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~ 1. Inleiding

In deze studie wordt een eenvoudig monetaristisch model toegepast op de Neder-

landse economie. De invloed van de geldgroei en van de prijsverstoringen vanuit

het buitenland op de produktiegroei, de inflatiegraad en de werkgelegenheid
staat daarbij centraal.

Nadat in g 2 het basismodel voor de gesloten volkshuishouding is gepresenteerd,

worden de gedragsvergelijkingen in de volgende paragrafen nader uitgewerkt.
In ~ 8 worden deze vergelijkingen in een vijftal modellen samengebracht en wordt

de onderlinge samenhang onderzocht.

De negende paragraaf gaat speciaal in op de ontwikkeling van de Nederlandse eco-
nomie in de jaren na de oliecrisis. Daarbij komen twee belangrijke beleidscon-

clusies naar voren, namelijk:
- fluctuaties in de geldgroei leiden tot een hogere inflatie en tot een grotere
werkloosheid dan constante of geleidelíjk dalende geldgroei

- de monetaire autoriteiten dienen zich te beperken tot inflatiebestrijding; een

beleid, gericht op bestríjding van de werkloosheid, heeft funeste gevolgen voor
inflatie én werkgelegenheid.

In de persoon van Dr. J.J. Sijben wil de schrijver de leden van het wetenschappe-

lijk personeel van de vakgroep Geld-, krediet- en bankwezen van K.H.T. bedanken
voor de grondslag die zij hebben gelegd voor zijn vorming als monetair econoom.
Zonder hun bijdrage, met name in talrijke plezierige discussies, was dit onder-
zoeksverslag nooit tot stand gekomen.



~ 2. Het model voor een gesloten economie

Friedman's artikel "A theoretical framework for monetary analysis" vormt een

belangrijk startpunt voor het onderzoek van de monetaire invloed op de prijs-
en de volumecomponent van het nationale inkomen.l)
De essentie van de monetaristische theorie is op een uiterst beknopte wijze
door Laidler in een model samengevat, dat desondanks nog empirisch toepasbaar

blijkt te zijn.2) Dit model, bestaande uit een geldvraagfunctie, een prijs-
aanpassingsrelatie en een vergelijking, die de opbouw van de prijsverwachtin-

gen beschrijft, wordt in de volgende paragrafen verder uitgewerkt, zodat het
voor de open Nederlandse economie bruikbaar wordt. Eerst wordt echter de
oorspronkelijke versie van dit model besproken.

De vraag naar reële kassen wordt door Laidler opgevat als een functie van het

reële inkomen, waarbij van de invloed van intrestvoeten wordt geabstraheerd:

0 0 0
m- p - a.y a~ 0 (1)

Hierin stelt m de nominale geldhoeveelheid voor, p het prijsniveau en y het

reële nationale inkomen, terwijl ' aangeeft, dat het een procentuele mutatie
t.o.v. de vorige periode betreft.

Deze vergelijking kan als volgt worden herschreven

0 0 0
y - l~a. (m - p) (1')

en kan dan beschouwd worden als een vraagfunctie naar goederen volgens het di-

recte bestedingsmechanisme. Als de reële geldhoeveelheid meer toeneemt dan het

normale niveau van het nationale inkomen, zodat de feitelijke reële kassen de

gewenste overtreffen, ontstaat een vraagoverschot naar goederen en neemt het

feitelijke reële inkomen sneller toe dan het natuurlijk niveau. Rekening hou-

dend met de definitie ~q - y- yc kan (1') worden beschreven als

1) Friedman [1970].
2) Laidler [1973]. Deze paragraaf steunt in sterke mate op een bespreking van

Laidler's model door Th. Humphrey (Humphrey [1975]).
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4q - l~a.(m - p) - yc (1")

waarin q staat voor de spanningsvariabele met betrekking tot de goederenmarkt

en yc voor het normale niveau van het nationale inkomen.

De verdeling van een toeneming van de nominale bestedingen als gevolg van een

stijging van de geldhoeveelheid in een prijs- en een volumebestanddeel kan al-

leen worden beschreven als deze vraagfunctie naar goederen wordt gecombineerd

met een vergelijking die het aanbodgedrag beschrijft. Laidler gebruikt daar-

voor een prijsvormingsrelatie in de vorm van een "expectations-augmented Phil-

lipscurve":

p- b.q-1 } pel b~ g (2)

Hierin is pel de op het einde van de vorige periode voor de lopende periode ver-

wachte inflatiegraad.

Aangenomen wordt dat de aanbieders van goederen en diensten bij een normale be-

zetting van de produktiecapaciteit hun prijzen verhogen met de verwachte infla-

tiegraad. Bij een meer dan normale bezetting daarentegen worden de prijzen ex-

tra verhoogd, bijvoorbeeld als gevolg van toenemende produktiekosten bij een

grotere produktie-omvang.3) De vertraging waarmee deze prijsaanpassing optreedt,

kan op verschillende manieren worden verklaard. Lange-termijncontracten op de

goederen- en~of arbeidsmarkt kunnen voorkomen dat de prijzen onmiddellijk op

een vraagoverschot op de betreffende markt reageren. Ook is denkbaar dat een

ondernemer die met een meer dan normale nominale vraag naar zijn produkten te

maken krijgt, in eerste instantie meent dat het een voor dat produkt specifie-

ke vraagstijging betreft en zijn aanbod daarom proportioneel met de vraag ver-

groot. Pas als hij op de markten voor produktiefactoren met prijsstijgingen

wordt geconfronteerd en ook op andere eindproduktmarkten een prijsstijqing

waarneemt, bemerkt hij dat van een algemene vergroting van de vraag sprake is.4)

3) Deze verklaring wordt gegeven in Humphrey [1975].
4) De hier gevolgde interpretatie van de expectations-augmented Phillipscurve

als prijszettingsfunctie verschilt van de interpretatie als aanbodfunctie
hierin, dat bij de laatste de verwarring tussen relatieve en algemene prijs-
stijgingen de produktie-uitbreiding veroorzaakt, terwijl hier de prijsstij-
ging het gevolg van de aanbodvergroting is.
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De inflatieverwachtingen worden gevormd volgend de adaptieve verwachtingspro-

cedure:

pe - d.p t(1 - d)pel 0 ~ d ~ 1 (3)

Volgens de "error-learning" hypothese worden de verwachtingen periodiek bijge-

steld met een fractie d van de voorspelfout in de lopende periode, zoals blijkt

wanneer vergelijking (3) wordt herschreven als:

0 0 0 0
pe - pel - d(p - pel) (3')

0 0 oe o oc
Het model bevat als endogene variabelen y of q, p en p, terwijl m en y exo-
geen zijn.
Op lange termijn is sprake van evenwicht als de feitelijke inflatiegraad gelijk

is aan de verwachte (p - pe), zodat volgens vergelijking (2) het feitelijke na-

tionale inkomen gelijk is aan het nationale inkomen bij volledige of normale
0 0 oc

werkgelegenheid. Op het evenwichtige groeipad geldt p- m- a.y , zodat op lan-

ge termijn iedere omvang van de geldhoeveelheid met volledige werkgelegenheid

in overeenstemming is en zijn weerslag volledig in het prijspeil vindt. De lan-

ge-termijn evenwichtssituatie wordt dus gekenmerkt door neutraliteit van het

geld volgens de natuurlijke-werkloosheidshypothese.

Op korte termijn is daarentegen wel sprake van een afruil tussen inflatie en

werkloosheid. Een verhoging van de groeivoet van de geldhoeveelheid, die in

overeenstemming met de monetaristische veronderstellingen exogeen is, leidt

tot een extra stijging van de nominale èn reële bestedingen. Pas in de volgende

periode reageren de prijzen op het vraagoverschot, zodat de feitelijke prijs-

stijging de verwachte overtreft. De groei van de reële kassen en van de reële

bestedingen wordt hierdoor afgeremd. Ook de verwachte inflatiegraad begint zich

aan te passen, waardoor via de feitelijke inflatiegraad de reële geldgroei ver-

der wordt aangetast.

Of en zo ja, op welke wijze na een verstoring een nieuw lange-termijn evenwicht

wordt bereikt, hangt af van de dynamische eigenschappen van het model. Uit (2)

en (3) volgt als herleide-vormvergelijking voor de inflatiegraad:

0 0
p- b.q-1 - b(1 - d)q-2 } P-1 (4)
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Uit deze vergelijking en het eerste verschil van (1") is de eindvergelijking

naar q af te leiden als:

q- l~a.~m - ~yc t(2 - b~a)q-1 -(1 - b(á-d))q-2 (5)

Deze vergelijking is stabiel als 4a ~ 2b - b.d, terwijl de aanpassing cyclisch

verloopt als b ~ 4a.d.

Uit vergelijking (5) blijkt dat een versnelling in de geldgroei de oorzaak is

van een verschil tussen het feitelijke en het natuurlijke inkomensniveau en

niet het niveau van de geldgroei. Dit verschil is daarom slechts door een voort-

durende versnelling van de geldgroei in stand te houden, die dan gepaard gaat
met een accelererende inflatiegraad.



~ 3. De uitwerking van de vraagfunctie

Het in de vorige paragraaf besproken model is niet zonder meer toepasbaar op

de Nederlandse situatie, die gekenmerkt wordt door het sterk open karakter van

onze economie. Om na te gaan of de vraagfunctie in de gedaante van vergelij-

king (1') toch aanvaardbaar is, is deze voor de periode 1954 t~m 1981 geschat

met verschillende geld- en inkomensbegrippen. Daarbij is gebruik gemaakt van

de reële groeivoet en het bijbehorende prijsstijgingspercentage van

- het netto natíonale inkomen tegen marktprijzen
- het bruto nationale produkt tegen marktprijzen
- de totale bruto bestedingen aan goederen en diensten
en de groeivoet van
- de basisgeldhoeveelheid (chartaal geld plus tegoeden van het geldscheppende

bankwezen bij De Nederlandsche Bank)
- de gecorrigeerde basisgeldhoeveelheid (d.w.z. exclusief de bij De Nederland-

sche Bank geleende reserves)
- M1, de primaire liquiditeiten
- M2, primaire liquiditeiten plus termijndeposito's
- M2A, M2 plus valutategoeden van ingezetenen en oneigenlijk spaargeld bij al-

gemene banken

- M3, M2A plus eigenlijk spaargeld bij algemene banken (inclusief spaarbewij-

zen aan toonder e.d.) plus de bij spaarinstellingen aangehouden middelen

- L2, M2 plus secundaire liquiditeiten ten laste van de centrale en lagere

overheden
- L2A, M2A plus secundaire liquiditeiten t.l.v. de overheid (- liquiditeiten-

massa volgens de definitie van De Nederlandsche Bank)
- L3, M3 plus secundaire liquiditeiten t.l.v. de overheid.

Gebleken is dat het netto nationale inkomen en het bruto nationale produkt nau-

welijks voor elkaar onderdoen, maar dat de totale bruto bestedingen de beste

resultaten opleveren. De geldhoeveelheid voldoet beter naarmate het een rtii-

mer geldbegrip betreft, zij het dat de drie laatst genoemde definities tot

minder goede resultaten leiden dan hun tegenhangers exclusief secundaire l.i-

quiditeiten t.l.v. de overheid.

Vanuit een vermogenstheoretische benadering van het geldvraaggedrag wekt de

conclusíe met betrekking tot de inkomensvariabelen enige bevreemding, omdat



-~-

men zou verwachten dat de invloed van onevenwichtigheden op de geldmarkt beperkt

blijven tot de binnenlandse bestedingen. Als ruilmiddel daarentegen is het geld

van belang voor alle transacties die in guldens (of vreemde valuta als die, voor

zover in handen van ingezetenen, in de gelddefinitie zijn opgenomen) worden af-

gewikkeld. Ongetwijfeld vormen de totale bestedingen een betere benadering voor

de transactieomvang dan de beide andere inkomensvariabelen. De grote verweven-

heid van de Nederlandse economie met het buitenland, waarbij de exportvraag dik-

wijls van groot belang voor de conjunetuur is, vormt de tweede rechtvaardiging

voor het uitdrukkelijk meenemen van de buitenlandse vraag naar onze goederen en

diensten in het inkomensbegrip.

De "voorkeur" voor een ruim geldbegrip is begrijpelijk, omdat geen rekening wordt

gehouden met de rentegevoeligheid van de geldvraag. Met name in de zeventiger ja-

ren heeft de rente-ontwikkeling een grote invloed gehad op het verloop van de

vraag naar de minder ruim gedefinieerde monetaire aggregaten. Opvallend is wel

dat de beide basisgeldvariabelen tot bijzonder slechte resultaten leiden. Op

grond van de in andere landen waargenomen en ook theoretisch onderbouwde samen-

hang tussen de basisgeldhoeveelheid en het monetair aggregaat volgens de M3-de-

finitie werd verwacht dat deze ongeveer even goed zouden scoren.

Het gevonden verband tussen de groeivoet van de reële totale bruto bestedingen

en de groeivoet van de met het prijspeil van de totale bestedingen gedefleerde
5)6)

geldhoeveelheid volgens de M3-definitie luidt voor de periode 1954 t~m 1981:

5) Tussen haakjes is onder de regressiecoëfficiënt de t-waarde vermeld, R2 is de
determinatiecoëfficiënt, DW de Durbin-Watsoncoëfficiënt van de analoge verge-
lijking met constante. Het gebruikte cijfermateriaal is in appendix A opgeno-
men.

6) De ve.rtraging is afgeleid uit de vergelijking
0 0 0 o a
y U,454m-~ t 0,40Am-1} - U,096p - 0,809p-1

(3,18) (2,54) (0,49) (4,94) R2 - 0,86 DW - 1,41.
0

De notatie m~ wordt gebruikt om aan te geven dat het de procentuele mutatie
f

van de geldhoeveelheid per ultimo betreft. De inflatiegraad daarentegen is de
mutatie in het prijsniveau dat gedurende het jaar gemiddeld heeft gegolden.
Omdat de verklarende variabele de reële geldhoeveelheid behoort te zijn, moet
de eis worden opgelegd dat m en p dezelfde vertraging hebben. Dit wordt met
deze notatie extra benadrukt.



0 0 0
y - 0,828(m-1 - p-1)

(12,77) R2 - 0,86 DW - 1,28

De korte-termijn elasticiteit tussen de reéle geldvraag en de reêle bestedingen
is hieruit te berekenen als a- 1,21. Deze moet vergeleken worden met een lange-
termijn elasticiteit van 1,08, berekend als het quotiënt van de groeivoeten van
de reële geldhoeveelheid en de reële totale bestedingen, wat overeenkomt met een
stijging van de geldquote van 0,41 per ultimo 1953 tot 0,45 per ultimo 1980.
Het geld blijkt op korte en op lange termijn het karakter van een luxe goed te
hebben, terwijl op korte termijn enige extra-oppotting plaats heeft en de om-
loopsnelheid meer afneemt.

