.0034 0.0034 0.0005 0.0005          *KUSTERA -0.0331 -0.0162 -0.0160 -0.0023 -0.0023          *KISTERB -0.0053 0.0100 0.0099 0.0014 0.0014          *RISTERB 0.3142 -0.0031 -0.0031 -0.0004 -0.0004          *PKB 0.0192 0.0345 0.0342 0.0311 0.0311          *

SPOB 0.0089 0.0022 0.0022 0.0002 0.0002          *SPKB 0.0462 0.0013 0.0014 0.0002 0.0002          *SPB 0.0551 0.0035 0.0035 0.0004 0.0004          *SBB 0.0628 -0.0006 -0.0006 -0.0001 -0.0001          *SROB 0.0016 0.0016 0.0016 0.0003 0.0003          *
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SRKB E-'(71 2 51) 13 0.0002          *0.0055
SRB 0.0071 1·.·)020 .0029 "'.0005                    -

LOPREKB 0.0699 0.0023 0.0023 ...0005 0.0005          *
SKOB -0.0031 0.0016 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *
SKOB -0.0463 -0.0013 -0.0018 -0.0004 -0.0004          *

SKKB -0.0223 0.0005 -0.0005 -0.0001 -0.0001          *
RAPREKB -0.0717 3,0008 -0.0023 -0.0005 -0.0005          -
PXB 0.3176 0.0317 0.0316 0.0312 0.0312          *
PYB 0.3019 0.0317 0·0314 0,0306 0.0306
PWB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *

YB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306          *
GIB -0.0122 0.0034 0.0034 0.0005 0.0005          *
EB -0.0088 0.0067 0.0066 0.0009 0.0009          *
GYB 0.3019 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000          *
GKB 0.2862 0.0006 0.0007 0.0006 0.0006          *

SUB -0.0018 0.0031 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *
YACCB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306          *
SGINB -0.0342 0.0007 0.0006 0.0000 0.0000          *
LEFFB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306          *
KIB -0.0245 -0.0246 -0.0244 -0.0297 -0.0297          *

KUB -0.0112 -0.0127 -0.0132 -0.0301 -0.0302          *
DEVB -0.0088 0·0067 0.0066 0.0009 0.0009          *
FINCTRLB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000          *
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TABEL 10.(Restafwcgef): De Grote Open :oikshui 31:aiding ze: Fiexibele
Wisselkoersen
Het aanbodmodel en budgettaire expansie

1): CONST

A:=0.75.FI:=1,MU:=0.5.ETA:.5.MUY:-2.ZETA:.1.1
ALPHA:=1:

SMPL 0:0;

LOAD ROW YA YB PA PB GIA GIB IA IB KA KB PXA PXB PYA PYB EA EB PWA PWB
SBA SBB GYA GYB QA QB RQA RQB SKQA SKQB FGIA FGIB FG2A FG28 FGA FGB OA OB
ROA ROB SKOA SKOB KSTERA KSTERB RISTERA RISTERB PKA PKB GKA GKB SKKA SKKB
SROA SROB SRKA SRKB OUA OUB OIA OIB KUSTERA KUSTERB KISTERA KISTERB
QUA QUB QIA QIB SUA SUB SPA SPB YACCA YACCB UYA UYB SPOA SPOB SPKA SPKB
LOPREKA LOPREKB KAPREKA KAPREKB FINCTRLA FINCTRLB SGINA SGINB SRA SRB
CPA CPB CGA CGB WA WB LA LB LEFFA LEFFB KIA KUA KIB KUB
QGEA QGEB EEA EEB CGEA CGEB WACCEA WACCEB,
00000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0;

2): IDENT

X 1 PA=IA+10/3*WACCEA+2/3*CGEA+5*SBA-YA.
X2 IA=GIA-PXA,
X3 CPA=WA+LA,
X4 CGA=CGEA+YA+PA,
X5 WA=WACCEA+YA-LA+PA,
X6 LA=ALPHA*LEFFA,
X7 KA=O.95/1.05*KAI-11-0.1/1.05*IA.
X8 UYA=YACCA-YA,
X9 FGlA=-0.56/3*WACCEA-2/15*CGEA-0.04*GYA.
X10 FG2A=-0.02*OA-0.02*ROA.
X 11 FGA=FGlA+FG2A,
X 12 QA=QGEA,
X 13 QUB=2*EB-GYB+FI*ROA,
X 14 QIA=1/A*QA-(1-A)/A*QUB-(1-A)/A*PWA,
X 15 RQA=1/FI*QIA-2/FI*EA+1/FI*GYA,
X16 OA=1/1.05*OA[-11-0.2*OA+0.2/1.05*QAI-11-1/1.05*FGA,
X17 OUB=2*EB-GYB+FI*ROA,
X18 OIA=1/A*OA-(1-A)/A*OUB-(1-A)/A*PWA.
X19 ROA=1/FI*OIA-2/FI*EA+1/FI*GYA.
X20 KSTERA=GYA-2*WACCEA-RISTERA,
X21 KUSTERB=2*EB-GYB+FI*RISTERA.
X22 KISTERA=1/A*KSTERA-(1-A)/A*KUSTERB-(1-A).A*PWA.
X23 RISTERA=1/FI*KISTERA-2/FI*EA.1/FI*GYA.
X24 PKA=KSTERA-KA.

X25 SPOA=+A*1*0.02*OIA+A*1*0.02*ROA+(1-A)*1*0.02*OUA-(1-A)*1*0.02*ROB,
X26 SPKA=+A*2*0.12*KISTERA+A*2*0.12*RISTERA

-A*2*0.05*KIA[-11-A*2*0.05*PXA
.(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12-RISTERB
-(1-A)*2*0.05*KUAI-11-(1-A)*2*0.05*PXB-(1-A)*2*0.05*PWA,

X27 SPA=SPOA+SPKA,
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X28 SBA=MU*MUY*YB-MU*MUY*YA-(ETA-1)*PA.
X29 SROA=-(1-A)*1*0.02*OUB-(1-A)*1*0.02*PWA-(1-A)*1*0.02*ROA

-(1-A)*1*0.02*OUA+(1-A)*1*0.02*ROB,

X30 SRKA=-(1-A)*2*0.12*KUSTERB-(1-A)*2*0.17*PWA-(1-A)*2*0.12*RISTERA

-(1-A)*2*0.05*RUBI-11+(1-A)*2*0.05*PXA

+(1-A)*2*0.12*KUSTERA+(1-A)*2*0.12*RISTERB

-(1-A)*2*0.05*KUA[-11-(1-A)*2*0.05*PXB.
X 31 SRA=SRKA+SROA,

X32 LOPREKA=SBA+SRA,
X33 SKQA=+(1-A)*0.2*1.05*QUB-(1-A)*0.2*1*QUB[-11

+(1-A)*0.2*1*PWA-(1-A)*0.2*1*PWA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*QUA+(1-A)*0.2*1*QUA[-11
-(1-A)*0.2*1.05*PWB+(1-A)*0.2*1*PWB[-11,

X34 SKOA=+(1-A)*1*1.05*OUB-(1-A)*1*1*OUB[-11
.(1-A)*1*1*PWA-(1-A)*1*1*PWAI-11
-(1-A)*1*1.05*OUA.(1-A)*1*1*OUA[-11
-(1-A)*1*1.05*PWB+(1-A)*1*1*PWB[-11.

