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I. Inleidingl)

In het najaar. van 1981 heb ik getracht met behulp van het model van Knoester
enkele varianten door te rekenen. Knoester2) is in 1980 gepromoveerd op een
door hem ontwikkeld macro-econometrisch model van de Nederlandse economie.
Dit model bevat een uitgebreide monetaire sector hetgeen in de vaderlandse
econometriebeoefening vrij nieuw is.

De bedoeling van de varianten-analyse was om met behulp hiervan de werking
van het model te doorgronden, en tot uitspraken te komen omtrent de relevan-
tie van het monetaire blok.

De varianten zouden in hoofdzaak zijn gebaseerd op impulsen die buiten de
monetaire sfeer gegeven worden. Aldus zou een vergelijking kunnen worden ge-
trokken met soortgelijke varianten die door het Vintaf-model van het CPB zijn
gegenereerd. Hierbij is vooral gedacht aan de bestudering van de gevolgen
van:
1. arbeidstijdverkorting;
2. loonmatiging;
3. het afzwakken van de groei van de wereldhandel;
4. een stijging van de invoerprijzen;
5. een stijging van de prijzen van onze concurrenten op buitenlandse markten.

Voor de uitwerking van onze probleemstelling was het nodig om het model in
een zodanige vorm te gieten dat het met behulp van het op de Hogeschool ont-
wikkelde Album Ekodiff-modellen op de computer kon worden gezet. Dit was
overigens niet meer dan een technisch probleem.

Na een globale oriéntatie op het proefschrift als geheel, is getracht het
model (oorspronkelijk 55 vergelijkingen) aan te vullen met de noodzakelijke
definitievergelijkingen. Dit leverde de nodige problemen die onder meer de
aanleiding vormden tot deze notitie.

1) Ik neem de gelegenheid waar om hier de volgende personen voor hun nuttige
opmerkingen en adviezen te bedanken: drs. Toon van den Aker, drs. Willem
van Groenendaal, drs. Maarten Janssens, Paul van Opstal en Paul Veugelers.
Speciale dank ben ik verschuldigd aan Dr. A.B.T.M. van Schaik voor de uit-
stekende begeleiding.

2) "Over geld en economische politiek", Dr. A. Knoester, Stenfert Kroese 1980.
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In tweede instantie is getracht het cijfermateriaal te vinden voor de varia-
belen die in het model voorkomen. Ook hierbij rezen de nodige problemen. Om
de benodigde cijfers op te sporen moet namelijk gebruik worden gemaakt van
de verklarende symbolenlijst en van het model zelf. Om een voorbeeld te ge-
ven:

TL - directe belastingen op het looninkomen.

De nationale rekeningen verschaffen hierover geen uitsluitsel. Omdat het mo-
del van Knoester hier en daar trekken vertoont van het Vintaf-model is aan-
genomen, dat veel van de benodigde data kunnen worden opgevuld uit de Vintaf-
reeksen die wél zijn gepubliceerd.
A1 bij al zijn de benodigde cijfers ontleend aan:
1. Nationale Rekeningen 76,78.
2. Jaarverslag van De Nederlandsche Bank 1978.
3. Occasional Paper no. 12, 1977.
4. Statistisch Zakboek, 1975, 1977.
Voor de lengte van de benodigde reeksen beperkten we ons tot de periode
1970 t~m 1977. Omdat hier en daar vertragingen in het model voorkomen, zijn
dus cijfers gezocht vanaf 1966~1967.
Er zij op gewezen, dat we ons niet hebben afgevraagd waaróm Knoester de ver-
schillende variabelen in bepaalde vergelijkingen van zijn model opneemt.
Er volgt dus geen economisch-theoretische beschouwing, welke op zichzelf
zinvol kan zijn. We hebben ons dus uitsluitend afgevraagd, wélke waarden
die variabelen aannemen.
De uiteindelijke bedoeling van ons onderzoek - het doorrekenen van varianten
is niet gelukt. In deze notitie zullen wij de belangrijkste oorzaken hiervan
beschrijven. Daarmee hopen wij bíj te dragen tot een oordeelsvorming over
het model in kwestie.
Het qeheel - dat is verdeeld over tien opmerkingen - wordt afgerond met een
algemene conclusie.
In de bijlagen treft men achtereenvolgens aan: bijl. 1: het oorspronkelijke
model zoals dat door Knoester is gepresenteerd, bijl. 2: opmerkingen over
variantenberekening, bijl. 3: de afleiding van vergelijking 23 (geldhoeveel-
heid), bijl. 4: het complete model zoals dat gebruikt is bij de berekeningen,
bijl. 5: de computercodering van het model, bijl. 6: de bronnen van het
datamateriaal, gespecificeerd per vergelijking, en tenslotte bijl. 7: het
datamateriaal, waarvan voor de endogene variabelen alleen de jaren 1970 en
de relevante vertragingen zijn gebruikt, en voor de exogenen de jaren 1970
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t~m 1977 plus de relevante vertragingen.