De vertraging van één jaar waarmee de reèle kassen de reële bestedingen bein-
vloeden, is iets langer dan de periode van zes tot negen maanden na de stij-
ging van de geldhoeveelheid, gedurende welke volgens Friedman "... the main ef-
fect will be that actual balances will exceed desired balances, which may tempo-
rarily depress short-term interest rates but will have little other effect".7)

Binnen de periode 1954 t~m 1981 kunnen drie subperioden worden onderscheiden.
De eerste, 1954 t~m 1972, heeft alle informatie opgeleverd waarover de monetai-
re autoriteiten aan de vooravond van de oliecrisis konden beschikken en waarop
zij hun beslissingen m.b.t. het te voeren beleid hebben moeten baseren.
Een variant hierop geeft de periode 1961 t~m 1972. De vijftiger jaren worden
buíten beschouwing gelaten, omdat de problematiek waar de autoriteiten in deze
periode mee geconfronteerd werden, toch van een geheel andere karakter is ge-
weest dan die, welke zich op het einde van de zestiger jaren begon af te teke-

8)nen.
De feitelijke werking van de Nederlandse economie na de oliecrisis wordt bena-
derd met de steekproefperiode 1970 t~m 1981.9)

7) M. Friedman, Rediscovery of money-Discussion, American Economic Review, mei
1975, geciteerd in Humphrey [1975].

8) Een meer praktische reden voor het gebruik van een kortere steekproefperiode
is het feit, dat enkele gebruikte data maar tot 1959 teruggaan.

9) Deze periode is voor 1973 begonnen om het aantal waarnemingen te vergroten.
Rond 1970 begon zich, zij het nog versluierd door de gunstige conjunctuur,
de voor de zeventiger jaren zo kenmerkende structurele werkloosheid af te te-
kenen, terwijl in 1972 de wereldeconomie al werd getroffen door aanzienlijke
prijsstijgingen van grondstoffen.



Voor deze perioden zijn de volgende vergelijkingen gevonden

0 0 0
1954~72: y - 0,916(m-0,9 - p-0,9)

(13,21)

0 0
1961~72: y - 0,876(m-0~

(8,27)
7 - p-0,7)

0 0 0
1970~81: y - 0,707(m-0,9 - p-0,9)

(5,67)

R2 - 0,91 DW - 1,70

R2 - 0,86 DW - 1,48

R2 - 0,75 DW - 1,32

(1C)

(1D)

De globale wijze waarop de vertraging is bepaald, en de wat tegenstrijdige re-

sultaten maken iedere uitspraak over de verandering in de vertraging, waarmee

een toeneming van de reële kassen de reële bestedingen beinvloedt, speculatief.

De conclusie dat de invloed van de reële geldgroei op de bestedingen in de loop

van de tijd is afgenomen, komt wel duidelijk naar voren. Deze daling van de re-

gressiecoëfficiënt betekent een stijging van de coëfficiënt a, de inkomenselas-

ticiteit van de reële geldvraag. Verderop zal nog ter sprake komen dat de toe-

nemende stimulatie-resistentie van de economie ook op hechte theoretische fun-

damenten berust.

In Appendix B.1 zijn de voorspellingen met behulp van deze vergelijkingen tegen

de realisatie afgezet. De onderschatting van de feitelijke reële groei in de

eerste jaren kan verklaard worden uit een forse toeneming van het exportvolume

als gevolg van de verbeterde concurrentiepositie. Deze vertraagde reactie op

de geleide loonpolitiek werd nog versterkt door de consumptieve bestedingen,

die toenamen door de welvaartsronden die inmiddels mogelijk geworden waren. Het

dieptepunt van de conjunctuur na de bestedingsbeperking wordt voortreffelijk

voorspeld, de daarop volgende opleving vrij redelijk. Opvallend is de overschat-

ting in het begin van de zestiger jaren. De voor de hand liggende verklaring

dat de krappe arbeidsmarktsituatie na 1960 de bottle-neck voor de produktie is

gaan vormen, moet verworpen worden. Immers, de bestedingsexplosie van 1964 zou

dan in het geheel niet mogelijk zijn geweest. Er lijkt eerder van een typisch

keynesiaanse onderbesteding sprake te zijn geweest. De te lage reële lonen wat

de consumptieve bestedingen betreft, zijn hier ongetwijfeld een belangrijke oor-

zaak van. Ook de investeringen kunnen zijn achtergebleven omdat het onmogelijk
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was nieuw te creëren arbeidsplaatsen ook te bezetten. De accumulatie van reële
kassen in deze jaren zou dan de ruimte geschapen kunnen hebben voor de met de
loonexplosie samenhangende opleving. Hoewel de voorspellingen wat aan de pes-
simistische kant zijn, wordt de conjunctuurcyclus 1966 t~n 1972 weer redelijk
voorspeld, evenals de kortstondige opleving in 1973.

De op de oliecrisis van 1973 volgende recessie wordt in alle gevallen voorspeld.

Dit wijst er op dat deze inzinking het gevolg is geweest van een liquiditeits-
crisis, veroorzaakt door de uitholling van de reële geldhoeveelheid door de op-

getreden prijsstijgingen.10) Hetzelfde geldt met betrekking tot de huidige eco-
nomische inzinking. Deze wordt ook door de eerste drie vergelijkingen voorspeld,
zij het dat deze na 1976 gemiddeld 3~k te hoog voorspellen. Uiteraard scoort
vergelijking (1D) in dit opzicht beter, omdat bijna de helft van de betreffen-
de steekproefperiode door deze jaren wordt gevormd. Zoals hiervoor al is opge-
merkt, is de waarde van de coëfficiënt a de laatste jaren gestegen, wat er op
kan wijzen dat de economie zich sinds het midden van de jaren zeventig anders
is gaan gedragen,ll)

Hoewel alle vergelijkingen een redelijke benadering van de gerealiseerde groei
van de totale bestedingen geven, blijkt eenzelfde reële geldgroei in de zeven-
tiger jaren een 10 tot 20~ geringere invloed op de totale bestedingen te heb-
ben dan men op grond van de ervaring uít eerdere jaren zou verwachten. De vraag
in hoeverre dit consequenties voor het monetaire beleid heeft, kan pas worden
beantwoord als ook de prijsvorming is onderzocht.

10) Deze stelling is voor een aantal westerse landen onderzocht in Parkin [1981]
en Tatom [1981a]. Zie in dit verband ook Bomhoff [1981].

11) Deze structurele verandering blijkt in de volgende paragraaf tot uitdrukking
te komen in een lagere waarde van de natuurlijke groeivoet van de economie,
die o.a. samenhangt met de overschakeling op meer energie-extensieve tech-
nieken. Zie voor een micro-economische onderbouwing van dit verschijnsel
Tatom [1981a,b].
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~ 4. De prijsvormingsrelatie voor een open economie met vaste wisselkoersen

Zelfs als de príjs- en inkomensvariabele op de totale bestedingen zijn geba-
seerd, is de herleide-vormvergelijking (4) van het model voor een gesloten eco-

nomie niet op de Nederlandse situatie van toepassing. De lage determinatiecoèf-
ficiènt die bij de schatting van deze vergelijking wordt gevonden, bevestigt
dat één of ineer belangrijke verklarende variabelen ten onrechte zijn verwaar-
loosd.

Bij vaste en onveranderlijke wisselkoersen is de mutatie in het wereldmarktprijs-
peil een belangrijke determinant van de binnenlandse prijsontwikkeling.
Uitgaande van een evenwicht op (de lopende rekening van) de betalingsbalans en
constante binnen- en buitenlandse prijzen leidt een verhoging van het wereld-
marktprijspeil initiëel tot een betalingsbalanstekort.l2) Als het in- en uitvoer-
volume op de gewijzigde prijsverhoudingen gaan reageren, kan dit tekort in een
overschot omslaan. Via het proces van binnenlandse prijsaanpassing dat in gang
wordt gezet door vraagoverschotten op de binnenlandse goederenmarkten, wordt
het evenwicht uiteindelijk weer hersteld.

Van een nieuw evenwicht is pas sprake als het interne en externe evenwicht bei-
de zijn hersteld. Intern evenwicht impliceert evenwicht op de arbeidsmarkt,
d.w.z. de natuurlijke werkloosheid is gelijk aan de onvermijdelijke frictie-
werkloosheid.13) Omdat als gevolg van de opgetreden verstoring het niet uitge-

sloten is dat het relatieve belang van de verschillende sectoren in de econo-
mie verandert, kan dit een ander niveau van de natuurlijke produktie-omvang be-
tekenen. Zowel preferenties als technologie spelen een rol bij deze verandering
die in de relatie met het buitenland tot uitdrukking komt in een reèle wissel-
koersverandering. Herstel van het extern evenwicht houdt dan niet noodzakelijk
herstel van de koopkrachtpariteit in, zodat bij vaste wisselkoersen de binnen-
landse prijzen niet proportioneel met de buitenlandse prijsstijging verhoogd
behoeven te zijn,l4)

12) Dit verschijnsel staat bekend als het J-curve effect en wordt verklaard
door het feit dat de importvraag op korte termijn zeer prijs-inelastisch
is.

13) Met natuurlijke werkloosheid wordt hier bedoeld het werkloosheidspercentage
dat overeenstemt met normale bezetting van de produktiecapaciteit.

14) Zie Humphrey [1981].
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Uitermate belangrijk voor de vraag of na een omvanorijke verstoring als bij-

voorbeeld de oliecrisis van 1973 uberhaupt een evenwicht wordt bereikt, is de

reactie van de overheid op de onevenwichtigheden die gedurende dit aanpassings-

proces optreden. De ontwikkelingen in de westerse industrielanden sinds 1973

illustreren dit.15)

De hierboven weergegeven analyse berust op het gevolg voor de bestedingen van
een buitenlandse prijsverandering. Het is misschien meer voor de hand liggend
de nadruk op het kostenaspect van een invoerprijsstijging te leggen, omdat on-
ze (export)industrie een sterk veredelingskarakter draagt, terwijl de aanwezig-
heid van allerlei koppelings- en indexeringsmechanismen een kostenstijging als
een olievlek over de economie verspreidt. Bovendien stijgt het prijsniveau van
de totale bestedingen als reactie op de stijging van de invoerprijzen met 1~
met een percentage gelijk aan het aandeel van de finale importen in de totale
bestedingen, als deze kostenstijging volledig wordt doorberekend. Bij een onge-
wijzigde nominale geldhoeveelheid betekent een stijging van de binnenlandse
prijzen in reactie op een invoerprijsstijging een daling van de reële kassen,
waardoor de bestedingen afnemen volgens het in de vraagfunctie (1) besloten
mechanisme. Het aanpassingsproces verloopt in deze meer monetaristische bena-
dering via een (tijdelíjke) inzinking in plaats van via een conjuncturele over-
besteding.

In een door de werking van de gouden standaard geínspireerde analyse wordt de-
ze overbesteding niet alleen veroorzaakt door een grotere exportvraag en een
daling van het importvolume, maar tevens door de toeneming van de nominale geld-
hoeveelheid, die als een logisch gevolg van de betalingsbalansoverschotten wordt
gezien. De monetaire ruimte die voor een grotere nominale transactie-omvang no-
dig is, wordt als het ware automatisch gerealiseerd.

Inderdaad worden aan de mogelijkheden die de monetaire autoriteiten hebben om

deze geldgroei te verhinderen, grenzen gesteld, bijvoorbeeld door de hoeveel-

heid binnenlandse financiêle activa, die op de open markt verkocht kunnen wor-

den. 16)

15) Zie in dit verband De Grauwe [1980] en De Grauwe en De Wachter [1980].
16) Als de binnenlandse rentestijging, die het gevolg is van een verkrappend mo-

netair beleid, kapitaalimport induceert, wordt het betalingsbalansoverschot
groter, zodat de centrale bank de teugels nog strakker moet aantrekken.
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In het geval van betalingsbalanstekorten worden de autoriteiten door het slin-

ken van de goud- en deviezenvoorraad gedwongen maatregelen te treffen om het

evenwichtsherstel te bespoedigen.

Al kunnen de monetaire autoriteiten dus niet voorkomen dat het binnenlandse
prijspeil zich (gedeeltelijk) aanpast aan het wereldmarktprijsniveau, de snel-

heid waarmee de aanpassing plaats heeft, wordt wel door het monetaire beleid
mede beínvloed. Betekent in de klassieke analyse het uitstel van de onvermijde-

lijke príjsstijging het bestendigen van een binnenlandse overbesteding, onnodig
uitstel van het evenwichtsherstel in de indexeconomie gaat gepaard met produk-
tie- en werkgelegenheidsverlies. Het lijkt gerechtvaardigd de nominale geld-
groei ook bij vaste wisselkoersen als exogene variabele te beschouwen, zodat
aan de mogelijkheden van de monetaire autoriteiten in deze recht wordt gedaan.

Tot dusver is de mogelijkheid op een wereldmarktstijging te reageren met een

revaluatie van de geldeenheid buiten beschouwing gelaten. In een determinis-

tisch model met één macro-eo~nomisch goed lijkt dit de meest adequate oplos-

sing, maar bij het loslaten van deze stringente veronderstellingen blijkt het

tegendeel het geval te zijn. Zo doen zich problemen voor bij het tijdig onder-

kennen van de buitenlandse prijsimpuls en bij het onderscheiden tussen een tij-

delijke en een permanente prijsverandering. Bovendien betekent een revaluatie

bij het in prijs stijgen van één goed, dat alle andere exportprijzen vanuit

het buitenland bezien in één klap worden verhoogd, terwijl alle andere import-

prijzen zonder enige reden dalen. Terwijl er op de internationale markten

eigenlijk nog niets aan de hand is, wordt in het binnenland de gehele relatie-

ve-prijzenstructuur verstoord, zodat een tijdelijke teruggang in de bedrijvig-

heid zeer waarschijnlijk wordt.l7j Alleen als de economie door geinstitutiona-

liseerde indexeringsmechanismen zodanig is verstard, dat een prijsschok een

heilloze inflatie~devaluatie-spiraal in gang zet, is een tijdige revaluatie

een zinvolle remedie.

17) De gevolgen van de eerste oliecrisis voor Nederland zijn langs deze weg
versterkt, omdat door de opbrengsten van de aardgasexport, de relatief
gunstige binnenlandse energiesituatie en de hogere opbrengst van geéxpor-
teerde olieprodukten de gulden relatief t.o.v. de valuta's van de overige
industrielanden overgewaardeerd is. Hierdoor wordt de traditionele export-
industrie met een verslechtering van de concurrentiepositie geconfron-
teerd.
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Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt de prijsvormingsrelatie bij

vaste wisselkoersen gemodelleerd als

a owg oe
p- b.q-1 t c.P-1 } p-1 b ~ 0, c ~ 0 (6)

De eerste term geeft de invloed weer van de voor trendmatige produktiegroei

gecorrigeerde reële geldhoeveelheid langs de in de eerste paragraaf beschre-

ven weg. pwg is het prijspeil op de wereldmarkt, benaderd met het in guldens

gemeten invoerprijspeil, waardoor eventuele wisselkoersaanpassingen wegvallen.

De term c.pwg geeft het initiële effect van een buitenlandse prijsstijging weer,

de uiteindelijke verandering in het binnenlands prijspeil komt mede tot stand

via de verandering in de bestedingen en in de verwachte inflatiegraad. De coëf-

ficiënt c heeft dan een waarde van ten minste ongeveer 0,33, het aandeel van

de importen in de totale bestedingen.

De reeks voor de vraagoverschot-variabele q is als volgt geconstrueerd.

Allereerst is voor enkele jaren "volledige bezetting", in de zin van maximale

benutting van de produktiecapaciteit, verondersteld. Uit figuur 1 blijkt dat

de jaren 1950, 1956, 1964, 1970, 1973 en 1979 hiervoor in aanmerking komen.