X35 SKKA=-(1-A)*2*1.05*KUSTERB-(1-A)*2*1.0*KUSTERB[-11
*(1-A)*2*1*PWA-(1-A)*2*1*PWA[-11
-(1-A)*2*1.05*PKA-(1-A)*2*1*PKA[-11
-(1-A)*2*1.05*KUSTERA+(1-A)*2*1*KUSTERA[-11
-(1-A)*2*1.05*PWB+(1-A)*2*1*PWB[-11
.(1-A)*2*1.05*PKB-(1-A)*2*1*PKBI-11
+(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PXB,

X36 KAPREKA=SKQA+SKOA+SKKA,
X37 PXA=1/MU*PA+PXB+PWA,
X38 PYA=(1+MU)*PXA-MU*PXB-MU*PWA,
X39 PWA=-GYA+GYA[-11+GYB-GYB[-11+2*EA-2*EA[-11-2*EB+2*EBI-11

+PWA[-11-(2*A-1)/(6.2*A-6.2*A*A)*SBA.
X40 YA=YACCA,
X41 GIA=(1-ZETA*10.5)*GKA[-11+ZETA*10.5*KSTERA.
X42 EA=EEA+QGEA,
X43 GYA=YA+PYA,
X44 GKA=KA+PXA,
X45 SUA=SKQA+SKOA+SKKA+SROA+SRKA+SBA,
X46 YACCA=O.75*KAI-11+0.25*YA-0.5*WACCEA,
X47 SGINA=0.2*GIA-2*0.05*KAI-11-2*0.05*PXA.
X48 LEFFA=1.5*YA-0.5*KA[-11.
X49 KIA=KISTERA-PKA,
X50 KUA=KUSTERA-PKB-PWA,
MONOVA FINCTRLA=-FGA+SGINA-SPA+SROA+SRKA.SBA,
X51 PB=IB+10/3*WACCEB+2/3*CGEB+5*SBB-YB,
X52 IB=GIB-PXB,
X53 CPB=WB+LB,
X54 CGB=CGEB+YB,
X55 WB=WACCEB+YB-LB+PB,
X56 LB=ALPHA*LEFFB,
X57 KB=0.95/1.05*KB[-11+0.1/1.05*IB,
X58 UYB=YACCB-YB,
X59 FGlB=-0.56/3*WACCEB-2/15*CGEB-0.04*GYB,
X60 FG28=-0.02*OB-0.02*ROB,
X61 FGB=FGIB+FG28,
X62 QB=QGEB,
X63 QUA=2*EA-GYA+FI*RQB,
X64 OIB=1/A*QB-(1-A)/A*QUA+(1-A)/A*PWA.
X65 RQB=1/FI*QIB-2/FI*EB+1/FI*GYB.
X66 08=1/1.05*OB[-11-0.2*QB-0.2/1.05*OB[-11-1/1.05*FGB.
X67 OUA=2*EA-GYA+FI*ROB.
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X68 OIB=1/A*OB-(1-A)/A*OUA+(1-A)/A*PWA.
X69 ROB=1/FI*OIB-2/FI*EB.1. FI*GYB.
X70 KSTERB=GYB-2*WACCEB-RISTERB,
X71 KUSTERA=2*EA-GYA+FI*RISTERB,
X72 KISTERB=1/A*KSTERB-(1-A)/A*KUSTERA-(1-A) A=PWA.X73 RISTERB-1/FI*KISTERB-2/FI*EB-1 FI*GYB.
X74 PKB=KSTERB-KB,
X75 SPOB=+A*1*0.02*OIB+A*1*0.02*ROB+(1-A)*1*0.02*OUB+(1-A)*1*0.02*ROA,X76 SPKB=+A*2*0.12*KISTERB+A*2*0.12*RISTERB

-A*2*0.05*KIB[-11-A*2*0.05*PXB
+(1-A)*2*0.12*KUSTERB+(1-A)*2*0.12*RISTERA
-(1-A)*2*0.05*KUB[-11-(1-A)*2*0.05*PXA-(1-A)*2*0.05*PWB,X77 SPB=SPOB+SPKB,

X78 SBB=-SBA,
X79 SROB=-SROA,
X80 SRKB=-SRKA,
X81 SRB=SRKB+SROB,
X82 LOPREKB=SBB+SRB.
X83 SKQB=-SKQA,
X84 SKOB=-SKOA,
X85 SKKB=-SKKA,
X86 KAPREKB=SKQB+SKOB+SKKB,
X87 PXB=1/MU*PB+PXA+PWB.
X88 PYB=(1+MU)*PXB-MU*PXA-MU*PWB,
X89 PWB=-PWA,
X90 YB=YACCB,
X91 GIB=(1-ZETA*10.5)*GKBI-11+ZETA*10.5*KSTERB.
X92 EB=EEB+QGEB,
X93 GYB=YB+PYB,
X94 GKB=KB+PXB,
X95 SUB=-SUA,
X96 YACCB=0.75*KB[-1]+0.25*YB-0.5*WACCEB,
X97 SGINB=0.2*GIB-2*0.05*KB[-11-2*0.05*PXB.
X98 LEFFB=1.5*YB-0.5*KBI-11,
X99 KIB=KISTERB-PKB,
X100 KUB=KUSTERB-PKA-PWB,
MONOVB FINCTRLB=-FGB+SGINB-SPB+SROB+SRKB-SBB;

MODEL TA X(1:36)  X(37:50) MONOVA X(51:86) X(87:100) MONOVB;

SAVE TA;
SMPL 1:200;

3): GENR

QGEA:=0,
QGEB:=0,
EEA:=0.
EEB:=0,

CGEA:=1.

CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
SMPL 2:200;
GENR CGEA:=0:
OUTPUT LP 2 4;
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SMPL 1:3 199:200;
PRINT CGEA;
PRE TA DYN;

1                  '                 3 199 200

CGEA 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 199 200 X-INF

PA 0.0157 0.0000 0.0002 0.0005 0.0005 0.0000
IA -0.3367 -0.0353 -0.0354 -0.0328 -0.0328 0.0000
CPA 0.0157 -0.0321 -0.0322 -0.0323 -0.0323 0.0000
CGA 1.0157 -0.0321 -0.0322 -0.0323 -0.0323 0.0000
WA 0.0157 0.0000 0.0002 0.0005 0.0005 0.0000

LA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329 0.0000
KA -0.0321 -0.0324 -0.0327 -0.0329 -0.0329 0.0000

UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
FGl A -0.1476 -0.0003 -0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0000
FG2A -0.0131 -0.0061 -0.0060 -0.0011 -0.0011 0.0000

FGA -0.1607 -0.0063 -0.0063 -0.0012 -0.0012 0.0000
OA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QUB 0.0382 0·0064 0.0063 0.0009 0.0008 0.0000
QIA -0.0068 -0·0067 -0.0066 -0.0009 -0.0009 0.0000
ROA 0.3490 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0000

OA 0.1530 0.1518 0.1505 0.0283 0.0280 0.0000
OUB 0.1912 0.1581 0.1568 0.0292 0.0289 0.0000
OIA 0.1463 0.1451 0.1439 0.0274 0.0272 0.0000
ROA 0.5021 0.1516 0.1503 0.0283 0.0280 0.0000
KSTERA 0.0034 0.0033 0.0033 0.0004 0.0004 0.0000

KUSTERB 0.0416 0.0097 0.0096 0.0013 0.0013 0.0000
KISTERA -0.0034 -0.0033 -0.0033 -0.0004 -0.0004 0.0000
RISTERA 0.3524 0.0032 0.0032 0.0004 0.0004 0.0000
PKA 0.0354 0.0357 0.0360 0.0333 0.0333 0.0000
SPOA 0.0113 0.0046 0.0046 0.0008 0.0008 0.0000

SPKA 0.0460 -0.0005 -0.0004 -0.0000 -0.0000 0.0000
SPA 0.0573 0.0041 0.0041 0.0008 0.0007 0.0000
SBA -0.0628 0.0006 0.0006 0.0001 0.0001 0.0000
SROA -0.0018 -0.0015 -0.0015 -0.0003 -0.0003 0.0000
SRKA -0.0054 -0.0014 -0.0014 -0.0002 -0.0002 0.0000

SRA -0.0072 -0.0028 -0.0028 -0.0006 -0.0006 0.0000
LOPREKA -0.0701 -0.0022 -0.0022 -0.0005 -0.0005 0.0000
SKQA 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SKOA 0.0462 0.0017 0.0017 0.0004 0.0004 0.0000
SKKA 0.0217 0.0005 0.0005 0.0001 0.0001 0.0000
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KAPREKA 0.0701 0.0022 -1   1  1-1..
-- 0.0005 0.0000PXA 0.3401 0.0386 0.0387 ..0332 0.0332 0.0000PYA 0.3558 0.0386 0.0388 0.0338 0.0337 0.0000PWA -0.0179 0.0137 0.0136 0.0018 0.0018 0.0000CA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329 0.0000

GIA 0.0034 0.0033 0.0033 0.0004 0.0004 0.0000EA 0.0000 ·.1.0000 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000- ' . .