II, Het model van Knoester

Globale beschouwing.
Uitgangspunt is het model dat hier in bijlage 1 is opgenomen. Deze bijlageis een exacte representatie van enkele bladzijden in het boek van Knoester.Dit model bestaat uit 55 vergelijkingen, namelijk 18 reactievergelijkingen,(4), (S) en (7) t~m ( 22) en 37 definitievergelijkingen, (1) t~m ( 3), (6) en(23) t~m (55).
Men treft een symbolenlijst van 55 endogene variabelen aan. Op het eerstegezicht worden deze variabelen weergegeven in de volgorde van de vergelij-kingen.
Er zijn geen definitievergelijkingen aanwezig voor de vertraagde waarden vande gewichten in de definitievergelijkingen. Hier en daar zijn "puntjes" ver-geten boven de variabelen die groeivoeten voorstellen,

1. De coëfficiënten S1 t~m s4 van de eerste vergelijking krijgen nergens in

ongespecificeerd.
2. In de tweede vergelijking komt het symbool "ex" voor. Het raadplegen vande verklarende symbolenlijst leert, dat "ex" een linearisatie- of defini-

tieverschil is. Linearisatieverschillen zijn in het algemeen kleín, defi-
nitieverschillen kunnen groot zijn. Daarom is het niet onbelangrijk om
hiervoor de waarden te kennen.

Uit de symbolenlijst blijkt:

yb - volume produktie van bedrijven, bruto marktprijzen
v - afzet

m - goederen import

Nu lijkt het mij, dat y v-m ~ dYb - dv-dm ;bdyb - ( v )dv - (m )~ } y - (v )
~ - m

(y)-1 m

Y

yb yb v Yb m b- yb -1
Het is dus niet duidelijk waar "ex"

het proefschrift een waarde toebedeeld. Na telefonisch contact met Knoester
leverde dat op: sl - 0,75 en s2 - 0.17, S3 en s4 bleven evenwel numeriek

b

dyb
b

voor staat.l)

- dv - ~ ofwel
Yb Yb

1) Een overweging kan zijn, de dienstenimport en een correctie voor de pro-duktie van aardgas.
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Overigens blijkt "ex" in meerdere definitievergelijkingen voor te komen.
De waarde van"ex" is in de gekozen periode (1970 t~m 1977) op nul gesteld.
Nergens in het proefschrift wordt gewag gemaakt van "ex" behalve dan in de
symbolenlijst. Na ongeveer twee maanden aan dit onderzoek te hebben ge-
werkt, kwam mij een publicatie van Knoester uit 1975 uit Maandschrift
Economie onder ogen. Hierin wordt wél expliciet melding gemaakt van "ex".
De opmerkingen hebben we naar het proefschriftmodel vertaald, en nu blijkt,
dat als"ex" in de verschillende vergelijkingen dienst doet als definitie-
verschil, zij dan verschillende betekenissen heeft:
Zo staat "ex" in vergelijking (39) bijvoorbeeld voor afschrijvingen:
In (44) voor "prijs van geimporteerde diensten" en in (45) voor "prijs
van geéxporteerde diensten".
Vergelijking (51): "Werkgeversaandeel sociale lasten werknemers".
Maar hierover in het proefschrift zelf geen woord:: Dit lijkt een wei-
nig adequate manier van presenteren. Beter zou het zijn geweest dat als
in een vergelijking de afschrijvingen voorkomen, deze dan ook zo te noe-
men en niet als een definitieverschil op te voeren.
Ook voor de vergelijkingen (46) t~m (49) blijft het onduidelijk wat "ex"
zou moeten zijn.