Tussen twee opeenvolgende jaren met volledige bezetting is, zo wordt verder

verondersteld, de groeivoet van het natuurlijk niveau van de totale bestedin-

gen constant, zodat voor de tussenliggende jaren het full-employment niveau te

berekenen is.18) Vervolgens is de variabele q berekend als het verschil tussen

het feitelijk en het natuurlijk niveau van de totale bestedingen, uitgedrukt

in procenten van het feitelijk niveau, verminderd met het gemiddelde van dit

quotiënt over de periode 1952 t~m 1981, zodat het gemiddelde van q over deze

periode nul is.19)

Vergelijking (6) kan rekening houdend met de prijsverwachtinqsvormingsrelatie

(3) worden herschreven als

18) Voor 1980 en 1981 is de groeivoet van de periode 1973-1979 aangehouden.

19) Het natuurlijk niveau van de totale bestedingen is dus, in tegenstelling
tot de gebruikelijke definitie, in verband gebracht met "volledige" in
plaats van "normale" bezetting, waarna de spanningsvariabele is gecorri-
geerd voor het verschil tussen beide grootheden.



A4 21p.~97 mm~wco.
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4p - b.q-1 - b(1-d)q-2 } c.pwg - c(1-d)pwg (7)

Als alle vertragingen uit vergelijking (6) variabel tussen nul en één zijn kan

de relatie worden herschreven als

~p - b.a{q -(1-d)q-1} f b(1-a){q-1 -(1-d)q-2} f c.~{pwg -(1-d)pwg} f

t c(1-R){PWg - (1-d)Pw2} - d(1-Y)~P-1

0 ~ a ~ 1, 0 ~ B ~ 1, 0 ~ y ~ 1 (7' )

~ Deze vergelijking is geschat voor d- 0,1, d- 0,2 ... d- 0,9. Steeds bleek

daarbij de voorwaarde y~ bindend te zijn, zodat de optimale voorspelling werd

gevonden bij y- 0. Dit betekent dat de inflatieverwachting voor periode t in

periode (t-1) wordt gevormd op basis van de feitelijke inflatie van periode

(t-2).

Vervolgens is de definitieve vergelijking geschat in de vorm

0 o a
p - (1-d)P-1 - d.P-2 - b{(a.q t (1-a)q-1) - (1-d)(a.q-1 } (1-a)q-2)} f

t c{ (S.pwg f (1-S)Pwg) - (1-d)(~.PWg f (1-6)pwg) } (7")

waarbij voor de vertragingsvariabelen de in (7') gevonden waarden afgerond zijn

en voor d de laagste waarde, waarbij nog aan de voorwaarde y~ 0 werd voldaan,

is gebruikt.20)

Voor de perioden 1954-1981, 1954-1972 en 1961-1972 werd achtereenvolgens gevon-

den:

20) Dit correspondeerde namelijk met de hoogste R2 in het toegelaten gebied.
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p- 0,8p - 0,2p - 0,373(q - 0,8q ) t 0,408(pwg - 0,8pwg )(7A)
-1 -2 -0,2 -1,2 -0,25 -1,25

(3,38) (9,41) R2 - 0,84 DW - 1,32

p- 0'6p-1 - 0'4p-2 - 0,492(q-0~3 - 0'6q-1,3) t 0,432(pwg - 0,ópwg) (7B)

(3,16) (4,02) R2 - 0,85 DW - 1,51

p- 0'8p-1 - 0'2p-2 - 0,333(q-0,1 - 0'8q-1,1) t 0,387(pwg - 0,8pwg) (7C)

(1,79) (3,16) R2 - 0,70 DW - 1,8221)

Vergelijking van (7A) met (7B) wijst erop dat in de zeventiger jaren de invloed
van de invoerprijsstijging geringer en trager is geworden, terwijl de invloed
van de variabele q is afgenomen. Ook de waarde van d is lager geworden, een con-

clusie die nogal bevreemdt en waarop in de volgende paragrafen nog wordt terug-
gekomen.
Uit vergelijking (7B) en (7C) blijkt dat dezelfde conclusies in versterkte mate

voor de zestiger jaren gelden, met uitzondering van de vertraging in de tweede
term, terwijl de snelheid waarmee de vraagoverschot-variabele hier de prijsvor-

ming beinvloedt, opvalt.

In appendix B.2.a worden de voorspellingen met behulp van deze vergelijkingen
met de realisatie geconfronteerd. De voorspelling met de vertraagde gerealiseer-

a
de waarden van p blijkt bijzonder goed te voldoen. De systematische onderschat-

ting in de eerste helft van de jaren zestig is waarschijnlijk te verklaren door

reéle loonstijgingen, die boven de arbeidsproduktiviteitsstijging uitgingen en

dankzij de gunstige concurrentiepositie gemakkelijk in de prijzen konden worden

doorberekend. In de tweede helft van de zeventiger jaren is sprake van een voort-

durende overschatting, die samenhangt met de adaptieve verwachtingsvorming waar-

door de verwachte inflatiegraad steeds hoger is dan de f.eitelijke.

0
Het is uiteraard in deze perioden dat de op de vertraagde voorspellingen van p

gebaseerde doorloopvoorspelling, die met een soort cumulatie van voorspelfouten

is behept, de grootste afwijkingen gaat vertonen. Opvallend is verder de arote

onderschatting voor 1975, gevolgd door een piek in 1976, bij de voorspellingen

21) Hoewel de t-waarde van de eerste term in (7C) te laag is, is deze term toch
gehandhaafd.



- 17 -

volgens (7B) en (7C). De vertraging in de tweede term van (7A) is er waarschijn-

lijk de oorzaak van dat deze vergelijking dit verschijnsel niet vertoont.

Als men er rekening mee houdt dat 1954 een bijzonder ongelukkig jaar blijkt te

zijn om de doorloopvoorspelling op te starten, is de voorspelling tot het be-

gin van de jaren zeventig redelijk nauwkeurig. Van de jaren na 1973 kan dit niet

gezegd worden. Als verklaring hiervoor komt de mogelijkheid dat de reactiecoëf-
ficiënten aanmerkelijk zijn veranderd, niet in aanmerking, omdat in dat geval

ook voor de periode 1970 t~m 1981 de schatting van vergelijking (7') een aan-

vaardbaar resultaat zou hebben opgeleverd. In hoeverre het wisselkoerssysteem
een verklaring voor de verandering in de prijsvorming kan zijn, wordt in de

volgende paragraaf onderzocht.
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g S. De prijsvorming bij vrije wisselkoersen

In de vorige paragraaf is geen aandacht geschonken aan het aanpassingsproces

na een monetaire verstoring in een economie, die beschreven wordt met een mo-

del bestaande uit een geldvraagfunctie volgens vergelijking (1), een prijsvor-

mingsrelatie bij vaste wisselkoersen (6) en een adaptieve prijsverwachtings-

functie (3).

Uitgaande van een stationaire economie met binnenlandse en buitenlandse prijs-

stabiliteit leidt een vergroting van de nominale geldhoeveelheid tot een aan-

bodoverschot van reële kassen. Deze verstoring in de portefeuille-samenstel-

ling vertaalt zich in een vraagoverschot naar binnenlandse financiële activa

(daling van de binnenlandse rentestand), een vraagoverschot naar buitenlandse

financiële activa (tekort op de kapitaalrekening van de betalingsbalans) en een

vraagoverschot naar goederen, waaraan gedeeltelijk tegemoet wordt gekomen door

netto-aankopen in het buitenland (tekort op de lopende rekening).

De eerste twee effecten worden hier verder buiten beschouwing gelaten en zijn

alleen vermeld om aan te geven, waarom op korte termijn de toeneming van de no-

minale bestedingen geringer is dan de stijging van de geldhoeveelheid, wat tot

uitdrukking komt in de coëfficiënt a.

Voor zover het vraagoverschot naar goederen niet door netto-importen wordt ge-

dekt, zet het een prijsstijgingsmechanisme in beweging langs de in de tweede

paragraaf beschreven weg. Het mechanisme dat de inflatieverwachtingen genereert,

zorgt ervoor dat het geruime tijd kan duren voordat het evenwicht op de geld-

markt is hersteld, als dit tenminste mogelijk is.

Immers, door de prijsstijging vermindert de omvang van de reële kassen zodat

het verschil tussen het feitelijk en het natuurlijk niveau van de totale beste-

dingen verdwijnt. De verhoging van het binnenlandse prijsniveau betekent tevens

een verslechtering van de concurrentiepositie, waardoor een evenwicht op de goe-

derenmarkt gepaard gaat met een tekort op de lopende rekening van de betalings-

balans en binnenlandse werkloosheid. In de vorige paragraaf is er al op gewezen

dat het niveau van wat hier (misschien ten onrechte) natuurlijke werkloosheid

wordt genoemd, bepalend is voor de beoordeling van de evenwichtssituatie.

Omdat het onder deze omstandigheden onwaarschijnlijk is dat de tekorten op de

lopende rekening blijvend door kapitaalimporten worden gedekt, worden de mone-
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taire autoriteiten gedwongen de afvloeiing van liquiditeiten naar het buiten-

land te compenseren door een voortdurende geldcreatie. Op den duur zal de af-

neming van de goud- en deviezenvoorraad hen dwingen het monetair beleid te

wijzigen.22) In het model betekent dit dat een positieve waarde van de groei-

voet van de geldhoeveelheid (onder de gemaakte veronderstellingen van prijs-

stabiliteit en de afwezigheid van trendmatige groei) op zeker moment in de toe-

komst gevolgd moet worden door een even grote negatieve waarde.

De vermindering van de voorraad internationale reserves treedt niet op als de

hoogte van de wisselkoers onder invloed van de marktkrachten wordt bepaald.

Als gevolg van binnenlandse monetaire expansie vindt een depreciatie van de va-

luta plaats, waardoor de verslechtering van de concurrentiepositie zich niet

zal voordoen. In termen van het hier gehanteerde model komt dit tot uitdrukking

in een stijging van de invoerprijs in guldens.
De prijsvormingsrelatie (6) blijkt in theoretisch opzicht een adequate beschrij-

ving achteraf te geven, omdat de exogene variabelen van het model zich volgens

de boven geschetste wetmatigheden moeten voltrekken. Vooraf voorspellen en het

nagaan van de gevolgen van de verschillende monetair-politieke reacties is ech-
ter met deze vergelijking niet mogelijk. Bij een systeem van vrije wisselkoers-

vorming, het voor ons doel meest interessante geval, moet uitdrukkelijk rekening

worden gehouden met de invloed van de binnenlandse geldgroei op de wisselkoers-

ontwikkeling.23)

Bij vrije wisselkoersen is de prijsvorming met betrekking tot de binnenlandse

afzet op een drietal wijzen afhankelijk van de relatie met het buitenland. Op

de eerste plaats nemen de invoerprijzen toe als de ingevoerde goederen op de

wereldmarkt in prijs stijgen. Deze stijging van de invoerprijs in vreemde va-

luta (pw) is per definitie gelijk aan de invoerprijsstijging in guldens, ver-0
minderd met de nominale wisselkoersstijging (e) berekend als een gewogen gemid-
delde van de koersen van de valuta's van de exporterende landen.24) De tweede,

eveneens exogene invloed wordt gevormd door reéle wisselkoersveranderingen (er),

22) Speculatieve kapitaalexporten kunnen dit proces bespoedigen.

23) Zie voor een model met adaptief gevormde wisselkoersverwachtingen Laidler
[1977].

24) Ofschoon de totale bestedingen zoals dit begrip hier wordt gebruikt, aan
de middelenzijde ook de invoer van diensten bevatten, is é gewogen naar
de aandelen in de goedereninvoer. De gebruikte cijfers gaan slechts tot
1959 terug, zodat schatting vanaf 1954 onmogelijk is.
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die het gevolg zijn van verschillen in produktiviteitsstijging tussen de landen

en van veranderingen in de preferenties met betrekking tot de vraag naar de

verschillende goederen. Uitgaande van de definitie, dat de nominale wissel-

koersverandering is opgebouwd uit de reële mutatie plus het inflatieverschil
a or o 0 ow owg a 25)

met het buitenland, is er berekend als e- e-(p - p)- p - p- Op de

derde plaats stijgen de invoerprijzen als de eigen valuta depreciëert als ge-

volg van de binnenlandse inflatie, voor zover deze laatste wordt veroorzaakt

door een excessieve geldgroei. Als de lange-termijn elasticiteit tussen de re-

ele kassen en de reële inkomenscomponent op één wordt gesteld, kan dit effect
0 oc 26)

worden meegenomen in de term (m - y).

De prijsvormingsvergelijking bij vrije wisselkoersen luidt nu:

p- b.q-1 t c(Pw t er)-1 t f(m - Yc)-1 } Pel

b~ 0, c~ 0, f~ 0

(8)

De eerste term meet het indirecte effect van de nominale geldgroei via de vraag-

functie naar goederen, terwijl in de derde term direct de invloed van een ex-

cessieve geldgroei is opgenomen, zoals die zich openbaart via de financiële

markten en tot depreciatie leidt. Zo men wil, kan hierbij ook gedacht worden

aan de gevolgen van wisselkoersverwachtingen, voor zover die zijn gebaseerd

op de wetenschap, dat excessieve geldgroei via inflatie tot depreciatie van de

valuta leidt. In de tweede term zijn de beide exogene kostencomponenten samen-

gevat.

Substitutie van pel volgens vergelijking (3) levert op:

~p - b.q-1 - b(1-d)4-2 } c(pw f er)-1 - c(1-d)(pw t er)-2

f f(m - Yc)-1 - f(i-d) (m - Yc)-2
(9')

25) Zie in dit verband Humphrey [1981].

26) Bij de schatting van de relaties in deze en de volgende paragraaf is steeds

(m - yc ) gebruikt.-0,5 -1
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Schatting van deze vergelijking voor de periode 1961 t~m 1972 volgens de in de

vorige paragraaf aangegeven methode leidt tot het volgende resultaat:

0 0 0 ow or ow or
p- 0'4p-1 - 0'6p-2 - 0,440((p f e)-0,2 - 0'4(p } e)-1,2) f

(4,23)

0,412((m - yc0,5)-0,7 - 0,4(m - yc0,5)-1,7)(9)
(3,86)

R2 - 0,71 DW - 1,61

De term met de spanningsvariabele q is vanwege de lage t-waarde weggelaten. Een

verklaring kan gezocht worden in het feit dat deze term nog eens het effect van
de voor trendmatige inkomensstijging gecorrigeerde geldgroei bevestigt zonder
er nieuwe informatie aan toe te voegen. Dat met andere woorden het directe en
indirecte effect langs deze weg niet te scheiden zijn. Schijnbaar wordt in de
excessieve geldgroei ook een prijsverwachtingseffect met betrekking tot de ín-

flatie die het gevolg is van een vraagoverschot op de goederenmarkt, onmiddel-
lijk meegenomen. Opvallend is verder de in vergelijking met de resultaten van
de vorige paragraaf hoge waarde van d.

Appendix B.2.b. geeft een overzicht van de voorspellingen met behulp van deze
vergelijking. Voor de jaren van de steekproefperiode zijn deze niet slecht,
maar vanaf 1973 wordt de feitelijke inflatiegraad voortdurend overschat, wat
er toe leidt dat de doorloopvoorspelling volledig wegloopt.