0.3558 0.0065 0.0065 .1.0009 0.0009
'7 - A

0.00000.3080 0.0062 0.0060 0.0003 0.0003
.' il'.A

0.0000SUA 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
YACCA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329 0.0000SGINA -0.0333 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000LEFFA 0.0000 -0.0321 -0.0324 -0.0329 -0.0329 0.0000KIA -0.0388 -0.0391 -0.0393 -0.0338 -0.0338 0.0000KUA -0.0517 -0.0512 -0.0507 -0.0333 -0.0333 0.0000
FINCTRLA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000PB -0.0157 -0.0000 -0.0002 -0.0005 -0.0005 0.0000IB -0.3300 -0.0282 -0.0281 -0.0307 -0.0307 0.0000CPB -0.0157 -0.0314 -0.0313 -0.0312 -0.0312 0.0000CGB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306 0.0000
WB -0.0157 -0.0000 -0.0002 -0.0005 -0.0005 0.0000LB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306 0.0000KB -0.0314 -0.0311 -0.0308 -0.0306 -0.0306 0.0000UYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000FGl B -0.0124 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000
FGZB -0.0071 -0.0007 -0.0007 0.0002 0.0002 0.0000FGB -0.0195 -0.0005 -0.0005 0.0002 0.0002 0.0000OB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000QUA -0.0382 -0.0064 -0.0063 -0.0009 -0.0008 0.0000QIB 0.0068 0.0067 0.0066 0.0009 0.0009 0.0000

ROB 0.3176 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000OB 0.0186 0.0182 0.0177 -0.0044 -0.0044 0.0000OUA -0.0196 0.0118 0.0114 -0.0052 -0.0052 0.0000OIB 0.0254 0.0249 0.0244 -0.0035 -0.0035 0.0000ROB 0.3362 0.0183 0.0179 -0.0043 -0.0043 0.0000
KSTERB -0.0034 -0.0033 -0.0033 -0.0004 -0.0004 0.0000KUSTERA -0.0416 -0.0097 -0.0096 -0.0013 -0.0013 0.0000KISTERB 0.0034 0.0033 0.0033 0.0004 0.0004 0.0000RISTERB 0.3142 -0.0032 -0.0032 -0.0004 -0.0004 0.0000PKB 0.0280 0.0278 0.0275 0.0302 0.0302 0.0000
SPOB 0.0089 0.0022 0.0022 0.0002 0.0002 0.0000SPKB 0.0474 0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000SPB 0.0563 0.0027 0.0026 0.0002 0.0002 0.0000SBB 0.0628 -0.0006 -0.0006 -0.0001 -0.0001 0.0000SROB 0.0018 0.0015 0.0015 0.0003 0.0003 0.0000

SRKB 0.0054 0.0014 0.0014 1-1.0002 0.0002 0.0000SRB 0.0072 0.0028 0.0028 ''.0006 0.0006 0.0000LOPREKB 0.0701 0.0022 0.0022 0.0005 0.0005 0.0000SKQB -0.0022 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000SKOB -0.0462 -0.0017 -0.0017 -0.0004 -0.0004 0.0000
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OPLOSSING

1          '          3 199 200 X-INF

SKI(B -0.0217 -0.0005 -0.0005 -0.0001 -0.0001 0.0000
KAPREKB -0.0701 -0.0022 -0.0022 -0.0005 -0.0005 0.0000
PXB 0.3266 0.0249 0.0248 0.0303 0.0303 0.0000
PYB 0.3109 0.0249 0.0247 0.0297 0.0297 0.0000
PWB 0.0179 -0.0137 -0.0136 0.0018 -0.0018 0.0000

YB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306 0.0000
GIB -0.0034 -0.0033 -0.0033 -0.0004 -0.0004 0.0000
EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GYB 0.3109 -0.0065 -0.0065 -0.0009 -0.0009 0.0000
GKB 0.2952 -0.0062 -0.0060 -0.0003 -0.0003 0.0000

SUB -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
YACCB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306 0.0000
SGINB -0.0333 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0000
LEFFB 0.0000 -0.0314 -0.0311 -0.0306 -0.0306 0.0000
KIB -0.0247 -0.0244 -0.0242 -0.0297 -0.0297 0.0000

KUB -0.0118 -0.0123 -0.0128 -0.0302 -0.0302 0.0000
FINCTRLB 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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:ABEL :1.(Resgvqge): De Gesloren Volkshuishouding
He :     7 r a agmodel    e n    nonetaire    e x p a n s i e

'00 1 1). CONST.  dat wil zeggen de parameter:·aarden  en 2): IDENT. dat vil zeggEher gehanteerde model wordt verwezen naai TABEL 1.

SAVEGV:
SMPL 1:200:

3): GENR

OGE:=1,

EE:=0,
CGE:=0,
WACCE:=0;
SMPL 1:3 200:
OUTPUT LP 4 4;
PRINT QGE;
PREDICT GV DYN;

1            2            3          200

QGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1            2            1 200 X-INF

7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
CP 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
CG 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

.

-0.5000 -0.4524 -0.4093 -0.0000            *.'

L 1.5000 1.4524 1.4093 1.0000            *
K 0.0952 0.1814 0.2594 1.0000            *
UYA -0.7500 -0.6786 -0.6139 -0.0000            *
FG 1 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400            *
FG2 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134            *

FG -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534            *
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
RQ -0.0000 9.0000 -ID.0000 0.0000            *
0 -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8360            *
RO -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1640            *

KSTER 1.0000 1.0000 1.01100 1.0000            *
RISTER -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000            *
PK 0.9048 1.8186 -1.740 6 0.0000            *
SPO -0.0275 -0.0271 -0.0266 0.0134            *
SPKN 0.2400 0.2305 0.2219 0.1400            *
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SPN 0.2125 0.2034 0.1953 0.1534            *
PY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

PX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

GI 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

GY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

GK 0.0952 0.1814 0.2594 1.0000            "
YACC 0.2500 0.3214 0.3861 1.0000            *
SGIN 0.2000 0.1905 0.1819 0.1000            *
LEFF 1.5000 1.4524 1.4093 1.0000            *

FINCTRL 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000            *
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..,...:BEL  12.(Resov wager):  De Kle:ne Open volkshuisnouding met Vaste Wisseikoers€
net .raagmodel en nonetaire expansie

.001 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen .e naai TABEL 2.

SMPL 1:1000:

3): GENR

OGE:=1.