3. De derde definitievergelijking luidt ~q - cáp - yb, waarin

q - overcapaciteit
cap - produktiecapaciteit
yb - produktie van bedrijven

Hierin rijzen de volgende problemen. Knoester rapporteert dat alle vari-
abelen met een .(een groeivariabele) in procenten zijn uitgedrukt.
Hieruit, en uit ~q - cáp - yb, volgt dat Oq en dus ook q percentages
zijn. Even afgezien van het bovenstaande is de overcapaciteit het ver-
schil van de produktiecapaciteit en de feitelijke produktie, dus ~ q-
cap - yb. Van hieruit kun je nooit komen op q- cáp - yb, zodat deze

definitie kennelijk niet gekozen is.
Omdat q nergens expliciet wordt vermeln blijven mijns inziens nog 3 mo-

gelijkheden over, namelijk 1. q- c~ ~[ 100
Yb
cap-Yb

2. q - x 100
cap

cap-yb
3. q - y ~e 100

b
Vanwege de duidelijkheid werken we hieronder niet met ~(- eerste ver-
schillen) doch met d(differentiaal). Dit is slechts een kwestie van no-
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tatie; essentieel zijn er geen verschillen.

ad 1. q- c~ x 100 -~ dq - 100.d(ca~) - 100. (d~a~ - cg dyb), zodat
yb Yb Yb yb

cap d cap ca ~ dyb c~ ca~dq - 100. (y . p - y. y )- y ~ càp - y y.
b ca b b b b b

Als nu ca~ ti 1, dan volgt dq - cáp - yb ~ ~q - cáp - yb.
yb

cap-yb yb Ybad 2. q- ca ~ 100y 100 - 100.ca , zodat dq --100.d(ca ) en met de-
p b P p

zelfde aanname (cá)~ 1 geldt Oq - cáp - yb.
P

cap-Yb
ad 3. q- y x 100. De afleiding naar dq gaat analoog aan 1 en 2, zodat

b
~q - càp - yb.

Voor de keuze van de definitie van q zou dus zowel ( 1), (2) als (3) kun-
nen worden gebruikt; als we tenminste toe willen werken naar de enige ge-
presenteerde definitievergelijking m.b.t. q en ~q : ~q - cáp - yb.
Om toch een besluit te kunnen nemen m.b.t. de keuze van de definitie van
q, moet men vergelijking ( 11) beschouwen. Hierin komen zowel ~q als q-1
als regressoren voor. Op grond van realistisch te verwachten waarden
kunnen we nu (1) uitsluiten: de coëfficiënt van q-1 is 0.53 en omdat q-1
via definitie ( 1) "altijd" in de buurt van 100 ligt, zou de invloed op
de groei van de exporten rond de 53 liggen:
(2) en (3) zullen waarden voor q leveren die in de buurt van 5 à 10 lig-
gen, zodat deze uitleg beter aanvaardbaar is.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat Knoester voor q ófwel
(2) ófwel ( 3) in gedachten moet hebben gehad. Wij hebben gekozen voor
(2) .
Opm.: Het bovenstaande moge wellicht van te detaillistische aard worden

geacht. Men bedenke evenwel dat het in de eerste plaats nodig is
om de waarde van q redelijk goed in te vullen en in de tweede plaats
dat men via de vergelijking van de bezettingsgraad in het Vintaf-

Ymodel sb - cap ~ 100 wel gemakkelijk in verwarring gebracht kan
worden, zonder een duidelijke omschrijving van het symbool q.