Voor de periode 1970~1981 is het niet gelukt een plausibele vergelijking te
verkrijgen. Dit is ook eigenlijk niet te verwachten, omdat zoals boven is be-
toogd, vergelijking (7) dan eveneens een bruikbare beschrijving van de ontwik-
keling zou hebben gegeven. In de volgende paragraaf wordt daarom nagegaan of
de veronderstelde adaptieve verwachtingsvorming de oorzaak van dit falen kan
zijn.
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g 6. Minder irrationele inflatieverwachtingen

De in de vorige paragrafen besproken prijsvormingsrelaties zijn gebaseerd op

een adaptief verwachtingsmechanisme. Verondersteld wordt namelijk dat de eco-

nomische subjecten telkens aan het begin van een periode hun verwachtingen ten
aanzien van de inflatiegraad in die periode vormen aan de hand van de voor de

vorige periode verwachte inflatiegraad, bijgesteld op basis van informatie met

betrekking tot de feitelijke inflatie. Bovendien is gebleken dat deze informa-

tie steeds weinig recent is.

In figuur 2 zijn de inflatieverwachtingen volgens de vergelijking

pel - d.P-2 } (1-d)pe2 d- 0,2 en d- 0,4

tegen de feitelijke inflatiegraad afgezet.27) Ofschoon over de vijftiger en zes-

tiger jaren het nodige te zeggen valt, willen wij ons beperken tot de zeventi-

ger jaren. Rond 1970 begint het inflatieproces ingeburgerd te raken, maar de in-

flatieverwachtingen zijn nog grotendeels gebaseerd op de geringe prijsstijgin-

gen van de "gay sixties". In 1974 blijkt dat de economische subjecten zich in

het geheel niet bewust zijn van de gevolgen van de oliecrisis: de inflatiever-

wachting wordt nauwelijks aangepast omdat de inflatiegraad in 1972 tamelijk ge-

ring was. Alle informatie over stijgende energieprijzen wordt volledig gene-

geerd. Het omgekeerde geval doet zich in 1976 voor. In dat jaar wordt de in-

flatieverwachting bijgesteld niet op basis van informatie t.a.v. de actuele eco-

nomische situatie, die aanleiding zou geven een vermindering van de inflatoire

druk te verwachten, maar volledig op grond van het feit dat de inflatiegraad

in 1974 zo hoog is geweest.28)

Het zal duidelijk zijn dat voorspelfouten van bijvoorbeeld 10~ in 1974 grote

kosten met zich meebrengen. Inflatie is een verschijnsel dat maatschappelijke

27) De berekening is opgestart onder de veronderstelling dat in 1954 de ver-
wachte inflatiegraad gelijk is aan de feitelijke. Deze veronderstelling
heeft echter een te verwaarlozen invloed op de inflatieverwachtingen voor
de jaren zeventig.

28) Hiermee is de "echo" in de voorspellingen met behulp van de vergelijkingen
uit de twee voorafgaande paragrafen verklaard. Ook de overschatting van de
jaren na 1976 komt grotendeels voor rekening van de adaptieve verwachtings-
vorming.
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kosten veroorzaakt, omdat het de informatie-inhoud van prijzen uitholt, waar-

door de onzekerheid in de economie wordt vergroot. Om de onzekerheid te beper-

ken vormen economische subjecten zich verwachtingen ten aanzien van belangrij-

ke economische grootheden omdat zij trachten de kosten van verkeerde beslis-

singen te verkleinen.

Nu brengt het verzamelen en verwerken van de informatie die nodig is om betrouw-

bare voorspellingen te doen, ook kosten met zich mee. Bij een geringe inflatie

zullen deze niet opwegen tegen de voordelen van een betere voorspelling, zodat

het niet loont goede voorspellingen op te stellen. In dit geval is een adap-

tief verwachtingsvormingsproces wel degelijk rationeel voor een nutsmaximali-

serend economisch subject. Als het inflatieproces echter een bepaalde grens

overschrijdt (en dat kan rond 1970 wel eens het geval geweest zijn) wordt het

voor de homo economicus rationeel zich in de oorzaken van inflatie te gaan ver-

diepen. Hij zal doorgaan informatie te verzamelen totdat de marginale kosten

ervan gelijk zijn aan de marginale opbrengsten, de kosten van foutieve voor-

spellingen, die door een betere voorspelling worden bespaard.

Deze uiterst plausibele redenering is niets anders dan een zwakke variant van

de theorie omtrent de rationele verwachtingshypothese.29)

Deze hypothese stelt dat economische subjecten zich bij het vormen van hun ver-.

wachtingen met betrekking tot een economische grootheid baseren op alle beschik-

bare informatie ten aanzien van de variabelen, die volgens het model van de eco-

nomie voor de te voorspellen grootheid van belang zijn. Als volgens het model

de uiteindelijke determinanten van de inflatiegraad bij vrije wisselkoersen de

voor trendmatige reéle groei gecorrigeerde geldgroeí en de buitenlandse impuls

(pw f er) zijn, wordt de rationele inflatieverwachting ook gevormd op grond van

alle beschikbare informatie ten aanzien van deze grootheden.

Dit betekent echter niet dat volgens de rationele verwachtingshypothese geen

voorspelfouten worden gemaakt. In de economie doen zich onvoorzienbare schokken

voor, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden. Ook de vorming van het

OPEC-kartel in 1973 is hiertoe te rekenen. Daarnaast is de optimale rationele

voorspelling altijd onvolmaakt als sprake is van informatiekosten. De feite-

lijke inflatiegraad is daarom gelijk aan de som van de verwachte en de onver-

29) Een goede inleiding in deze theorie biedt Sijben [1979].



- 24 -

wachte inflatie, terwijl de laatste uit onvoorzienbare en uit in principe wel
voorspelbare factoren bestaat. In de praktijk zal het laatste onderscheid niet
altijd even gemakkelijk zijn.30)
Als het nu inderdaad zo is dat het publiek zich bewust geworden is van de sys-
tematische foutieve inflatieverwachtingen en zich minder irrationeel is gaan
gedragen, moet daarmee bij de opstelling van het model rekening worden gehou-
den. Voor de vraagfunctie naar goederen levert dit geen problemen op als de
verwachte nominale geldgroei via hogere inflatieverwachtingen onmiddellijk in
de feitelijke inflatiegraad neerslaat. Omdat de economische subjecten weten
dat hogere geldgroei tot meer inflatie leidt, passen zij hun verwachtingen on-
middellijk aan, zodat de reële geldhoeveelheid niet verandert. Alleen overwach-
te geldgroei leidt tot een aanbodoverschot van reële kassen en zo tot een vraag-.
overschot naar goederen.

Met betrekking tot de prijsvormingsrelatie wordt verondersteld, dat de buiten-
landse impuls (pw t er) steeds volledig onverwacht is. De verwachte inflatie-
graad is dan gelijk aan de verwachte, voor trendmatige reële groei gecorrigeer-
de nominale geldgroei:

oe oep - m (10)

Door vergelijking (10) in te vullen in de prijsvormingsrelatie

p- b.q-1 t c(pw f er)-1 } pel b ~ 0, c ~ 0 (11)

wordt als semi-herleide-vormvergelijking gevonden:

p- b.~i-1 } c(pw t er)-1 f inel (12)31)

30) Zo kan een koffie-drinkende consument de toekomstige koffieprijs beter voor-
spellen als hij enkele metereologen in dienst neemt en een weersateliet huurt.
Omdat de voordelen van de aldus verkregen inzichten in de komende oogst niet
opwegen tegen de kosten, zal hij dit niet doen.

31) In vergelijking (11) is de term f(m - yc)-1 uit (8) weggelaten, omdat de ver-

wachte wisselkoersstijging gelijk is aan de verwachte inflatiegraad, terwijl
de invloed van onverwachte geldgroei in de spanningsvariabele q is verwerkt.
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Op het eerste gezicht lijkt de interpretatie van vergelijking (12) erg eenvou-

dig: een verwachte geldgroei leidt onmiddellijk tot prijsstijging; een onver-

wachte geldgroei komt tot uitdrukking in een vraagoverschot op de goederenmarkt

en drijft langs die weg de prijzen op. De prijsstijging als gevolg van de on-

verwachte geldgroei gaat echter met enige vertraging gepaard.

Als de economische subjecten de werking van de economie kennen en dus weten dat

ook onverwachte geldgroei op den duur tot prijsstijging leidt, zullen zij zodra

ze de onverwachte geldgroei bemerken, hun inflatieverwachtingen aanpassen.32)

De zaak wordt nog gecompliceerder als we bedenken dat bij een geringe inflatie

rationeel handelende subjecten weinig kosten kunnen maken bij het opstellen van

hun verwachtingen. De inflatieverwachting wordt dan min of ineer adaptief gevormd

op basis van de informatie uit het verleden.

Om nu toch met behulp van zeer eenvoudige technieken tot resultaten te komen,

is vergelijking (12) in die zin veranderd dat voor de term mel een coéfficiént

is geplaatst, die wél positief moet zijn, maar niet per se één. Bovendien is er

rekening mee gehouden dat de verwachte gecorrigeerde geldgroei op de feitelijke

geldgroei van vorige perioden kan berusten.

Voor de jaren 1961 t~m 1972 is na enig experimenteren met de term die de ver-

wachte geldgroei weergeeft, als beste schatting gevonden:

p - 0,851q-~~2 t 0,884mi

(5,65) (13,46) R2 - 0,97 DW - 2,35

me staat voor 0,25(m - yc ) f 0,25(m - yc ) t 0,25(m - yc ) f
1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4

0,25(m-4~5 - yc5).

(12A)

De buitenlandse impuls heeft in deze periode geen significante invloed op de

prijsvorming.

32) Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de indirecte gevolgen van de buiten-
landse impuls.
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Uit appendix B.2.c blijkt dat de voorspellingen met behulp van deze vergelij-

king, met uitzondering van 1965, binnen de steekproefperiode bijzonder goed

zijn. De prijsstijging van 1974 wordt echter bijzonder slecht voorspeld, wat

ook wel te verwachten was, omdat deze voor een groot deel door de invoerprijs-
stijging werd veroorzaakt. Van 1976 t~m 1980 wordt de feitelijke prijsstijging
overschat. De vertraagde aanpassing van de verwachtingen lijkt als oorzaak voor
de hand te liggen.

Dit vermoeden wordt bevestigd door het volgende resultaat voor de periode 1970~
1981:

p- 0,252(pw t er)-0,25 } 0,525.m2

(4,68) (4,95) R2 - 0,93 DW - 0,90

m2 - 0,75(m-0,5 - Y~1) t 0,25(m-1,5 - Yc2)-33)

(12B)

De Durbin-Watson-coëfficiënt van deze vergelijking is afkomstig van de analoge
vergelijking met een significante constante. Uit appendix B.2.c blijkt echter

dat de voorspelfouten van (12B) ook nauw aan elkaar zijn gecorreleerd.
Dit bezwaar, dat te verhelpen zal zijn door de vergelijking in eerste verschil-

len te schatten, weegt ons inziens niet op tegen de theoretische aantrekkelijk-

heid van deze vergelijking, te meer daar in de voorafgaande paragrafen gebleken

is hoe moeilijk de prijsvorming in deze periode te verklaren is.

Zoals in paragraaf 8 zal blijken is het opnemen van vergelijking (12B) in het

model om een andere reden bezwaarlijk. Het model bevat dan namelijk geen enkel
terugkoppelingsmechanisme, zodat na een verstoring alle variabelen zich op een

nieuwe evenwichtswaarde vastzetten. Daardoor verliest het model zijn monetaris-
tische kenmerken.
Besloten is daarom een iets grotere tolerantie ten aanzien van de significantie
van de coëfficiënt voor de spanningsvariabele q toe te staan. Als minst slechte
resultaat kan vermeld worden:

oe o oc
33) m2 is ook te interpreteren als (m - Y-0,5)-0,75~
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p- 0,605q-0~1 t 0,303(pw t er)-0,4 } 0,350m3

(1,69) (4,57) (2,41)

(12C)

R2 - 0,92 DW - 2,08

me - 0,45(m - yc ) t 0,3(m - yc ) } 0,15(m - yc ) f3 -1,5 - 2 -2,5 -3 -3,5 -4

0,1(m-4,5 - yC5)

Het verschil van deze vergelijking met (12B) is in zoverre onverwacht, dat men

geneigd zou zijn een meer significante coëfficiënt voor q te combineren met een

verwachte inflatiegraad, die alleen recente informatie met betrekking tot de

geldgroei bevat.34) Opvallend is verder dat m3 een groter gewicht aan de meest

recente geldgroei toekent dan ml. Dit is theoretisch wel verklaarbaar, omdat

de grotere inflatie van de zeventiger jaren voor het publiek een prikkel vormt

zich sneller en beter te informeren.

De hoge Durbin-Watsoncoëfficiënt die bij (12C) staat vermeld, is eveneens af-

komstig van de vergelijking met significante constante. In de appendix blijkt

dat de voorspelling zeker niet beter is dan die van (12B). We zullen daarom

beide vergelijkingen in de laatste paragrafen weer tegenkomen.

Hiermee is het aanpassen van het model voor een gesloten economie aan de eisen

van de open Nederlandse economie beëindigd. Alvorens de gevonden vergelijkingen

samen te voegen wordt aan het model nog een vergelijking toegevoegd die de werk-

loosheid in relatie brengt met de spanning op de goederenmarkt. Zodoende wordt

het in de paragrafen 8 en 9 mogelijk de gevolgen voor de werkgelegenheid van de

verschillende monetair-politieke acties na te gaan.

34) De spanningsvariabele q geeft immers het gevolg van de gecumuleerde reële
geldgroei uit het verleden weer, zodat deze variabele alle informatie be-
vat die aan de vorming van de verwachte inflatiegraad op basis van een ge-
corrigeerde geldgroei uit het verleden ten grondslag ligt.
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~ 7. De Wet van Okun

Als de feitelijke produktie groter wordt dan overeenkomt met het natuurlijk ni-
veau van de totale bestedingen, zijn de ondernemers gedwongen ook hun vraag

naar arbeid te vergroten, zij het minder dan proportioneel met de produktie-
uitbreiding. Als redenen voor dit degressieve verband kunnen genoemd worden:

een betere benutting van de aanwezige arbeid en de aanwezigheid van overhead-

labour. Omgekeerd zullen de werkgevers bij een afneming van de bedrijvigheid
de werkgelgenheid verminderen, maar door het aanhouden van een interne arbeids-
reserve trachten te voorkomen dat zij bij het herstel van de normale produktie-
omvang in problemen geraken bij het vinden van ervaren krachten.