EE:=0,
PW:=0.
CGE:=0,
WACCE:=0.
MWE:=0,
RQWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
SMPL 1:3 999:1000;
OUTPUT LP 2 4;
PRINT QGE;
PREDICT OVVW DYN;

1          2           3 999 1000

QGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1          2           3 999 1000 X-INF

0.0069 0.0066 0.0064 0.0000 0.0000          *
I 0.0413 0.0398 0.0385 0.0000 0.0000          *
CP 0.0069 0.0066 0.0064 0.0000 0.0000          *
CG 0.0069 0.0066 0.0064 0.0000 0.0000          *
w -0.0034 -0·0014 0.0005 0.0000 0.0000          *

L 0.0103 0.0080 0.0059 -t).0000 -0.0000          *
K 0.0039 0.0073 0.0103 0.0000 0.0000          *
UYA -0.0052 -0.0020 0.0007 0.0000 0.0000          *
FG 1 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0000 -0.0000          *
FG2 0.0095 0.0094 0.0(194 0.000( 0.0000          *

FG 0.0092 0.0092 0.0091 ·1, I loot
, 0.0000          *

0 0.0539 0.0520 -1.0502 ;

.I 'It.) 1 '1
1 0.0000          *

QU 0.1008 0.0974 0.0940 LOO O0 0.0000          *
Ow -0.0218 -0.0210 -0.0203 -0.0000 -0.0000          *
OI 0.0791 0.0763 0.0737 0.0000 0.0000          *
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RO -0.0218 -0.0210 -0.0203 -0.0000 -0.0000          *
0 -0.1998 -0.1995 -0.1992 -0.0000 -0.0000          .
OU 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
OW -0.2754 -0.2725 -0.2697 -0.0000 -0.0000          *
OI -0.1746 -0.1752 -0.1757 -0.0000 -0.0000          *

RO -0.2754 -0.2725 -0.2697 -0.0000 -0.0000          *
KSTER 0.0413 0.0398 0.0385 0.0000 0.0000
KUSTER 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
KWSTER -0.0344 -0.0332 -0.0321 -0.0000 -0.0000          .
KISTER 0.0665 0.0642 0.0620 0.0000 0.0000          *

RISTER -0.0344 -0.0332 -0.0321 -0.0000 -0.0000          *
PK 0.0373 0.0325 0.0282 -0.0000 -0.0000          *
SPO -0.0062 -0.0062 -0.0062 - t). 0000 -0.0000          *
SPK 0.0118 0·0067 0.0062 0.0000 0.0000          *
SP 0.0056 0.0005 0.0000 -0.0000 -0.0000          *

SB -0.0069 -0.0066 -0.0064 -0.0000 -0.0000          *
SRO 0.0033 0.0032 0.0032 0.0000 0.0000          *
SRK 0.0102 0.0055 0.0054 0.0000 0.0000          *
SR 0.0134 0.0087 0.0086 0.0000 0.0000          *
LOPREK 0.0066 0.0021 0.0022 0.0000 0.0000          *

SKQ -0·0064 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *
SKO -0.0988 -0.0030 -0.0030 -0.0000 -0.0000          *
SKK -0.0906 0.0007 0.0006 -0.0000 -0.0000          *
KAPREK -0.1958 -0.0025 -0.0025 -0.0000 -0.0000          *
PF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *

PY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
SU -0.1892 -0.0004 -0·0004 LoOOO 0.0000          I
P 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          I
GI 0.0413 0.0398 0.0385 0.0000 0.0000          *

E 0.0539 0.0520 0.0502 0.0000 0.0000          *
GY 0.0069 0.0066 0.0064 0.0000 0.0000          *
GK 0.0039 0.0073 0.0103 0.0000 0.0000          *
YACC 0.0017 0.0046 0.0071 0.0000 0.0000          *
SGIN 0.0083 0.0076 0.0070 0.0000 0.0000          *

LEFF 0.0103 0.0080 0.0059 -0.0000 -0.0000          *
KI 0.0291 0.0317 0.0338 0.0000 0.0000          *
KW -0.0717 -0.0657 -0.0602 -0.0000 -0.0000          *
KU 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
DEV -0.9461 -0.9480 -0.9498 -1.0000 -1.0000          *

FINCTRL 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000          *
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Tabel 13. (Resovfwqgef): De kleine Open Volkshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen

Het vraagmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 3.

SMPL 1:200:

3): GENR

QGE:=1,

EE:=0,
CGE:=0,
WACCE:=0,
MWE:=0,
ROWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
SMPL 1:3 199:200;
OUTPUT LP 2 4;
PRINT QGE;
PREDICT OV DYN;

1          2          3 199 200

OGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 199 200 X-INF

Y 0.5000 0.1667 0.0556 -0.0000 0.0000 -0.0000
I 0.3333 0.1111 0.0370 -0.0000 -0.0000 -0.0000
CP 0.3333 0.1111 0.0370 -0.0000 -0.0000 -0.0000
CG 0.3333 0.1111 0.0370 -0.0000 -0.0000 -0.0000
W -0.4167 -0.1230 -0.0266 0.0000 0.0000 0.0000

L 0.7500 0.2341 0.0637 -0.0000 -0.0000 -0.0000
K 0.0317 0.0393 0.0391 0.0000 0.0000 -0.0000
UYA -0.3750 -0.1012 -0.0122 0.0000 0.0000 0.0000
FG 1 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400
FG 2 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134 -0.0134 -0.0200

FG -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534 -0.0534 -0.0600
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
QU 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
OW 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
QI 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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RO -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000

0 -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8343 0.8360 1.0000

OU 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

OW -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8343 0.8360 1.0000

OI -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8343 0.8360 1.0000

RO -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1657 -0.1640 0.0000

KSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

KUSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KWSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KISTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

RISTER -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
PK 0.9683 0.9607 0.9609 1.0000 1.0000 1.0000

SPO -0.0156 -0.0153 -0.0149 0.0150 0.0151 0.0200
SPK 0.1650 0.1460 0.1398 0.1400 0.1400 0.1400
SP 0.1494 0.1307 0.1249 0.1550 0.1551 0.1600

SB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SRO 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
SRK -0.0083 -0.0020 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

SR 0.0035 0.0098 0.0117 0.0017 0.0016 -0.0000
LOPREK 0.0035 0.0098 0.0117 0.0017 0.0016 -0.0000

SKQ 0.0500 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
SKO -0.0619 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SKK 0.0083 0.0020 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000
KAPREK -0.0035 -0.0098 -0.0117 -0.0017 -0.0016 0.0000
PF 0.6667 0.8889 0.9630 1.0000 1.0000 1.0000

PX 0.6667 0.8889 0.9630 1.0000 1.0000 1.0000
PY 0.5000 0.8333 0.944. 1.0000 1.0000 1.0000
PW 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
P -0.1667 -0.0556 -0.0185 -0.0000 -0.0000 0.0000
GI 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GK 0.6984 0.9282 1.0021 1.0000 1.0000 1.0000
SU 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
YACC 0.1250 0.0655 0.0434 0.0000 0.0000 -0.0000

SGIN 0.1333 0.1079 0.0998 0.1000 0.1000 0.1000
LEFF 0.7500 0.2341 0.0637 -0.0000 -0.0000 -0.0000
KI 0.0317 0.0393 0.0391 0.0000 0.0000 0.0000
KW 0.0317 0.0393 0.0391 0.0000 0.0000 -0.0000
KU 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

FINCTRL -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
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Tabel 14. (Restvvwqgef): De Grote Open Volkshuishouding met Vaste
Wisselkoersen
Het vraagmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 4.

SMPL 1:200;

3): GENR

QGEA:=1.

QGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,
CGEA:=0,
CGEB:=0,
PWA:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
SMPL 1:3 199:200;
OUTPUT LP 2 4;
PRINT QGEA;
PRE TVVW DYN;

1          2           3 199 200

QGEA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1          2           3 199 200 X-INF

YA 0.5005 0.5005 0.5005 0.5001 0.5001          *
IA 0.5055 0.5054 0.5053 0.5008 0.5008          *
CPA 0.5005 0.5005 0.5005 0.5001 0.5001          *
CGA 0.5005 0.5005 0.5005 0.5001 0.5001          *
WA -0.2502 -0.2262 -0.2044 0.0004 0.0004          *

LA 0.7507 0.7267 0.7049 0.4997 0.4997          *
KA 0.0481 0.0917 0.1311 0.5008 0.5008          *
UYA -0.3754 -0.3393 -0.3066 0.0006 0.0006          *
FGl A -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200          *
FG2A 0.0179 0.0177 0.0174 -0.0058 -0.0058          *

FGA -0.0021 -0.0023 -0.0026 -0.0258 -0.0258          *
QA 0.5107 0.5106 0.5105 0.5015 0.5015          *
QUB 0.4794 0.4796 0.4798 0 . 4 Q 7 1 0.4972          *
QIA 0.5211 0.5209 0.5207 0.5029 0.5029          *
ROA 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000          *
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OA -0.1934 -0.1868 -0.1803 0.3953 0.3963          *
OUB -0.2246 -0.2177 -0.2109 0.3909 0.3920          *
OIA -0.1829 -0 1.65 -0.1701 ..3967 0.3977          *
ROA -0.7038 -0.6971 -0.6905 -0.1062 -0.1052          *
KSTERA 0.5055 0.5054 0.5053 0.5008 0.5008          *

KUSTERB 0.4742 0.4745 0.4747 0.4964 0.4965          *

KISTERA 0.5159 0.515; 0.5156 ..502 z
RISTERA -0.0050 -0.0049 -0.0049 -0.0007 -0.0007          *
PKA 0.4573 0.4137 0.3743 -0.0001 -0.0001          *
SPOA -0.0155 -0.0153 -0.0150 0.0063 0.0063          *

SPKA 0.1238 0.1174 0.1131 0.0703 0.0703          *
SPA 0.1083 0.1021 0.0980 0.0765 0.0766          *
SBA -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0001 -to.0001          *
SROA 0.0024 0.0024 0.0024 0.0005 0.0005          *
SRKA 0·0037 0.0021 0.0021 0.0003 0.0003          *

SRA 0.0061 0.0045 0.0045 0.0008 0.0008          *
LOPREKA 0.0051 0.0035 0.0035 0.0007 0.0007          *
SKQA -0.0022 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *
SKOA -0.0685 -0.0027 -0.0027 -0.0005 -0.0005          *
SKKA -0.0323 -0.0007 -0.0007 -0.0001 -0.0001          *

KAPREKA -0.1030 -0.0035 -0.0035 -0.000; -0.0007          *
PFA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PXA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
PYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
SUA -0.0979 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *

PA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
GIA 0.5055 0.5054 0.5053 0.5008 0.5008          *
EA 0.5107 0.5106 0.5105 0.5015 0.5015          *
GYA 0.5005 0.5005 0.5005 0.5001 0.5001          *
GKA 0.0481 0.0917 0.1311 0.5008 0.5008          *

YACCA 0.1251 0.1612 0.1939 0.5007 0.5006          *
SGINA 0.1011 0.0963 0.0919 0.0501 0.0501          *
LEFFA 0.7507 0.7267 0.7049 0.4997 0.4997          *
KIA 0.0586 0.1020 0.1413 0.5023 0.5023          *
KUA 0.0783 0.1207 0.1589 0.5035 0.5035          *

DEVA -0.4893 -0.4894 -0.4895 -0.4985 -0.4985          *
FINCTRLA -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *
YB 0.4995 0.4995 0.4995 0.4999 0.4999          *
IB 0.4945 0.4946 0.4947 0.4992 0.4992          *
CPB 0.4995 0.4995 0.4995 0.4999 0.4999          *

CGB 0.4995 0.4995 0.4995 0.4999 0.4999          *
WB -0.2498 -0.2262 -0.2049 -0.0004 -0.0004          *
LB 0.7493 0.7257 0.7044 0.5003 0.5003          *
KB 0.0471 0.0897 0.1283 0.4992 0.4992          *
UYB -0.3746 -0.3393 -0.3073 -0.0006 -0.0006          *

FGl B -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200          *
FG2B 0.0096 0.0094 0.0092 -0.0076 -0.0076          *
FGB -0.0104 -0.0106 -0.0108 -0.0276 -0.0276          *
QB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *
QUA 0.5206 0.5204 0.5202 0.5029 0.5028          *
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OIB 0..780 .... Y 1   ... 93 ..·. 4 9,1 0.49 1
RQB -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000          *OB 0.0052 0.0104 0.0156 0.4391 0.4397          *OUA 0.0365 0.04:4 0.0462 0.4434 0.4440          *OIB -0.0052 0.0001 0·0054 0.4376 0.4383          *

ROB -0.4843 -0.4793 -0.4742 -0.0595 -0.0589          *KSTERB 0.4945 0.4946 0.4947 0.4992 0.4992          *KUSTERA 0.5258 0.5255 0.5253 0.5036 0.5035          *KISTERB 0.4841 0.4843 0.4844 0.4978 0.4978          *RISTERB 0.0050 0.0049 0.0049 0.0007 0.0007          *

PKB 0.4474 0.4049 0.3664 0.0001 0.0001          *SPOB -0.0120 -0.0118 -0.0115 0.0071 0.0071          *SPKB 0.1162 0.1131 0.1088 0.0697 0.0697          *SPB 0.1042 0.1013 0.0973 0.0768 0.0769          *SBB 0.0010 0.0010 0.0010 0.0001 0.0001          *

SROB -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0005 -0.0005          *SRKB -0.0037 -0.0021 -0.0021 -0.0003 -0.0003          *SRB -0.0061 -0.0045 -0.0045 -0.0008 -0.0008          *LOPREKB -0.0051 -0.0035 -0.0035 -0.0007 -0.0007          *
SKQB 0.0022 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000          *
SKOB 0.0685 0.0027 0.0027 0.0005 0.0005          *SKKB 0.0323 0.0007 0.0007 0.0001 0.0001          *KAPREKB 0.1030 0.0035 0.0035 0.0007 0.0007          *PFB 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000          *PXB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          '

PYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *PWB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *PB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *GIB 0.4945 0.4946 0.4947 0.4992 0.4992          *EB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *

GYB 0.4995 0.4995 0.4995 0.4999 0.4999          *GKB 0.0471 0.0897 0.1283 0.4992 0.4992          *SUB 0.0979 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *YACCB 0.1249 0.1602 0.1922 0.4993 0.4994          *SGINB 0.0989 0.0942 0.0900 0.0499 0.0499          *

LEFFB 0.7493 0.7257 0.7044 0.5003 0.5003          *KIB 0.0367 0.0794 0.1181 0.4977 0.4977          *KUB 0.0169 0.0607 0.1005 0.4965 0.4965          *DEVB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *FINCTRLB -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
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TABEL 15.(Restvfwqgef): De Grote Open Volkshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen
Het vraagmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT ver:ilzen we naar TABEL 5.