4. Ten aanzien van het probleem van de keuze tussen percentage en perunage
(- ratio) merken we nog het volgende op.
In vergelijking ( 4) is (cá ) een percentage. In vergelijking (6) is (p)

p a
duidelijk géén percentage, maar een ratio ( gewicht).
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T.ind dat in (14) een percentage voorstelt, blijkt in (55) een gewicht
Yb
(; ratio) te zijn.
In de symbolenlijst wordt een quote gebruikt t- T ~e 100, een percentage
dus.

Zo ook ~t, in vergelijking (26). Voor c' en dc' geldt hetzelfde: beide
zijn percentages. Voor de variábelen a, k en b geldt dít alles ook.
In de gewichten van vergelijking (23), komen deze variabelen echter óók
voor, maar dan niet zoals gedefinieerd volgens de symbolenlijst als per-
centages, doch als ratio's.
Na enige tijd valt er dan enige structuur in te ontdekken: de coëfficiënten

zijn rdtio's, de argumenten percentages.

Feit is wel dat een en hetzelfde symbool tegelijkertijd verschillende

dimensies heeft.
Het moge duidelijk zijn dat dit bij eerste lezing tot verwarring kan lei-

den.
5. Ook de definitievergelijking (6) w- 1.0 pa -(~)-1 ~ t ex verdient

paenige aandacht. Zeer waarschijnlijk is hier een type-foutje ingeslopen:
er had moeten staan ~w - 1.0 p-...a
Opm.: We zullen niet uitputtend ingaan op de talrijke type-fouten die in

het model zitten, waarvan de meeste wel in de orde van grootte lig-
gen van een vergeten . (punt) boven een groeivariábele. Het hele
model staat trouwens ook vermeld in de Economist ( 1975), zodat
enige vergelijking hier en daar de onduidelijkheden kan rechtzetten.
Wat hierin wél storend is, is de variabele x: In het proefschrift
gedefinieerd als materiële overheidsuitgaven (inclusief de inves-
teringen van de lagere overheid); In de Economist: material govern-
ment expenditures ( excluding investments of local authorities).
Wij hebben gekozen voor de definitie van x van het proefschrift
(dit is later verschenen:).

Het is mogelijk dat voor deze vergelijking is uitgegaan van:
-a

w- pa b x 100. De afleiding (weer in d i.p.v. ~) loopt dan als volgt:
pa d p

dw - -100 (1 dab - ~. a) - (~) p - (~) á zodat
a bpa pa pa pa paa

~w - (pá)-lpa - (pa)-1 ab ~ a
Dan is het onbegrijpelijk hoe wordt overgegaan naar ~w - 1.0 p-(b)àb f ex.a p
De enige manier die we kunnen bedenken is dat gesteld wordt: a
a
(pb)-1 ra 1 en de fouten die men daardoor maakt, wegstopt in ex. Maar a1s
a

ab
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men dat doet, zou men toch verwachten ~w - p - àb f ex.a
6. Een andere belangrijke vergelijking is

M-~r - Wc,~c' - WtOt f Wzpt - Wapa - Wk~(k-b) f ex (23)

Dit blijkt de definitievergelijking voor het geldaanbod te zijn. De ge-
r

wichten staan vermeld in de symbolenlijst. Bijv.: Wa -{Mk~B (1-c'tt)}-1'

Dit roept de suggestie op dat (1-c'ft) in de noemer thuishoort. Niets is

minder waar. (1-c'tt) hoort in de teller thuis, zo ook (1-(kfa-b)) in

Wc~, (1-c'ft) in Wk en (kta-b) in Wt.