Dit verband tussen produktie en werkgelegenheid wordt weergegeven door de Wet

van Okun:

c
y-y~Yc - g(u - uN) g~ 0 (13)

Volgens vergelijking (13) gaat een meer dan normale produktie gepaard met een
werkloosheid, die geringer is dan het natuurlijk werkloosheidspercentage, en
omgekeerd. Deze vergelijking kan herschreven worden als

c c
u- uN f 1~g(y -y~yc) ~s uN - l~g(y-y ~y).

of: u - uN - (l~g).q (13')

Dit werkgelegenheidsaanpassíngsproces heeft met enige vertraging plaats.
Bij een vergroting van de vraag naar zijn produkten reageert de ondernemer in
eerste instantie met een intering op de voorraden. Als deze beneden een bepaal-
de grens komen, gaat hij proberen door overwerk e.d. met de aanwezige arbeid
een grotere produktie te realiseren. Pas als men er van overtuigd raakt dat het
niet om een kortstondige vraagstijging gaat, wordt getracht extra arbeid aan te
trekken. Hoe snel en de mate waarin dit gelukt hangt af van de algemene en spe-
cifieke arbeidsmarktomstandigheden,35)

35) In dit verband kan gewezen worden op de discussies rond het begrip passende
arbeid.
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Op dezelfde wijze wordt de inkrimping van de werkgelegenheid uitgesteld totdat

duidelijkheid is verkregen ten aanzien van de oorzaken van de geringere vraag.

Een verdere vertraging wordt veroorzaakt door wettelijke regelingen met be-

trekking tot de ontslagprocedure. Daar staat tegenover dat de opbouw van een

stelsel van sociale voorzieningen kan hebben bijgedragen tot het lichtvaardi-

ger elders stallen van tijdelijk overtollige arbeidskrachten.

Een reeks voor het natuurlijk werkloosheidspercentage is geconstrueerd met be-

hulp van figuur 3. In de bovenste helft van de figuur ís de spanningsvariabele

met betrekking tot de goederenmarkt afqezet. Omdat een vraagoverschot op de

goederenmarkt een meer dan normale werkgelegenheid en dus een minder dan norma-

le werkloosheid veroorzaakt, is de positieve as naar beneden getekend. In de

onderste helft van de figuur is eerst de feitelijke werkloosheid afgebeeld,

waarna de natuurlijke werkloosheidsvoet er min of ineer op het oog is ingetekend.

In 1961 is de na-oorlogse wederopbcuw voltooid. De natuurlijke werkloosheid is

daarbij tot l~h gedaald, zodat de werkloosheid tegen de bodem van de onvermijde-

lijke frictiewerkloosheid aanstoot. Als gPVOlg van de loonexplosie is een een-

malige verhoging van de natuurlijke werkloosheidsvoet met een }~ verondersteld,

omdat de plotselinge loonkostenstijging een minder arbeidsintensieve techniek

oproept. Een geleidelijke stijging van de natuurlijke werkloosheid lijkt hier

minder voor de hand te liggen, omdat de groei van de produktiecapaciteit voor-

alsnog voldoende groot is om de stijging van de beroepsbevolking op te vangen.

Pas na 1969 leidt de uitholling van de rendementsverwachtingen tot een vermin-

derde investeringsactiviteit, waardoor de natuurlijke werkloosheid begint te

stijgen. Tot en met 1973 neemt daardoor de feitelijke werkloosheid voortdurend

toe, ondanks een hoge bezettingsgraad van de produktiecapaciteit. Daaroverheen

komen dan de beide oliecrises, die aanleiding geven tot een geleidelijke over-

schakeling op een minder energie-intensieve en dus op een meer arbeids- en ka-

pitaalintensieve techniek.
Als reden dat dit niet tot uitdrukking komt in een stabilisering van de stij-

gende natuurlijke werkloosheidsvoet, kunnen de economische veroudering van de

bestaande kapitaalgoederenvoorraad als gevolg van de energiekostenstijging en

de geringe investeringsactiviteit worden genoemd. Beide factoren hebben de na-

tuurlijke groeivoet van de economie aanzienlijk doen afnemen.
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De vergelijkingen voor de verschillende perioden luiden:

1954~1981: u - uN - -0,247 q-0,2

(10,81)

1954~1972: u - uN - -0,224 q-0,2
(9,88)

1961~1972: u - uN - -0,224 q-0,3
(5,26)

1970~1981: u - uN - -0,287 q-0,3
(7,05)

R2 - 0,81 DW - 1,47

R2 - 0,84 DW - 1,51

R2 - 0,72 DW - 1,20

R2 - 0,82 DW - 1,16

(13A)

(13B)

(13C)

(13D)

Uit deze vergelijkingen blijkt dat de reactie van de werkgelegenheid op de goe-

derenmarktsituatie in de zestiger jaren iets trager is geworden dan in de jaren

daarvoor, terwijl de coëfficiënt-waarde niet veranderd is. Boven is al aangege-

ven dat de krapte op de arbeidsmarkt er de oorzaak van is dat de werkgevers iets

langer de kat uit de boom kijken, alvorens tot ontslag over te gaan, terwijl het

omgekeerd moeilijk is nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. Met betrekking tot

de jaren zeventig lijken bureaucratische en democratische oorzaken van de grote-

re vertraging meer voor de hand te liggen. Een verklaring voor de grotere coëf-

ficiënt zou gezocht kunnen worden in de gerínge conjuncturele fluctuaties, die

het gevolg zijn van de voortdurende expansieve economische politiek.

In appendix B.3 wordt een overzicht van de voorspelkwaliteiten van de verschil-

lende vergelijkingen gegeven. De opvallende gelijkluidendheid van de voorspel-

fouten wijst erop dat de oorzaak daarvan is gelegen bij de wijze waarop de na-

tuurlijke werkloosheidsvoet is bepaald. Daarmee worden ook de hierboven ge-

trokken conclusies ondergraven. Hoewel we met behulp van de vergelijkingen (13A)

t~m (13D) in de komende paragrafen in staat zijn de werkgelegenheidseffecten

van verschillende monetair-politieke strategieën bij gegeven niveau van de na-
tuurlijke werkloosheidsomvang na te gaan, blijft een zwak punt in de redene-

ring het buiten beschouwing laten van de gevolgen voor de natuurlijke werkloos-

heid zelf.
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4 8. De eigenschappen van.de vijf modellen

In deze paragraaf worden de in de voorafgaande paragrafen besproken vergelijkin-
qen in een vijftal modellen samengebracht. De vergelijkingen die voor de perio-
den 1954 t~m 1981 en 1954 t~m 1972 zijn geschat, worden hier buiten beschouwing
gelaten. De daaruit samen te stellen modellen verschillen namelijk niet wezen-
lijk van het model met vaste wisselkoersen voor de jaren 1961 t~m 1972.

Van ieder model worden in het kort de eigenschappen besproken. Dit gebeurt voor-
namelijk aan de hand van een illustratie van de modelwerking met behulp van een
eenmalige monetaire impuls van 10~. Ter vereenvoudiging wordt steeds uitgegaan
van een stationaire economie, waarin de natuurlijke werkloosheid op nul procent
is gesteld. In de uitgangssituatie zijn het binnen- en buitenlandse prijspeil
constant, evenals de nominale en reèle componenten van de wisselkoers. De tekst
wordt toegelicht door middel van de in appendix C opgenomen tabellen.

Model I: vaste wisselkoersen, 1961-72.

Dit model is samengesteld uit de volgende vergelijkingen:

0 0 0
y - 0,876 (m-0,7 - p-0,7) (1C)

0 0 0 0 0
p- 0'8p-1 } 0'2p-2 } 0,333(q-0,1 - 0'8q-1,1) -: 0,387(pwg - 0,8pwi)(7C)

0 oc
q- q-1 t Y- Y

u - uN - 0,224q-0,3 (13C)

Een duurzame positieve discrepantie tussen de feitelijke en de natuurlijke werk-
loosheidsvoet kan in dit model alleen worden veroorzaakt door een voortdurende
invoerprijsstijging. Het prijsniveau wordt namelijk verhoogd, zodat bij een ge-
geven geldhoeveelheid de reële totale bestedingen op een lager niveau komen.
Het evenwicht bij onvolledige werkgelegenheid wordt bereikt als het prijspeil

zich op het nieuwe niveau stabiliseert, dat wil zeggen als de prijsstijging ten
gevolge van de invoerprijsstijging precies wordt gecompenseerd door de jaarlijk-
se prijsdaling als gevolg van het aanbodoverschot op de goederenmarkt.



- 32 -

In paragraaf 4 is al aangegeven dat dit een weinig realistische situatie is. Bij

een voortdurende stijging van het buitenlandse prijspeil ontstaat een overschot

op de lopende rekening van de betalingsbalans, zodat op den duur de veronder-

stelling van volledíg beheersbare geldgroei moet worden toegelaten. Zodoende

wordt de monetaire speelruimte geschapen, die nodig om de volledige aanpassing

van de binnenlandse inflatiegraad aan de buitenlandse prijsstijging te realise-

ren, zonder dat dit ten koste gaat van de binnenlandse werkgelegenheid.

Ook bij afwezigheid van buitenlandse prijsstijgingen past de inflatiegraad zich

op den duur aan bij een voortdurende stijging van de geldhoeveelheid, terwijl

de werkloosheid naar het natuurlijk niveau terugkeert. Althans in het model.

In de praktijk echter zullen de monetaire autoriteiten ofwel de geldgroei moeten

beperken, ofwel toe moeten staan dat de valuta gaat depreciëren met hetzelfde

jaarlijkse percentage.

Een eenmalige invoerprijsstijging leidt na een cyclisch aanpassingsproces tot

herstel van de uitgangspositie. Het prijspeil van de totale bestedingen past

zich namelijk niet aan bij het niveau van de buitenlandse prijzen, zodat de

príjzen van de binnenlands geproduceerde goederen gedaald moeten zijn. Per sal-

do wordt het ruilvoetverlies precies gecompenseerd door een groter exportvolume,

zodat het evenwicht op de lopende rekening wordt hersteld. Dankzij de verbeter-

de concurrentiepositie heeft de daling van het nationale inkomen dan ook geen

gevolgen voor de werkgelegenheid.

Een stijging van de geldhoeveelheid met 10~ gedurende periode 0(m}~ - 10 in

t- 0) leidt in periode 1 tot een stijging van de totale bestedingen met 6,5g.
Dit is het resultaat van enerzijds een stijging met ruim 7~ ten gevolge van de

nominale geldgroei en anderzijds van een daling van iets meer dan 0,5~ als ge-
volg van de onmiddellijke daling van de reële geldhoeveelheid door de prijs-
stijging, die wordt veroorzaakt door de opgewekte spanning op de goederenmarkt.

De werkloosheid daalt in deze periode met ruim 1~.

In periode 2 wordt de stijging van de reële bestedingen, als vertraagde reactie
op de nominale geldgroei, ongeveer gecompenseerd door de neerwaartse invloed

van de prijsstijging. Inflatie en werkgelegenheid nemen nog toe, omdat zij met
enige vertraging op de spanningsvariabele q reageren.
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De inflatieverwachtingen beginnen in periode 3 een rol te spelen. Vanaf dat jaar

is de prijsstijging de resultante van de stijgende inflatieverwachtingen en een

afnemend vraagoverschot op de goederenmarkt. In periode 7 is het vraagoverschot

omgeslagen in een aanbodoverschot, zodat de feitelijke inflatiegraad voor het

eerst kleiner is dan de verwachte inflatie. Ook de feitelijke werkloosheid wordt

groter dan overeenkomt met het natuurlijk niveau.

Rond periode 12 vindt de omslag plaats. De werkloosheid heeft het hoogste punt

bereikt en ondanks positieve inflatieverwachtingen is het inflatieproces volle-

dig afgebouwd. Daardoor nemen de reêle kassen weer toe, zodat ook de reêle be-

stedingen in periode 13 kunnen stijgen. Het omgekeerde geldt in alle opzichten

rond periode 28.

Dit aanpassingsproces gaat met steeds geringer wordende uitslagen oneindig lang

door. Uiteindelijk stabiliseren de bestedingen en de werkgelegenheid zich op

hun natuurlijke niveau. Het prijspeil bedraagt dan precies 10~ meer dan in de

uitgangssituatie, zodat de grotere geldhoeveelheid volledig in het prijsniveau

tot uitdrukking is gekomen.

Model II: vrije wisselkoersen, 1961-72.

Behalve de vergelijkingen (7C) en (13C) en de definitie van q bevat dit model

de volgende prijsvormingsfunctíe:

0 0 0 ow ar ow or
p- 0'4p-1 } 0'6p-2 } 0,440((p t e)-0~2 - 0,4(p t e)-1~2)

t 0,412((m - yc ) - 0,4(m - yc ) )-0,5 -0,7 0,5 -1,7 (9)

Door het ontbreken van de spanningsvariabele q in deze vergelijking bevat het

model geen terugkoppelingsmechanisme. Dit heeft tot gevolg dat het model bij

een voortdurende monetaire of buitenlandse impuls explodeert. Bij een eenmalige

impuls vanuit de monetaire sfeer of vanuit het buitenland stabiliseren de groei-

voeten zich op een niet-evenwichtig niveau, zodat de volumegrootheden u en q

weglopen.

Ten gevolge van een eenmalige stijging van de geldhoeveelheid met 10~ gedurende
0 0

periode 0 nemen y en p in periode 1 beide toe. In het tweede jaar dalen de reële
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kassen, omdat de inflatie nog vertraagd wordt gevoed door de monetaire impuls.

Vanaf periode 3 wordt het inflatieproces volledig gedragen door de in dat jaar
actueel geworden inflatieverwachtingen. Via een alternerend proces stabiliseert

de inflatiegraad zich op een niveau van 1,558, waardoor de reële bestedingen
jaarlijks met 1,36~ afnemen. De werkloosheid neemt met 0,3~ per jaar toe.

Hoewel men zich niet goed kan voorstellen dat een dergelijke ontwikkeling zich
gedurende lange tijd zal voortzetten, ligt deze wel in de lijn van de adaptie-
ve verwachtingsvorming. Bij de verwachtingsvorming wordt immers geen rekening
gehouden met verbanden tussen de economische grootheden. Het is daarom niet uit-
gesloten dat de wisselkoersverwachtingen niet consistent zijn met de feitelijke
en verwachte inflatiegraad. Speculatieve of rentegevoelige kapitaalbewegingen
kunnen gedurende een bepaalde tijd de hierboven weergegeven onevenwichtige si-

tuatie in stand houden.

Model III: "rationele" verwachtingen, 1961-72.

Dit model verschilt alleen wat de prijsvormingsrelatie betreft van de twee voor-
afgaande modellen:

p - 0,851q-0~2 t 0,884mi

mi - 0,25(m-1,5 - y~2) f 0,25(m-2,5 - yC3) t 0,25(m-3~5 - yc4) f

0,25(m-4,5 - yc5)

(12A)

De binnenlandse economische ontwikkeling is in dit model volledig van buitenland-
se prijsinvloeden geisoleerd. Een voortdurende stijging van de geldhoeveelheid
wordt na een oneindig lang aanpassingsproces geheel door de jaarlijkse prijs-
stijging geabsorbeerd, terwijl de volledige werkgelegenheid wordt hersteld.
Dit zal alleen mogelijk zijn als de nominale wisselkoers zich in dezelfde mate
aanpast, omdat de verwachte depreciatiegraad gelijk is aan de verwachte infla-
tiegraad.36) Zoals in ~ 6 als is opgemerkt is de verwachte inflatiegraad niet

36) Deze conclusie lijkt voor een op de zestiger jaren gebaseerd model niet di-
rect in overeenstemming met de feiten te zijn.
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gelijk aan de verwachte geldgroei, maar wordt bij de verwachtingsvorming ook re-

kening gehouden met de invloed van de goederenmarktsituatie op de prijsvorming.