SMPL 1:200;

3): GENR

QGEA:=1,

QGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,
CGEA:=0,
CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
SMPL 1:3 199:200;
OUTPUT LP 2 4;
PRINT QGEA;
PRE TV DYN;

1          2          3 199 200

QGEA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 199 200 X-INF

YA 0.7000 0.5400 0.5080 0.5000 0.5000 0.5000
IA 0.6000 0.5200 0.5040 0.5000 0.5000 0.5000
CPA 0.6000 0.5200 0.5040 0.5000 0.5000 0.5000
CGA 0.6000 0.5200 0.5040 0.5000 0.5000 0.5000
WA -0.4500 -0.2614 -0.2074 -0.0000 -0.0000 0.0000

LA 1.0500 0.7814 0.7114 0.5000 0.5000 0.5000
KA 0.0571 0.1012 0.1396 0.5000 0.5000 0.5000
UYA -0.5250 -0.3621 -0.3051 -0.0000 -0.0000 0.0000
FGl A -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400
FG 2A 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134 -0.0134 -0.0200

FGA -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534 -0.0534 -0.0600
OA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
QUB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
QIA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
RQA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
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OA -0.1881 -0.1764         -0.1 (47 u.8343 0.8360 1.0000
OUB -1.1881 -1.176-, -1.1647 -0.1657 -0.1640 0.0000
OIA -0.1881 -0.1764 -0.1641 0.8343 0.8360 1.0000
ROA -1.1881 -1.1764 -1.lf:7 -0.1657 -0.1640 0.0000
KSTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

KUSTERB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
KISTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
RISTERA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
PKA 0.9429 0.8988 0.8604 0.5000 0.5000 0.5000
SPOA -0.0156 -0.0153 -0.0149 0.0150 0.0151 0.0200

SPKA 0.1950 0.1858 0.1806 0.1400 0.1400 0.1400
SPA 0.1794 0.1705 0.1657 0.1550 0.1551 0.1600
SBA 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
SROA 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
SRKA -0.0050 -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000

SRA 0.0069 0.0112 0.0120 0.0017 0.0016 -0.0000
LOPREKA 0.0069 0.0112 0.0120 0.0017 0.0016 -0.0000
SKQA 0.0500 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
SKOA -0.0619 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SKKA 0.0050 0.0005 -0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0000

KAPREKA -0.0069 -0.0112 -0.0120 -0.0017 -0.0016 0.0000
PFA 0.4000 0.4800 0.4960 0.5000 0.5000 0.5000
PXA 0.4000 0.4800 0.4960 0.5000 0.5000 0.5000
PYA 0.3000 0.4600 0.4920 0.5000 0.5000 0.5000
PWA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

PA -0.1000 -0.0200 -0.0040 -0.0000 -0.0000 0.0000
GIA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
EA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GYA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GKA 0.4571 0.5812 0.6356 1.0000 1.0000 1.0000

SUA 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
YACCA 0.1750 0.1779 0.2029 0.5000 0.5000 0.5000
SGINA 0.1600 0.1463 0.1403 0.1000 0.1000 0.1000
LEFFA 1.0500 0.7814 0.7114 0.5000 0.5000 0.5000
KIA 0.0571 0.1012 0.1396 0.5000 0.5000 0.5000

KUA 0.0381 0.0802 0.1198 0.5000 0.5000 0.5000
FINCTRLA 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
YB 0.3000 0.4600 0.4920 0.5000 0.5000 0.5000
IB 0.4000 0.4800 0.4960 0.5000 0.5000 0.5000
CPB 0.4000 0.4800 0.4960 0.5000 0.5000 0.5000

CGB 0.4000 0.4800 0.4960 0.5000 0.5000 0.5000
WB -0.0500 -0.1910 -0.2019 -0.0000 -0.0000 0.0000
LB 0.4500 0.6710 0.6979 0.5000 0.5000 0.5000
KB 0.0381 0.0802 0.1198 0.5000 0.5000 0.5000
UYB -0.2250 -0.3164 -0.3089 -0.0000 -0.0000 0.0000

FGl B 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
FG28 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
FGB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
QB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QUA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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QIB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
RQB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
OB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OUA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
OIB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ROB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KSTERB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KUSTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KISTERB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
RISTERB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PKB -0.0381 -0.0802 -0.1198 -0.5000 -0.5000 -0.5000
SPOB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SPKB 0.0450 0.0447 0.0413 0.0000 0.0000 -0.0000
SPB 0.0331 0.0330 0.0296 -0.0017 -0.0016 0.0000
SBB -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

SROB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SRKB 0.0050 0.0005 -0.0003 -11.0001 1 -0.0000 -0.0000
SRB -0.0069 -0.0112 -0.0120 -0·0017 -0.0016 0.0000
LOPREKB -0.0069 -0.0112 -0.0120 -0.0017 -0.0016 0.0000
SKQB -0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

SKOB 0.0619 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
SKKB -0.0050 -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 -0.0000
KAPREKB 0.0069 0.0112 0.0120 0.0017 0.0016 -0.0000
PFB -0.4000 -0.4800 -0.4960 -0.5000 -0.5000 -0.5000
PXB -0.4000 -0.4800 -0.4960 -0.5000 -0.5000 -0.5000

PYB -0.3000 -0.4600 -0.4920 -0.5000 -0.5000 -0.5000
PWB -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
PB 0.1000 0.0200 0.0040 0.0000 0.0000 -0.0000
GIB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

GYB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GKB -0.3619 -0.3998 -0.3762 -0.0000 -0.0000 0.0000
SUB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
YACCB 0.0750 0.1436 0.1831 0.5000 0.5000 0.5000
SGINB 0.0400 0.0442 0.0416 0.0000 0.0000 -0.0000

LEFFB 0.4500 0.6710 0.6979 0.5000 0.5000 0.5000
KIB 0.0381 0.0802 0.1198 0.5000 0.5000 0.5000
KUB 0.0571 0.1012 0.1396 0.5000 0.5000 0.5000
FINCTRLB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
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Tabel 16. (Resgaqge): De Gesloten Volkshuishouding
Het aanbodmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 6.

SAVE GA:
SMPL 1:200;

3): GENR

OGE:=1.

EE:=0,
CGE:=0,
WACCE:=0;
SMPL 1:3 200;
OUTPUT LP 4 4;
PRINT QGE;
PREDICT GA DYN;

1 3          200

QGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4) : OPLOSSING

1            2            j 200 X-INF

Y 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
I -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *CP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *CG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *W 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000            *

L 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *K -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000            *UYA 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000            *FG 1 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400            *FG2 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134            *

FG -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534             *
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000             *
RQ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000             *
0 -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8360            *
RO -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1640             *

KSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000             *
RISTER 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *
PK 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
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-0.0266 0.0134            *SPO -0.0275 .- U.UL /1

SPKN 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400            *

SPN 0.1125 0.1129 0.1134 0.1534            *

PY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

PX 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

GI 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *

GY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
GK 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000            *
YACC 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000            *
SGIN 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000            *
LEFF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000            *

FINCTRL -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000            *
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Tabel 17. (Resoavwqgef): De Kleine Open Volkshuishouding met VasteWisselkoersen
Het aanbodmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 7.

SMPL 1:1000 :

3): GENR

OGE:=1,

PW:=0.
EE:=0,
CGE:=0,
WACCE:-0,
MWE:=0,
RQWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0;
OUTPUT LP 2 4;
PRINT A MU BE BT ETA:
SMPL 1:3 999:1000 ;
PREDICT OAVW DYN;

A         MU         BE         BT        ETA

0.7500 0.5000 0.6667 0.0000 4.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 999 1000 X-INF
P 0.0023 0.0010 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *I 0.0367 0.0377 0.0387 0.0000 0.0000          *CP 0.0023 0.0045 0.0066 0.0000 0.0000          *CG 0.0023 0.0045 0.0066 0.0000 0.0000          *W 0.0023 0.0010 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *

L 0.0000 0.0035 0.0068 0.0000 0.0000          *K 0.0035 0.0068 0.0098 0.0000 0.0000          *UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *FG1 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0000 -0.0000          *FG 2 0.0095 0.0094 0.0094 0.0000 0.0000          *

FG 0.0092 0.0092 0.0091 0.0000 0.0000          *0 0.0539 0.0520 0.0502 0.0000 0.0000          *QU 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *QW -0.0218 -0.0210 -0.0203 -t' . 1)000 -0.0000          *QI 0.0791 0.0763 0.0737 0.0000 0.0000          *
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RO -0.0218 -0.0210 -0.0203 -0.0000 -0.0000          *
0 -0.1998 -0.1995 -0.1992 0.0000 -0.0000          *
OU 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
OW -0.2754 -0.2725 -0.2697 -0.0000 -0.0000          *
OI -0.1746 -0.1752 -0.1757 -0.0000 -0.0000          *