Na een eenmalige stijging van de geldhoeveelheid met 10~ vindt al in de volgen-

de periode een tamelijk grote prijsstijging plaats, die volledig wordt veroor-
zaakt door het vraagoverschot op de goederenmarkt. De verwachte geldgroei be-
draagt 2,5~ in de jaren 2 tot en met 5, en wordt in periode 6 weer nul. Dit komt

in zo'n cijfervoorbeeld vreemd over, maar is dat niet als de monetaire autori-
teiten plotselinge veranderingen in de geldgroei trachten te vermijden, bijvoor-

beeld omdat het monetair beleid wordt afgestemd op een liquiditeitsquote-doel-
stelling.

De feitelijke prijsstijging, die vanaf periode 2 voortdurend is gedaald als ge-

volg van een toenemend aanbodoverschot op de qoederenmarkt, slaat in periode 6
om in een daling, waardoor de reèle bestedingen weer kunnen toenemen. In perio-

de 10 is het aanbodoverschot op de goederenmarkt volledig verdwenen, zodat de
prijzen weer gaan stijgen. Via een cyclisch proces wordt uiteindelijk volledige

werkgelegenheid hersteld bij een 10~ hoger prijsniveau.

Model IV: "rationele" verwachtingen, 1970-81.

0 0 0
y - 0,707(m-0,9 - p-0,9)

p- 0,252(pw t er)-0,25 } 0,525m2

m2 - 0,75(m-0,5 - y~l) t 0,25(m-1~5 - yc2)

0 oc
q- q-1 t Y- Y

u - uN - 0,287q-0,3

(1D)

(12B)

(1 3D)

Het ontbreken van een terugkoppelingsmechanisme (geen q-term in (12B)) en de
snelle, maar kortstondige reactie van de inflatieverwachtingen op veranderin-
gen in de gecorrigeerde geldgroei leiden ertoe, dat in dit model bijna onmid-
dellijk een nieuw evenwicht wordt bereikt.



- 36 -

Als gevolg van een voortdurende impuls vanuit het buitenland wordt de inflatie-
graad met drie maanden vertraging op een hoger niveau gebracht, terwijl drie-
kwart van de impuls door een voortdurende nominale wisselkoersverandering wordt
opgevangen. De reële bestedingen nemen voortdurend af, zodat de werkloosheid
blijft oplopen. Deze conclusie is echter in het model gebracht door de veron-
derstelling dat iedere buitenlandse impuls onverwacht is.

Na een eenmalige buitenlandse prijsschok ondergaat ook de werkgelegenheidssitua-

tie een eenmalige verandering, zij het na anderhalf jaar vertraging, wat in de

modeluitkomsten te zien is in een aantal kleine stapjes.

Omdat de verwachte inflatiegraad zich niet volledig aanpast aan de verwachte
geldgroei, leidt een voortdurende monetaire impuls tot een geleidelijke verbe-
tering van de werkgelegenheidssituatie, zonder dat dit enige invloed op de in-
flatiegraad heeft.

Na een eenmalige monetaire impuls is de verwachte inflatiegraad gedurende twee
jaar positief, evenals de feitelijke prijsstijging. Per saldo stijgt de reële
geldhoeveelheid, zodat de werkgelegenheid verbetert. Omdat de blijvende span-
ning op de goederen- en arbeidsmarkt geen invloed op de prijsvorming heeft, is
in dit model monetaire politiek een effectief en goedkoop werkgelegenheidsin-
strument.

Model V: "rationele" verwachtingen met terugkoppeling, 1970-81.

De prijsvormingsrelatie luidt nu:

p- 0,605q-0,1 } 0,303(pw } er)-0,4 } 0,350m3

ae o oc o oc o ocm- 0,44(m - y ) f 0,3(m - y ) t 0,15(m - y ) t3 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4

0,1(m-4,5 - yc5)

(12C)

Na een eenmalige verstoring vanuit het buitenland wordt de volledige werkgele-
genheid hersteld via een cyclisch aanpassingsproces. Het herstel van het even-
wicht op de betalingsbalans wordt mogelijk gemaakt door een tegengestelde bewe-
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ging van de nominale component van de wisselkoers, zodat bij een ongewijzigd
binnenlands prijspeil de koopkrachtpariteit wordt hersteld.

Het aanpassingsproces bij een voortdurende buitenlandse impuls verschilt in dit
opzicht, dat de binnenlandse prijzen blijvend op een hoger niveau komen. Bíj een
ongewijzigde geldhoeveelheid ontstaat een permanente discrepantie tussen het fei-
telijk en het natuurlijk niveau van de totale bestedingen en van de werkloosheid.

In tegenstelling tot model IV past in dit model de inflatiegraad bij een voort-
durende monetaire impuls zich wel volledig aan. Het aanpassingsproces na een
eenmalige verstoring vanuit de monetaire sfeer verschilt niet van het bij model
III beschreven mechanisme.
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~ 9. Toepassing op de zeventiger jaren

In deze paragraaf wordt allereerst de voorspelkracht van de vijf in de vorige
paragraaf gepresenteerde modellen onderzocht. Met de twee overgebleven model-
len worden vervolgens enkele alternatieve beleidsstrategieën op hun gevolgen
voor inflatie en werkgelegenheid beoordeeld. Tenslotte wordt nagegaan wat de
consequenties zijn als de monetaire autoriteiten hun beleid op verkeerde ver-
onderstellingen baseren. Daarbij blijkt dat de monetaire autoriteiten zich be-
ter kunnen beperken tot de bestrijding van de inflatie, omdat een beleid, dat
op werkgelegenheidsherstel is gericht, gedoemd is te mislukken.

Appendix D.1 geeft een overzicht van de belangrijkste variabelen, zoals die door
de vijf modellen voor de jaren 1974 tot en met 1981 worden voorspeld. De bereke-
ningen zijn opgestart met behulp van de gerealiseerde waarden van alle endoge-
nen voor 1973 en voorafgaande jaren. Voor de exogene variabelen is steeds de ge-
realiseerde waarde ingevuld.

Al bij een oppervlakkige blik op de tabel blijkt dat model II onbruikbaar is.
Het ontbreken van een terugkoppelingsmechanisme in dit model is er de oorzaak
van, dat alleen negatieve monetaire en~of buitenlandse impulsen een eenmaal op
gang gekomen inflatieproces nog kunnen stuiten.

Model III illustreert bijzonder fraai wat de gevolgen hadden kunnen zijn van het

gevoerde monetaire beleid, als de wereldeconomie niet door twee ernstige olie-

prijsverhogingen was getroffen. Duidelijk blijkt dat het monetair beleid aanvan-

kelijk nogal expansief is geweest, zodat in 1975 een werkloosheidspercentage

zou zijn gerealiseerd, dat zo'n 1,5~ onder het natuurlijk niveau ligt. Het vraag-
overschot op de goederenmarkt en een verwachte gecorrigeerde geldgroei, die
voortdurend oploopt, zijn er de oorzaak van dat de reële groei tamelijk gering
wordt als de geldgroei na 1976 afneemt. De feitelijke werkloosheid overtreft
daardoor in 1979 al zijn natuurlijk niveau. Daartegenover staat een groot succes
bij de bestrijding van de inflatie. Hoewel dit theoretisch erg interessant kan
zijn, is het praktisch belang van dergelijke beschouwingen gering. Het model is
dan ook door het ontbreken van een buitenlandse-prijsterm weinig relevant voor
de verklaring van de recente economische ontwikkeling.
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In ~ 5 is al opgemerkt dat een model met vaste wisselkoersen voor een beschrij-
ving achteraf goed kan voldoen, ook als de feitelijke wisselkoersvorming hoofd-
zakelijk door de marktkrachten wordt bepaald. Het is dan ook niet zozeer de
wisselkoersvorming als wel de wijze waarop de inflatieverwachtingen worden ge-
vormd, die als verklaring voor de voorspelfouten van model I moet worden aan-
gewezen. Dit blijkt uit de onderschatting van de inflatiegraad in 1975, terwijl
vanaf 1976 de inflatiegraad veel te hoog wordt voorspeld.37)
De reële groei wordt aanvankelijk wat overschat, terwijl de voorspellingen na
1977 te pessimistisch zijn. Daarmee zijn ook de voorspelfouten met betrekking
tot de werkloosheid grotendeels verklaard.

Ook de modellen IV en V zijn te optimistisch ten aanzien van de gevolgen van de

eerste oliecrisis voor de reèle ontwikkeling. Opvallend is dat beide modellen

de opleving van 1976 pas in 1977 plaatsen. Model V voorspelt de reèle groei na

de tweede oliecrisis bijzonder nauwkeurig, evenals de werkloosheid in 1980.

De feitelijke werkloosheid in 1981 wordt daarentegen bijna één procent onderschat.

Met uitzondering van 1976 en 1981 wordt de inflatiegraad door beide modellen aan-

zienlijk overschat, zij het dat model IV in dit opzicht beter voldoet. De reden

hiervoor kan gelegen zijn in het kortere geheugen bij de vorming van de ver-

wachtingen t.a.v. de gecorrigeerde geldgroei.

De voorspelkwaliteiten van de drie laatst besproken modellen worden in de onder-

staande tabel samengevat. x geeft hierin de voorspelfout met betrekking tot va-

riabele x aan.

Ey2 Ep2 Eu2

Model I 35,36 153,05 5,22
Model IV 38,99 23,27 7,77
Model V 47,64 67,26 3,12

Hieruit blijkt dat ieder model als het ware zijn specialiteit heeft. Omdat zoals

in de vorige paragraaf bleek, model IV in theoretisch opzicht minder aantrekke-

lijk is, willen we ons in het onderstaande beperken tot de modellen I en V. Hier-

bij moet wel worden aangetekend, dat het eigenlijk onjuist is een model met vaste

37) We zien in 1976 de "echo" van de inflatiegraad in 1974, die wordt veroorzaakt
door de adaptieve inflatieverwachtingen, die dan op gang komen.
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wisselkoersen te gebruiken, omdat dit betekent, dat aan de zo belangrijke nomi-
nale wisselkoersveranderingen volledig voorbij wordt gegaan. Het alternatief,
model II, is echter nog minder aanvaardbaar.

Met een onderbreking in 1976 is de groeivoet van de geldhoeveelheid sinds 1974
voortdurend gedaald. In 1980 zelfs zodanig, dat van een liquiditeitscrisis kan
worden gesproken. Dezelfde geldhoeveelheid zou per ultimo 1980 tot stand zijn
gekomen bij een constante geldgroei met 12,08~ sinds 1973. Zoals uit appendix
D.2.a blijkt voorspellen beide modellen in dat geval voor 1981 een hogere infla-
tiegraad bij een lagere werkloosheid, vergeleken met de modelvoorspellingen bij
de gerealiseerde geldgroei.

Bij constante geldgroei komt de recessie na de eerste oliecrisis heel wat harder
aan. Op korte termijn geredeneerd is de grotere feitelijke geldgroei bijzonder
gunstig geweest: wat 1977 betreft is 1~ minder werkloosheid betaald met slechts
2~ meer inflatie, althans volgens model I. De werkgelegenheidswinst is volgens
model V iets geringer. In 1979 is dit voordeel voor een belangrijk gedeelte ver-
dwenen en blijft slechts de hogere inflatiegraad.

In 1981 verandert het beeld als gevolg van de bijzonder geringe geldgroei in
1980. De gevolgen hiervan komen nog niet volledig tot uitdrukking in de infla-
tiegraad en het werkloosheidspercentage van 1981. Uit de vergelijking van de
groeivoeten van de reële bestedingen voor 1981 blijkt, dat de vooruitzichten
voor 1982 en volgende jaren bij constante geldgroei heel wat gunstiger zijn.
Een constante geldgroei tot en met 1979 zou een betere uitgangspositie hebben
geboden indien in 1980 sprake zou zijn van een wijziging in het monetair beleid.
Ongeveer dezelfde geldhoeveelheid per ultimo 1980 kan ook bereikt worden door een
jaarlijkse vermindering van de geldgroei met 1~, van 15~ in 1973 tot 8~ in 1980.
Appendix D.2.b laat een duidelijk verschil zien tussen de modellen I en V. Om-
dat de adaptieve verwachtingen van model I een veel hogere inflatiegraad ver-
oorzaken, ontstaat in dit model een ernstige liquiditeitscrisis. In model V heb-
ben de geldgroeiverwachtingen zich na vijf jaar aan de afnemende geldgroei aan-
gepast, zodat in 1981 een 2~ geringere werkloosheid en een ongeveer 4g lagere
inflatiegraad mogelijk is bij een hogere economische groei dan in model I wordt
gerealiseerd.
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Deze exercities met beide modellen zijn steeds uitgevoerd onder de veronderstel-

ling dat het monetair beleid geen invloed heeft op de natuurlijke groeivoet en

het natuurlijk niveau van de werkloosheid. Deze veronderstelling is weinig rea-

listisch, omdat een grotere duidelijkheid rond het monetair beleid bijdraagt

tot betere inflatievoorspellingen tegen lagere kosten. Het is dan ook te verwach-

ten dat een grotere zekerheid met betrekking tot de toekomstige economische ont-

wikkeling zich zal vertalen in een grotere economische groei en een lager niveau

van de natuurlijke werkloosheid.

Helaas beschikken onze modellen niet over een mechanisme dat het mogelijk maakt

met dit aspect rekening te houden. Om toch een indruk ervan te geven zijn in ap-

pendix D.2.c de modeluitkomsten weergegeven bij dezelfde geldgroei als in appen-

dix D.2.b, maar bij een jaarlijkse stijging van het natuurlijk niveau van de to-

tale bestedingen met 4~ in plaats van 2,74~ en een jaarlijkse stijging van de na-

tuurlijke werkloosheid met 0,25 in plaats van 0,5~. Hoewel de conclusies min of

meer te voren in het model zijn gestopt, lijkt het goed ze nog eens te vermelden:

een relatief geringe werkloosheid bij een relatief lagere inflatiegraad en een

hogere economische groei.

Tot slot van deze paragraaf wordt kort ingegaan op de mogelíjke gevolgen voor het

monetair beleid van verkeerde veronderstellingen bij de beleidsbepaling.

Stel dat de monetaire autoriteiten eind 1973 besluiten met behulp van een con-

stante geldgroei in 1981 de inflatie terug te dringen tot 5~. Daarbij maken zij

bepaalde veronderstellingen ten aanzien van de exogene variabelen, bijvoorbeeld

een natuurlijke groeivoet van 5~, een natuurlijk werkgelegenheidsniveau van 3,53

en een jaarlijkse invoerprijsstijging van 5~.38) Verder veronderstellen we dat

de monetaire autoriteiten steeds al op het einde van het jaar kunnen beschikken

over de gerealiseerde waarden van alle endogene variabelen in dat jaar en wel

op een zodanig tijdstip, dat de geldhoeveelheid per ultimo van dat jaar nog op

het gewenste niveau kan worden gebracht.

38) Een groeivoet van de reéle bestedingen van 5~ is iets lager dan die over de
periode 1970-1973. De natuurlijke werkloosheid in 1973 bedraagt 3,5~. Een
jaarlijkse invoerprijsstijging (in guldens) van 5~ lijkt ook een redelijke
verwachting.
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De bepaling van de voor de inflatiebestrijding noodzakelijke constante groeivoet
van de geldhoeveelheid moet op basis van een model geschieden.
Nu hebben de monetaire autoriteiten in 1973 de beschikking over een model, het

model I, dat gebaseerd is op de ervaring van de zestiger jaren. Zelfs al zouden

zij zich ervan bewust zijn dat vaste wisselkoersen en adaptieve verwachtings-
vorming in de zeventiger jaren achterhaald zijn, iets beters is niet voorhanden.
Noodgedwongen wordt een opstelling als in appendix D.3.a gemaakt en de geldgroei

voor de jaren 1973 tot en met 1980 op 10,21á gesteld.

In werkelijkheid gedraagt de economie zich totaal anders, bijvoorbeeld zoals
door model V wordt beschreven. Bovendien is de feitelijke natuurlijke groeivoet

slechts 2,74~k, neemt de natuurlijke werkloosheid jaarlijks met een half procent

toe en wordt de enorme invoerprijsstijging van 1974 gevolgd door enige jaren met

tamelijk geringe invoerprijsstijgingen, waarna de tweede oliecrisis zich voor-
doet,39)

Een geldgroei van 10,21~ in 1973 en de gerealiseerde waarden van de overige exo-

genen in 1974 leveren volgens model V andere uitkomsten op. Op basis hiervan
gaan de monetaire autoriteiten in december 1974 opnieuw rond de tafel zitten om

de geldgroei voor 1974 en volgende jaren te bepalen, die het alsnog mogelijk moet
maken de doelstelling van S~s inflatie in 1981 te realiseren.40) Vooropgesteld dat
er geen aanleiding zou zijn de veronderstellingen ten aanzien van de overige exo-

genen te veranderen, leidt dit gesprek tot het in appendix D.3.b weergegeven
spoorboekje.

Het voor ieder jaar toepassen van deze berekeningen leidt tenslotte tot de tabel

van appendix D.3.c. Volgens model V komt in 1981 een inflatiegraad van ruim 6~

tot stand, 1,18~ meer dan de doelstelling. Een verklaring voor dit verschil moet

39) Gemakshalve wordt steeds over het invoerprijspeil in guldens gesproken. Mo-
del V is echter gebaseerd op een exogene buitenlandse impulsvariabele

(pw f er).
40) Vermeld moet worden dat bij de berekeningen die tot de appendices D.3 en 4

hebben geleid, steeds voor ieder jaar de door model V opgeleverde waarde van
q zonder meer als startwaarde voor de berekeningen met model I is genomen.
Dit impliceert min of ineer dat de monetaire autoriteiten de spanning op de
goederenmarkt van een soort barometer kunnen aflezen en deze niet behoeven
te berekenen met behulp van de door hen verwachte groeivoet van het natuur-
lijk niveau van de totale bestedingen. Waarschijnlijk zou in het laatste ge-
val met name appendix D.4 er totaal anders uitzien.
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gezocht worden in het feit dat bij de beleidsbepaling op basis van model I de

inflatieverwachtingen in dat model nog nauwelijks reageren op de gevolgen van

de tweede oliecrisis, zodat de geldgroei in 1980 iets aan de ruime kant moest

zijn om te voorkomen dat de inflatiegraad als gevolg van het aanbodoverschot op

de goederenmarkt in 1981 onder de 58 zou duiken.

In appendix D.4 zijn dezelfde tabellen opgenomen indien de monetaire autoritei-

ten op grond van dezelfde veronderstellingen zouden streven naar het geleidelijk

verminderen van het vraagoverschot op de goederenmarkt, z6 dat in 1981 een werk-
loosheid van 3,5~ zou heersen.41) Een blik op de eerste tabel doet al vraagte-

kens rijzen bij deze doelstelling. Immers, in tegenstelling tot de tabel van ap-

pendix D.3.a is hier sprake van een afnemende groei bij een oplopende inflatie-

graad, zodat de afruil in 1981 van ruim 5~k extra inflatie voor nog geen 2~ min-
der werkloosheid voor de daarop volgende jaren nog ongunstiger wordt.
Uit de vergelijking van tabel D.4.c met D.3.c blijkt, dat ten koste van een 30~

hoger prijsniveau een 1~ hoger niveau van de totale bestedingen in 1981 is be-

reikt. Dit heeft een 0,6~ lagere werkloosheid opgeleverd, dat wil zeggen 25.000
mensjaren extra werkgelegenheid. Belangrijker is dat de hogere inflatiegraad en

de lagere groeivoet van de totale bestedingen aangeeft, dat ongeacht de waarde
van de exogenen voor 1982, dit gunstige verschil in 1982 al verdwijnt, als in

dat jaar in beide gevallen dezelfde geldgroei wordt gerealiseerd. Wat blijft is
42)het verschil in inflatiegraad.

Hoewel deze conclusie op een nogal gekunstelde wijze is bereikt, is hij bijzonder

relevant voor de monetaire politiek. De monetaire autoriteiten kennen immers het
model van de economie niet, terwijl van hen toch een beleid wordt verwacht.
Het "schoerunaker, blijf bij je leest" moet daarom het motto van de monetaire
autoriteiten zijn. Alleen op die manier kunnen zij de bijdrage tot inflatiebe-
strijding èn werkgelegenheid leveren, die van hen verwacht mag worden.

41) 3,5~ werkloosheid komt ongeveer overeen met de doelstelling van 150.000
werklozen, die gedurende de tweede helft van de jaren zeventig een belang-
rijke stempel op het regeringsbeleid heeft gedrukt.

42) De geldgroeicijfers uit tabel D.3.c wijzen op een geleidelijke vermindering
van de geldgroeí, met dien verstande dat de onvermijdelijke prijsschokken
uit het buitenland gedeeltelijk worden gefinancierd. Als rekening kon wor-
den gehouden met de gevolgen voor de ontwikkeling van de natuurlijke werk-
loosheid, zou dit beleid nog beter afsteken tegen de erratische fluctuaties
in de geldgroei bij de werkgelegenheidsdoelstelling.
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Appendix A: Het cijfermateriaal

y totale bruto bestedingen in prijzen van 1975 (miljoenen guldens).

Bron: C.B.S.,Nationale Rekeningen
1980 en 1981 qeschat.

Gecorrigeerd voor reeksbreuken.
y procentuele mutatie in y.
acy natuurlijke groeivoet van de totale bestedingen,
yc natuurlijk niveau van de totale bestedingen in prijzen van 1975

(miljoenen guldens).
q excess-demand variabele q- 300(y-yc~ f 3,4 (in procenten).
p prijsindexcijfer van de totale bruto bestedingen (i975 - 100).

Bron: C.B.S.,Nationafie Rekeningen
1980 en 1981 geschat.

Op basisjaar 1975 omgerekend.
0
p procentuele mutatie in p.
m geldhoeveelheid per ultimo (miljoenen guldens).

Primaire liquiditeiten f termijndeposito's f valutategoeden van
ingezetenen f eigenlijke en oneigenlijke spaargelden (inclusief
spaarbewijzen aan toonder etc.).
Bron: De Nederlandsche Bank, Jaarverslag.
Gecorrigeerd voor reeksbreuken.

0m}~ procentuele mutatie in m.
u geregistreerde arbeidsreserve in procenten van de afhankelijke be-

roepsbevolking, gemiddeld gedurende het jaar.
Bron: C.P.B., Centraal Economisch Plan.

uN natuurlijk werkloosheidspercentage.

pwg procentuele mutatie in het prijspeil van de goedereninvoer.

Bron: C.P.B., Centraal Economisch Plan.

pwfér externe impuls (in procenten).
Invoerprijsstijging in vreemde valuta (pwg plus effectieve koers
van de gulden t.o.v. leveranciers) plus reéle depreciatie van de
gulden (pwg - p).
Berekend uit C.P.B., Centraal Economisch Plan.



1950 81.940 81.940 3,40 33,75

51 82.140 0,24 86.810 -2,28 38,97 15,48

52 81.440 -0,85 91.960 -9,52 39,29 0,82
53 90.450 11,06 5,94 97.420 -4,31 37,71 -4,01

54 100.750 11,39 103.200 0,96 38,75 2,76

55 308.090 7,29 109.330 2,25 40,10 3,48

56 115.820 7,15 115.820 3,40 41,70 4,00

57 119.530 3,20 122.220 1,15 43,87 5,19

58 117.090 -2,04 128.970 -6,74 43,59 -0,65

59 125.640 7,30 136.090 -4,92 43,66 0,17

60 139.700 11,19 5,55 143.610 0,60 44,50 1,93

61 145.190 3,93 151.540 -0,97 45,01 1,14

62 152.480 5,02 159.910 -1,48 45,88 1,94

63 160.480 5,25 168.740 -1,75 47,65 3,85

64 178.060 10,95 178.060 3,40 50,56 6,11

65 187.880 5,51 190.410 2,05 52,74 4,31

66 195.370 3,99 203.610 -0,82 55,05 4,38

67 206.320 5,60 217.720 -2,13 56,49 2,61

68 223.870 8,51 6,93 232.810 -0,60 57,55 1,88

69 243.920 8,96 248.950 1,34 60,57 5,25

70 266.210 9,14 266.210 3,40 64,14 5,89

71 279.190 4,88 280.670 2,87 68,75 7,18
72 290.360 4,00 5,43 295.920 1,48 72,97 6,15

73 311.990 7,45 311.990 3,40 78,81 8,00

74 318.060 1,95 320.540 2,62 91,92 16,64

75 311.520 -2,06 329.320 -2,32 100,00 8,79
76 333.160 6,95 2,74 338.350 1,84 108,09 8,09

77 341.630 2,54 347.620 1,65 113,81 5,30

78 354.640 3,81 357.140 2,69 117,05 2,84

79 366.930 3,47 366.930 3,40 124,12 6,04

80 368.000 0,29 2,74 376.980 0,96 134,93 8,71
81 361.000 -1,90 2,74 387.310 -3,89 145,69 7,98



m u uN 'WgP (pWter)

1950 12.119
51 12.743 5,15 3,25 3,0 25,8
52 13.928 9,30 4,68 2,8 -1,2
53 14.850 6,62 3,65 2,6 -10,0
54 16.273 9,58 2,53 2,4 -2,5
55 17.926 10,16 1,74 2,2 1,6
56 18.176 1,39 1,29 2,0 3,5
57 18.576 2,20 1,65 1,8 4,7
58 21.102 13,60 3,08 1,6 -5,5
59 23.456 11,16 2,38 1,4 -3,0 -4,7
60 26.161 11,53 1,49 1,2 -0,3 -2,5
61 28.498 8,93 1,09 1,0 -1,9 -2,4
62 31.404 10,20 1,00 1,0 -0,9 -3,0
63 35.067 11,66 0,98 1,0 1,3 -1,3
64 38.737 10,47 0,88 1,5 2,3 -1,5
65 42.410 9,48 0,97 1,5 0,5 -3,2
66 45.696 7,75 1,22 1,5 0,7 -2,9
67 51.300 12,26 2,29 1,5 -0,8 -4,0
68 57.994 13,05 2,08 1,5 -2,9 -6,6
69 64.345 10,95 1,58 1,5 3,4 1,4
70 71.320 10,84 1,38 2,0 6,5 8,7
71 80.837 13,34 1,71 2,5 4,4 2,9
72 92.520 14,45 2,84 3,0 -0,7 -4,9
73 106.219 14,81 2,87 3,5 7,6 12,0
74 121.371 14,26 3,48 4,0 34,9 57,4
75 137.046 12,91 4,95 4,5 4~1 2,4
76 158.906 15,95 5,35 5,0 6,4 4,6
77 176.988 11,38 5,17 5,5 2,9 5,6
78 195.894 10,68 5,20 6,0 -2,2 -2,4
79 216.822 10,68 5,23 6,5 11,1 19,2
80 230.309 6,22 6,05 7,0 15,5 22,8
81 8,63 7,5 12,5 11,0
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Appendix B. De voorspellingen van de afzonderlijke vergelijkingen.

Toelichting:
- Waar mogelijk is steeds de voorspelling over de gehele periode 1954 t~m 1981

vermeld.
- In de grafieken geldt steeds:

- realisatie
--------- - voorspelling
-.-.-.-.- - doorloopvoorspelling.

- Deze doorloopvoorspelling in de appendices B.2.a en B.2.b wordt opgestart met
0

de vertraagde gerealiseerde waarden van p. Daarna wordt de voorspelde waarde
0

van p uit de twee voorafgaande perioden bij het berekenen van de voorspelling

voor de lopende periode gebruikt.
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0
B.1. Realisatie en voorspelling van y volgens vergelijking (1).

Voorspelling volgens vergelijking
Realisatie (lA) (1B) (1C) (1D)

1954 11,39 9,91 10,09 8,00 7,80
55 7,29 4,42 5,10 5,27 3,94

56 7,15 5,29 5,86 5,62 4,53
57 3,20 1,47 0,71 -1,06 0,55

58 -2,04 -2,81 -2,50 -1,23 -1,93
59 7,30 7,07 8,79 10,27 6,79

60 11,19 10,11 10,80 9,59 8,34

61 3,93 7,79 8,73 8,56 6,74
62 5,02 7,53 8,02 7,08 6,19

63 5,25 6,31 6,92 6,51 5,35
64 10,95 5,86 6,41 6,00 4,96

65 5,51 4,10 4,59 4,50 3,54

66 3,99 4,69 5,09 4,69 3,93
67 5,60 3,50 3,88 3,72 3,00

68 8,51 6,12 7,25 7,85 5,60
69 8,96 8,92 9,63 8,76 7,44

70 9,14 5,59 5,93 5,19 4,58

71 4,58 4,15 4,46 4,02 3,44
72 4,00 4,07 4,82 5,23 3,73
73 7,45 6,42 7,03 6,60 5,43
74 1,95 5,49 5,31 3,63 4,11

75 -2,06 -1,74 -1,26 0,08 -0,97

76 6,95 3,97 4,34 4,04 3,35

77 2,54 5,25 6,34 7,08 4,89
78 3,81 6,91 7,45 6,76 5,76

79 3,47 6,77 7,13 6,15 5,51

80 0,29 3,84 4,00 3,36 3,09
81 -1,90 -0,22 -0,58 -1,21 -0,45





E{~;;,li

(fe~ur~ A 4 21 J a 297 mm

JL

tt,.~r.~ ~ ~r-
rí .-~,,1

. ~~ 1 - f~



- 53 -

0
B2a. Realisatié en voorspelling van p volgens vergelijking (7).

Voorspelling Doorloopvoorspelling
volgens vergelijking

Realisatie (7A) (7B) (7C) (7A) (7B) (7C)

1954 2,76 -0,72 0,86 0,50 -0,72 0,86 0,50

55 3,48 3,84 2,49 3,'38 1,05 1,35 1,57

56 4,00 4,96 5,23 4,71 2,33 3,20 2,74
57 5,19 4,35 4,90 4,21 2,53 3,58 2,83

58 -0,65 -0,09 -1,57 -0,95 -2,55 -2,85 -3,09

59 0,17 -0,42 0,43 0,96 -2,47 -1,55 -1,48

60 1,93 2;18 1,59 2,18 -0,32 -0,33 0,37
61 1,14 1,19 0,55 0,66 -1,14 -1,50 -0,92
62 1,94 1,00 1,05 1,28 -1,28 -1,43 -0,67

63 3,85 2,24 1,99 2,37 -0,79 -1,09 -0,13
64 6,11 5,44 5,14 5,35 1,09 0,83 1,65

65 4,31 5,54 5,49 5,11 0,59 0,34 0,73

66 4,38 3,84 4,50 4,03 -0,14 0,06 0,28

67 2,61 3,36 2,96 3,32 -1,00 -1,22 -0,67

68 1,88 2,35 2,27 2,37 -1,44 -1,76 -1,08
69 5,25 4,17 5,08 4,81 0,79 1,36 1,78

70 5,89 7,15 6,98 6,79 2,91 3,18 3,42

71 7,18 6,12 6,52 5,57 2,85 3,33 2,90

72 6,15 5,32 5,27 5,06 1,26 1,87 1,13

73 8,00 9,02 10,85 10,14 4,24 6,74 5,26

74 16,64 17,41 20,92 18,81 13,42 18,45 15,61

75 8,79 9,24 4,66 4,39 5,91 5,25 3,02

76 8,09 9,66 14,17 12,52 6,71 12,77 7,69
77 5,30 8,20 8,63 7,54 6,52 10,02 6,07

78 2,84 4,67 5,38 4,52 5,38 10,09 5,06
79 6,04 7,27 10,04 8,71 9,55 16,28 10,64
80 8,71 8,30 8,47 7,48 11,62 17,50 11,60

81 7,98 7,37 7,33 6,79 10,40 16,69 10,01
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0
B2b. Realisatie en voorspelling van p volgens (9).