RO -0.2754 -0.2725 -0.2697 -0.0000 -0.0000          *
KSTER 0.0413 0.0398 0.0385 0.0000 0.0000          *

KUSTER 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
KWSTER -0.0344 -0.0332 -0.0321 -0.0000 -0.0000          *
KISTER 0.0665 0.0642 0.0620 0.0000 0.0000          *

RISTER -0.0344 -0.0332 -0.0321 -0.0000 -0.0000          *
PK 0.0378 0.0331 0.0287 -0.0000 -0.0000          *
SPO -0.0062 -0.0062 -0.0062 -0.0000 -0.0000          *
SPK 0.0115 0.0066 0.0063 -0.0000 -0.0000          *
SP 0.0052 l).0004 0.0001 -0.0000 -0.0000          *

SB -0.0069 -0.0066 -0.0064 -0.0000 -0.0000          *
SRO 0.0033 0.0032 0.0032 0.0000 0.0000          *
SRK 0.0103 0.0056 0.0054 0.0000 0.0000          *
SR 0.0135 0.0088 0.0086 0.0000 0.0000          *
LOPREK 0.0067 0.0021 0.0021 0.0000 0.0000          *

SKQ -0.0064 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *
SKO -0.0988 -0.0030 -0.0030 -0.0000 -0.0000          *
SKK -0.0907 0.0006 0.0006 -0.0000 -0.0000          *
KAPREK -0.1959 -0.0025 -0.0025 -0.0000 -0.0000          *
PX 0.0046 0.0021 -0.0002 -0.0000 -0.0000          *

PY 0.0069 0.0031 -0.0003 -0.0000 -0.0000          *
SU -0.1892 -0.0004 -0.0004 0.0000 0.0000          *

0.0000 0.0035 0.0068 0.0000 0.0000          *
GI 0.0413 0.0398 0.0385 0.0000 0.0000          *
E 0.0539 0.0520 0.0502 0.0000 0.0000          *

GY 0.0069 0.0066 0.0064 0.0000 0.0000          *
GK 0.0081 0.0089 0.0096 0.0000 0.0000          *
YACC 0.0000 0.0035 0.0068 0.0000 0.0000          *
SGIN 0.0078 0.0074 0.0070 -0.0000 -0.0000          *
LEFF 0.0000 0.0035 0.0068 0.0000 0.0000          *

KI 0.0287 0.0311 0.0333 0.0000 0.0000          *
KW -0.0721 -0.0663 -0.0607 0.0000 0.0000          *
KU 0.1008 0.0974 0.0940 0.0000 0.0000          *
DEV -0.9461 -0.9480 -0.9498 -1.0000 -1.0000          *
FINCTRL 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000          *
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Tabel 18. (Resoafwqgef): De Kleine Open Volkshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen

Het aanbodmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 8.

SAVE 'JA:
SMPL 1:209:

.): GENR

QGE:=-1.

EE:=0,
CGE:=0,
WACCE:=0,
MWE:=0,
RQWE:=0,
ROWE:=0,
RISTERWE:=0:
SMPL 1:3 200;
OUTPUT LP 4 4;
PRINT QGE;
PREDICT OA DYN;

1            2            3          200

QGE 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1            2            3 200 X-INF

Y 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
I -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000CP -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000CG -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000W -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

L 0.0000 -0.0000 -0.00()0 -0.0000 -0.0000K -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000FG 1 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400FG2 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134 -0.0200

FG -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534 -0.0600
0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000QU 1.0000 1.01  t-'11 1.0000 1.00001.0000
OW 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000QI 1.0000 1.0000 1. t-tor, 1 1.0000 1.0000
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RO -0.0000 -1.1. 0000 - L. 0 0 0 0 0.0000 0.0000
0 -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8360 1.0000
OU 1.0000 1. Ot)cD(1 1.0000 1.0000 1.0000
OW -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8360 1.0000
OI -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8360 1.0000

RO -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1640 0.0000
KSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KUSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KWSTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KISTER 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

RISTER -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000
PK 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
SPO -0.0156 -0.0153 -0.0149 0.0151 0.0200
SPK 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400
SP 0.1244 0.1247 0.1251 0.1551 0.1600

SB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
SRO 0.0119 0.0118 0.0116 0.0016 -0.0000
SRK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SR 0.0119 0.0118 0.0116 0.0016 -0.0000
LOPREK 0.0119 0.0118 0.0116 0.0016 -0.0000

SKQ 0.0500 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
SKO -0.0619 -0.0118 -0.0116 -0.0016 0.0000
SKK -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
KAPREK -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0016 0.0000
PX 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

PY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
PW 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
P -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GI 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
E 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

GY 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GK 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
SU 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
YACC 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
SGIN 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

LEFF 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
KI -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
KW -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
KU 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
FINCTRL -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
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Tabel 19. (Restavwqgef): De Grote Open Volkshuishouding met Vaste
Wisselkoersen
Het aanbodmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT verwijzen we naar TABEL 9.

SMPL 1:200;

3): GENR

OGEA:=1.

OGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,
PWA:=0,
CGEA:=0.
CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
OUTPUT LP 2 4;
SMPL 1:3 199:200;
PRINT OGEA;
PRE TAVW DYN;

1          2          3 199 200

QGEA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1 3 199 200 X-INF

PA 0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0009 -0.0009          *IA 0.0052 0.0054 0.0056 0.0016 0.0016          *CPA 0.0002 0.0005 0.0007 0.0009 0.0009          *CGA 0.0002 0.0005 0.0007 0.0009 0.0009          *WA 0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0009 -0.0009          *

LA 0.0000 0.0005 0.0010 0.0018 0.0018          *KA 0.0005 0.0010 0.0014 0.0018 0.0018          *UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *FGIA -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200          *FG2A 0.0179 0.0177 0.0174 -0.0058 -0.0058          *

FGA -0.0021 -0.0023 -0.0026 -0.0258 -0.0258          *QA 0.5107 0.5106 0.5105 0.5015 0.5015          *QUB 0.4794 0.4796 0.4798 0.4971 0.4972          *QIA 0.5211 0.5209 0.5207 0.5029 0.5029          *ROA 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000          *
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)A -0.1934 -0.1868 -,.t,1803 '.3953 0.3963          *
DUB -0.2246 -0.2177 -0.2101 1.3909 0.3920          *
OIA -0.1829 -0.1765 -0.1701 0.3967 0.3977          *
ROA -0.7038 -0.6971 -0.69•)5 -0.1062 -0.1052          *
KSTERA 0.5055 0.5054 0.5053 0.5008 0.5008          *

KUSTERB 0.4742 0.4745 0.4747 0.4964 0.4965          *
KISTERA 0.5159 0.5157 0.5156 0.5022 0.5022          *

RISTERA -0.0050 -0.0049 _,lit)049 -0.0007 -0.0007          *
PKA 0.5050 0.5044 0.5039 0.4989 0.4990          *
SPOA -0.0155 -0.0153 -0.0150 0.0063 0.0063          *

SPKA 0.0738 0.0722 0.0722 0.0703 0.0703          *
SPA 0.0583 0.0569 0.0571 0.0765 0.0766          *
SBA -0.0010 -0.0010 -0.0010 -0.0001 -0.0001          *
SROA 0·002: 0.002. 0.00 2 I 1.0005 0.0005          *
SRKA 0·0037 0.0021 0.0021 9.0003 0.0003          *

SRA 0.0061 0.0045 0.0045 0.0008 0.0008          *
LOPREKA 0.0051 0.0035 0.0035 0.0007 0.0007          *
SKQA -0.0022 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000          *
SKOA -0.0685 -0.0027 -0.0027 -0.0005 -0.0005          *
SKKA -0.0323 -0.0007 -0.0007 -0.0001 -0.0001          *
KAPREKA -0.1030 -0.0035 -0.0035 -0.0007 -0.0007          *
PXA 0.5002 0.5000 0.4998 0.4991 0.4991          *
PYA 0.5005 0.5000 0.4995 0.4982 0.4983          *
SUA -0.0979 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000          *
YA 0.0000 0.0005 0.0010 0.0018 0.0018          *