Realisatie Voorspelling Doorloopvoorspelling

1960 1,93 0,81 0,80

61 1,14 1,76 1,30

62 1,94 1,40 0,79

63 3,85 2,41 2,05

64 6,11 4,02 2,61

65 4,31 4,92 2,43
66 4,38 4,99 2,14

67 2,61 3,17 1,15

68 1,88 3,29 1,36

69 5,25 5,03 3,94

70 5,89 7,30 6,46
71 7,18 6,91 6,35

72 6,15 6,51 6,52

73 8,00 13,61 13,26
74 16,64 29,02 31,35
75 8,79 11,89 20,93

76 8,09 15,45 29,13

77 5,30 13,63 29,32

78 2,84 7,52 29,76

79 6,04 12,76 37,95

80 8,71 13,16 42,08

81 7,98 9,60 42,09
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0
B2c. Realisatie en voorspelling van p volgens vergelijking (12).

Voorspelling volgens vergelijking
Realisatie (12A) (12B) (12C)

1956 4,00 4,22
57 5,19 3,99
58 -0,65 -3,51
59 0,17 -4,50
60 1,93 0,54
61 1,14 0,71
62 1,94 2,42
63 3,85 3,64
64 6,11 6,35
65 4,31 6,42
66 4,38 4,00
67 2,61 2,44
68 1,88 2,41
69 5,25 3,81
70 5,89 5,81
71 7,18 6,13
72 6,15 5,78
73 8,00 7,42
74 16,64 7,85
75 8,79 5,54
76 8,09 9,22
77 5,30 10,29
78 2,84 11,89
79 6,04 12,38
80 8,71 10,05
81 7,98 5,84

2,50
2,48
1,40
1,84
2,65
2,04
0,90

-0,28
0,71
2,96
4,12
3,16
2,89
6,55
16,46
9,83
6,54
7,88
5,03
7,73
9,68
5,92

-0,17
0,16
0, 13
0,09
2,91
2,39
0,54

-0,89
-1,27

1,37
5,34
4,93

1,99
5,61

16,13

9,27
5,54

6,20
5,88
8,89
10,41
5,71
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B3. Realisatie en voorspelling van u volgens vergelijking (13).

Voorspelling volgens vergelijking
Realisatie (13A) (13B) (13C) (13D)

1954 2,53 2,42 2,42 2,54 2,58

55 1,74 1,71 1,75 1,78 1,66

56 1,29 1,22 1,29 1,32 1,12

57 1,65 1,41 1,44 1,39 1,28

58 3,08 2,88 2,76 2,58 2.86

59 2,38 2,70 2,58 2,62 2,97

60 1,49 1,32 1,31 1,44 1,50

61 1,09 1,16 1,15 1,11 1,14

62 1,00 1,34 1,31 1,30 1,38

63 0,98 1,42 1,38 1,37 1,48

64 0,88 0,91 0,97 1,09 0,97

65 0,97 0,93 0,98 0,95 0,79

66 1,22 1,56 1,55 1,49 1,49

67 2,29 1,96 1,92 1,89 2,00

68 2,08 1,72 1,70 1,74 1,80

69 1,58 1,27 1,29 1,33 1,28

70 1,38 1,26 1,33 1,38 1,20

71 1,71 1,77 1,83 1,82 1,63

72 2,84 2,56 2,61 2,58 2,45

73 2,87 2,76 2,83 2,87 2,69

74 3,48 3,31 3,38 3,36 3,18

75 4,95 4,83 4,80 4,69 4,74

76 5,35 4,75 4,77 4,87 4,83

77 5,17 5,08 5,12 5,12 5,01

78 5,20 5,39 5,44 5,47 5,32

79 5,23 5,70 5,77 5,79 5,58

80 6,05 6,64 6,68 6,62 6,51

81 8,63 8,22 8,15 8,04 8,20
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Appendix C

0
Een monetaire impuls van 10~ (m}~ - 10 in t- 0) in de vijf modellen van para-

graaf 8.

Model I

0 0 0 0
t y p u t Y p u

0 0,00 0,00 0,00 23 0,18 -0,18 -0,02
1 6,50 1,95 -1,02 24 0,14 -0,13 -0,05
2 -0,01 2,16 -1,45 25 0,10 -0,09 -0,08
3 -1,85 2,00 -1,16 26 0,07 -0,05 -0,09
4 -1,69 1,78 -0,77 27 0,03 -0,01 -0,10
5 -1,49 1,53 -0,43 28 0,01 0,01 -0,11
6 -1,27 1,26 -0,13 29 -0,02 0,03 -0,10
7 -1,03 0,98 0,12 30 -0,03 0,05 -0,10
8 -0,79 0,72 0,31 31 -0,05 0,06 -0,09
9 -0,56 0,47 0,45 32 -0,05 0,07 -0,08

10 -0,35 0,25 0,55 33 -0,06 0,07 -0,06
11 -0,17 0,07 0,60 34 -0,06 0,07 -0,05
12 -0,02 -0,09 0,61 35 -0,06 0,06 -0,04
13 0,11 -0,21 0,59 36 -0,05 0,06 -0,03
14 0,20 -0,29 0,56 37 -0,05 0,05 -0,01
15 0,27 -0,35 0,50 38 -0,04 0,04 -0,01
16 0,32 -0,38 0,43 39 -0,03 0,03 0,00
17 0,34 -0,39 0,36 40 -0,03 0,02 0,01
18 0,34 -0,38 0,28 41 -0,02 0,02 0,01
19 0,32 -0,35 0,21 42 -0,01 0,01 0,02
20 0,30 -0,31 0,14 43 -0,01 0,00 0,02
21 0,26 -0,27 0,08 44 -0,00 -0,00 0,02
22 0,22 -0,22 0,03 ~ 0,00 0,00 0,00



Model II

0 0
t y p u

0 0,00 0,00 0,00
1 6,14 3,30 -0,96
2 -0,49 0,82 -1,30
3 -1,03 1,98 -1,10
4 -1,55 1,29 -0,79
5 -1,24 1,70 -0,49
6 -1,42 1,45 -0,19
7 -1,31 1,60 0,11
8 -1,38 1,51 0,42
9 -1,34 1,57 0,72

10 -1,36 1,53 1,02
il -1,35 1,55 1,32
12 -1,36 1,54 1,63
13 -1,35 1,55 1,93
etc.

Model III

0 0
t y p u

0 0,00 0,00 0,00
1 5,94 4,05 -0,93
2 -2,24 5,74 -0,98
3 -4,18 2,51 -0,17
4 -1,71 0,64 0,37
5 -0,41 0,07 0,55
6 0,46 -1,90 0,51
7 1,39 -0,87 0,26
8 0,60 -0,23 0,07
9 0,15 -0,03 0,01

10 0,01 0,01 -0,00
11 -0,01 0,01 -0,00
12 -0,00 0,00 -0,00
~ 0,00 0,00 0,00



Model IV

0 0
t y p u

0 0,00 0,00 0,00
1 3,96 3,95 -0,80
2 0,22 1,32 -1,18
3 -0,84 0,00 -1,03
4 0,00 0,00 -0,96

e.v.

Model V

0 0
t y p u

0 0,00 0,00 0,00
1 4,08 2,22 -0,82
2 1,08 4,64 -1,39
3 -3,13 2,48 -0,86
4 -1,64 0,87 -0,26
5 -0,57 0,28 -0,00
6 -0,17 -0,19 0,08
7 0,13 -0,13 0,07
8 0,09 -0,07 0,04
9 0,05 -0,04 0,02

10 0,03 -0,02 0,01
11 0,02 -0,01 0,01
12 0,01 -0,01 0,00
13 0,00 -0,00 0,00
~~ 0,00 0,00 0,00
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Appendix D.1. Modelvoorspellingen voor de jaren 1974 t~m 1981 op basis van de

gerealiseerde waarden van de exogenen.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Realisatie:

Model I:

Model II:

Model III:

Model IV:

Model V:

y 1,95 -2,06 6,95 2,54 3,81 3,47 0,29 -1,90

p 16,64 8,79 8,09 5,30 2,84 6,04 8,71 7,98

u 3,48 4,95 5,35 5,17 5,20 5,23 6,05 8,63

y 2,98 -0,94 4,49 4,16 2,51 0,78 -2,34 -4,82

p 19,13 6,83 10,92 9,83 8,48 13,32 13,40 10,75

u 3,20 4,26 4,74 4,90 5,34 6,16 7,59 9,61

y 0,38 -9,64 -5,64 -9,31 -11,92 -15,81 -21,93 -27,65

p 29,03 16,84 26,10 25,66 26,48 34,43 38,70 38,63

u 3,61 6,20 8,85 11,79 15,40 19,78 25,39 32,30

y 5,34 3,19 0,84 2,45 0,05 -0,00 1,88 0,46

p 10,15 12,08 12,55 12,53 11,57 9,08 7,24 5,05

u 2,83 3,09 3,86 4,53 5,47 6,58 7,40 8,31

y 4,11 -0,96 2,77 5,68 3,95 3,98 1,93 -0,94
p 16,50 9,86 6,56 7,91 5,05 7,75 9,70 5,94
u 2,75 3,87 4,69 4,59 4,59 4,74 5,30 6,60

y 4,06 -1,52 2,24 6,91 4,07 2,25 0,43 -2,09

p"17,26 10,91 4,68 7,44 7,55 9,92 11,43 6,74
u 2,76 4,00 4,97 4,67 4,55 5,03 6,04 7,71
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Appendix D.2.a. Voorspellingen op basis van de modellen I en V bij een constante
geldgroei van 12,08~.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Model I:

Model V:

0
y 1,20 -2,35 4,45 2,51 3,90 3,21 -0,22 -0,26
a
p 18,60 5,82 9,75 7,98 6,81 12,15 12,76 11,49
u 3,48 4,88 5,45 5,88 6,21 6,56 7,49 8,66

0
y 2,94 -2,70 2,52 6,37 4,71 4,41 1,62 0,09
0
p 16,65 9,16 2,81 5,42 5,44 9,51 12,28 9,06
u 2,98 4,56 5,57 5,36 5,16 5,15 5,73 6,86

Appendix D.2.b. Modelvoorspellingen bij een geleidelijke daling van de groeivoet
van de geldhoeveelheid van 15~ in 1973 tot 8~ in 1980.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Model I:

Model V:

0
y 3,10 -1,11 4,51 1,61 2,27 1,07 -2,69 -2,88
0
p 19,17 6,82 10,92 9,06 7,55 12,32 12,15 9,93
u 3,18 4,26 4,74 5,30 5,95 6,74 8,21 9,95

0
y 4,14 -1,60 2,19 5,36 3,49 3,16 0,44 -1,05
0
p 17,30 10,94 4,63 6,56 5,64 8,61 10,30 6,05
u 2,74 4,00 4,98 5,00 5,13 5,48 6,40 7,86
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Appendix D.2.c. Als D.2.b met gunstige effecten voor de economische groei.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Model I:

Model V:

0
y 3,190
p 18,82
u 3,12

-0,72 5,15 2,49 3,36 2,34 -1,28 -1,36
6,17 9,99 7,88 6,15 10,75 10,45 8,13
4,16 4,55 4,95 5,41 5,96 7,15 8,59

0
y 4,18 -1,10 3,03 6,52 4,79 4,49 1,77 0,26
0
p 16,64 9,79 3,01 4,73 3,75 6,72 8,46 4,23
u 2,74 4,00 4,88 4,71 4,58 4,67 5,32 6,52
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Appendix D.3.a. Voorspelling voor de periode 1974 t~n 1981, in december 1973 door
de monetaire autoriteiten opgesteld ten behoeve van de doelstel-

0
ling p- 5~ in 1981.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
0
m-~ 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
0
y 2,97 2,91 2,98 3,26 3,54 3,83 4,12 4,39
0
p 6,88 6,90 6,58 6,27 5,94 5,61 5,29 5,00
u 3,06 3,52 3,98 4,38 4,73 5,01 5,23 5,38

Appendix D.3.b. Herziene voorspelling in december 1974.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
a
m-~ 10,21 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43
0
y 2,18 -1,87 5,13 3,81 4,27 4,36 4,52 4,66
0
p 16,24 3,84 6,29 5,58 5,52 5,32 5,15 5,00
u 3,14 3,94 4,38 4,56 4,75 4,90 5,02 5,10

Appendix D.3.c. Realisaties volgens model V bij een beleid, gericht op inflatie-
bestrijding.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
0
m-~ 10,21 10,43 10,70 10,45 9,95 8,60 9,25 9,70
0
y 2,18 -3,58 2,36 6,37 4,47 3,62 1,10 0,32
0
p 16,24 7,92 1,28 3,85 3,67 7,22 9,38 6,18
u 3,14 4,96 6,08 5,88 5,72 5,89 6,65 7,77
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Appendix D.4.a. Voorspelling voor de periode 1974 t~n 1981, in december 1973 door
de monetaire autoriteiten opgesteld ten behoeve van de werkgele-
genheidsdoelstelling.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

m-~ 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38
y 5,68 5,61 4,92 4,49 4,14 3,91 3,76 3,71

p 7,69 8,62 9,12 9,56 9,86 10,05 10,15 10,16
u 2,63 2,49 2,46 2,55 2,72 2,95 3,21 3,50

Appendix D.4.b. Herziening in december 1974.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

m-~ 14,38 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27

y 3,88 0,55 6,88 4,95 4,87 4,50 4,29 4,14

p 17,17 5,47 8,64 8,56 9,05 9,31 9,51 9,62

u 2,79 3,18 3,19 3,07 3,09 3,18 3,32 3,50

Appendix D.4.c. Realisaties volgens model V bij een beleid gericht op het berei-

ken van een werkloosheid van 3,5~k in 1981.

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

m-~ 14,38 14,27 18,86 12,28 13,74 12,92 10,33 10,90

y 3,88 -1,56 4,80 6,12 2,80 3,60 0,05 -1,19

p 17,17 10,71 5,90 9,35 7,83 11,13 12,83 8,17

u 2,79 4,06 4,52 4,16 4,35 4,68 5,64 7,17
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