GIA 0.5055 0.5054 0.5053 0.5008 0.5008          *
EA 0.5107 0.5106 0.5105 0.5015 0.5015          *
GYA 0.5005 0.5005 0.5005 0.5001 0.5001          *
GKA 0.5007 0.5010 0.5012 0.5009 0.5009          *
YACCA 0.0000 0.0005 0.0010 0.0018 0.0018          *

SGINA 0.0511 0.0510 0.0510 0.0501 0.0501          *
LEFFA 0.0000 0.0005 0.0010 0.0018 0.0018          *
KIA 0.0109 0.0113 0.0116 0.0033 0.0032          *
KUA 0.0308 0.0300 0.0292 0.0025 0.0025          *
DEVA -0.4893 -0.4894 -0.4895 -0.4985 -0.4985          *

FINCTRLA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000          *
PB -0.0002 0.0000 0.0002 0.0009 0.0009          *
IB -0.0052 -0.0054 -0.0056 -0.0016 -0.0016          *
CPB -0.0002 -0.0005 -0.0007 -0.0009 -0.0009          *
CGB -0.0002 -0.0005 -0.0007 -0.0009 -0.0009          *

WB -0.0002 0.0000 0.0002 0.0009 0.0009          *
LB 0.0000 -0.0005 -0.0010 -0.0018 -0.0018          *
KB -0.0005 -0.0010 -0.0014 -0.0018 -0.0018          *
UYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *
FGl B -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200 -0.0200          *

FG 28 0.0096 0.0094 0.0092 -0.0076 -0.0076          *
FGB -0.0104 -0.0106 -0.0108 -0.0276 -0.0276          *
QB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *
QUA 0.5206 0.5204 0.5202 0.5029 0.5028          *
QIB 0.4789 0.4791 0.4793 0.4971 0.4971          *
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RQB -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000          *OB 0.0052 0.0104 0.0156 0.4391 0.4397          *OUA 0.0365 0.0414 0.0462 0.4434 0.4440          *OIB -0.0052 0.0001 0.0054 0.4376 0.4383          *ROB -0.4843 -0.4793 -0.4742 -0.0595 -0.0589          *

KSTERB 0.4945 0.4946 0.4947 0.4992 0.4992          *KUSTERA 0.5258 0.5255 0.5253 0.5036 0.5035          *KISTERB 0.4841 0.4843 0.4844 0.4978 0.4978          *RISTERB 0.0050 0.0049 0.0049 0.0007 0.0007          *PKB 0.4950 0.4956 0.4961 0.5011 0.5010          *

SPOB -0.0120 -0.0118 -0.0115 0.0071 0.0071          *SPKB 0.0662 0.0678 0.0678 0.0697 0.0697          *
SPB 0.0542 0.0561 0.0563 0.0768 n.0769          *
SBB 0.0010 0.0010 0.0010 0.0001 0.0001          *
SROB -0.0024 -0·0024 -0.0024 -0.0005 -0.0005          *

SRKB -0·0037 -0.0021 -0.0021 -0.0003 -0.0003          *
SRB -0.0061 -0.0045 -0.0045 -0.0008 -0.0008          *
LOPREKB -0.0051 -0.0035 -0.0035 -0.0007 -0.0007          *
SKQB 0.0022 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000          *
SKOB 0.0685 0.0027 0·0027 0.0005 0.0005          *
SKKB 0.0323 0.0007 0.0007 0.0001 0.0001          *KAPREKB 0.1030 0.0035 0.0035 0.0007 0.0007          *PXB 0.4998 0.5000 0.5002 0.5009 0.5009          *PYB 0.4995 0.5000 0.5005 0.5018 0.5017          *PWB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *

YB 0.0000 -0.0005 -0.0010 -0.0018 -0.0018          *GIB 0.4945 0.4946 0.4947 0.4992 0.4992          *EB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *GYB 0.4995 0.4995 0.4995 0.4999 0.4999          *GKB 0.4993 0.4990 0.4988 0.4991 0.4991          *

SUB 0.0979 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000          *YACCB 0.0000 -0.0005 -0.0010 -0.0018 -0.0018          *SGINB 0.0489 0.0490 0.0490 0.0499 0.0499          *LEFFB 0.0000 -0.0005 -0.0010 -0.0018 -0.0018          *KIB -0.0109 -0.0113 -0.0116 -0.0033 -0.0032          *

KUB -0.0308 -0.0300 -0.0292 -0.0025 -0.0025          *DEVB 0.4893 0.4894 0.4895 0.4985 0.4985          *FINCTRLB 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000          *
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TABEL 20.(Restafwqgef): De Grote Open Voikshuishouding met Flexibele
Wisselkoersen
Het aanbodmodel en monetaire expansie

Voor 1): CONSTANT en 2): IDENT ver:'ijzen we naai TABEL 10.

SMPL 1:200:

3): GENR

OGEA:=1.

QGEB:=0,
EEA:=0,
EEB:=0,
CGEA:=0,
CGEB:=0,
WACCEA:=0,
WACCEB:=0;
OUTPUT LP 2 4;
SMPL 1:3 199:200;
PRINT QGEA;
PRE TA DYN;

1          2          3 199 200

QGEA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

4): OPLOSSING

1          2          3 199 200 X-INF

PA -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
IA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
CPA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
CGA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
WA -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

LA 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
KA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
UYA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
FGl A -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400 -0.0400
FG2A 0.0275 0.0271 0.0266 -0.0134 -0.0134 -0.0200

FGA -0.0125 -0.0129 -0.0134 -0.0534 -0.0534 -0.0600

QA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

QUB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

QIA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

ROA -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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OA -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8343 0.8360 1.0000OUB -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1657 -0.1640 0.0000OIA -0.1881 -0.1764 -0.1647 0.8343 0.8360 1.0000ROA -1.1881 -1.1764 -1.1647 -0.1657 -0.1640 0.0000KSTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

KUSTERB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000KISTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000RISTERA -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000

PKA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9663
SPOA -0.0156 -0.0153 -0.0149 0.0150 0.0151 0.0200

SPKA 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400
SPA 0.1244 0.1247 0.1251 0.1550 0.1551 0.1600
SBA 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000
SROA 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
SRKA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

SRA 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
LOPREKA 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
SKOA 0.0500 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
SKOA -0.0619 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SKKA -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
KAPREKA -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
PXA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9663
PYA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9663
PWA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
YA 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337

GIA 1.0000 1.0000 1.0000 1.00uO 1.0000 1.0000
EA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GYA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
GKA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
SUA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

YACCA 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
SGINA 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
LEFFA 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
KIA -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0337
KUA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0337

FINCTRLA -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
PB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
IB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
CPB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
CGB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337

WB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
LB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
KB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
UYB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
FGl B 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

FG28 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
FGB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
OB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QUA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
OIB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
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ROB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
OUA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
OIB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ROB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

KSTERB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KUSTERA 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
KISTERB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
RISTERB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PKB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0337

SPOB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SPKB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
SPB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
SBB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SROB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000

SRKB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
SRB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0.0017 -0.0016 0.0000
LOPREKB -0.0119 -0.0118 -0.0116 -0·0017 -0.0016 0.0000
SKQB -0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SKOB 0.0619 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000

SKKB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000
KAPREKB 0.0119 0.0118 0.0116 0.0017 0.0016 -0.0000
PXB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0337
PYB -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0337
PWB -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000

YB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
GIB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GYB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GKB -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

SUB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
YACCB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
SGINB 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
LEFFB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
KIB 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337

KUB -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0337
FINCTRLB -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
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