Opgelet: (lft) in Wz hoort wél in de noemer:
Hier kom je achter, als je de moeite neemt vanuit Mk -(kfa-b)(1-cft)fc Br
m.b.v. Mk - Ch t D, M- Mk f T(op pag. 14 van Knoester), de vergelijking

(23) af te leiden.l)

7. Over vergelijking (23) zijn vele opmerkingen te maken. Een ervan betreft

de kwestie van de endogene rdag (daggeldrente).

In de endogene variabelenlijst komt op de 23e plaats rda voor. De 23e-
g

vergelijking verklaart het geldaanbod. Zowel in (23) als in (28) komt het

symbool I~I voor als te verklaren variabele. Een nadere beschouwing leert,

dat (23) is geldaanbod en (28) is de geldvraag. Uit de confrontatie van

vraag en aanbod zou dan rda volgen.
g

Het staat iedereen vrij een model te presenteren zoals hij verkiest.

Voorbeeld: Stel 3 endogene variabelen yl, y2 en y3.
le vergelijking y3 - yl t 0.5 y2 f 0.5 y3 f Exogene 1

2e vergelijking y3 --y2 f 0.1 y3 t 0.4 yl t Exogene 2

3e vergelijking y3 - 0.1 y3 f 0.5 y2 f Exogene 3

Met Exogene 1, 2 en 3 bedoelen wij een verzameling van gepredetermineer-

de variabelen, die elkaar niet behoeven uit te sluiten (óf: die elkaar

mogen overlappen).

Het kost enige moeite, maar hier staan 3 vergelijkingen die samen het

model vormen, terwijl alleen y3 aan de "linkerkant" voorkomt. Het is niet

gebruikelijk dit zo te presenteren, doch wel mogelijk.
De Album Ekodiff-modellen eisen ger vergelijking, één endogene aan de

"linkerkant". Deze endogene mag niet nog een keer voorkomen aan de linker-

kant van een andere vergelijking.

Bekijken we de vergelijkingen van het Knoester ~nodel wat nauwkeuriger,

dan zien we in gedragsvergelijking (15) rdag onvertraagd als verklarende

1) Deze afleiding staat vermeld in bijlage 3



variabele voorkomen. De procedure is dan als volgt: Substitueer ~(k-b),

vergelijking (15) in (23) -~ (23)' en los rdag op uit de confrontatie van
(23)' en (28).

8. Een volgende kwestie betreft, de geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid
(Br).
Het is niet gemakkelijk om voor deze grootheid cijfers te vinden.

Op pagina 14 van het proefschrift vermeldt Knoester:

Br f RL - NBA - Ch f R (1)

en op pagína 15: Br - G' f Sk' (14), waarin G' - G f IMF f NBA en
Sk' - Skcb - IMF.

Hierin stellen voor: Br : geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid
RL : geleende reserves van het bankwezen
NBA : netto buitenlands actief van het bankwezen
Ch : chartale geldhoeveelheid
R : totale reserves van het bankwezen
G' : nationale goud- en deviezenvoorraad
G : internationale reserves van de centrale bank

IMF : nederlandse IMF positie

Sk' : korte overheidsschuld
Skcb: korte overheidsschuld geplaatst bij de Centrale

Bank.

Ook de betreffende paragraaf biedt geen uitsluitsel. Daarom is besloten
de volgende weg te bewandelen:
1. Ch, R, RL en NBA waren relatief eenvoudig m.b.v. het jaarverslag

DNB 80 te bepalen. Uit (1) is dan Sr expliciet te verkrijgen.
2. G' is ook relatief eenvoudig uit DNB 80 te halen, zodat via

Br - G' f Sk', Sk' gevonden kan worden.
Het probleem voor mij was het vinden van een cijferreeks voor Sk' en

daarmee dus de instrumentvariabele ~Sk'. Ik heb getracht dit op boven-

staande manier op te lossen, doch ik ben hier niet geheel tevreden mee.

9. Het voorlaatste punt betreft vergelijking (55).

In de eerste plaats valt hierbij op, dat in de noemer van het gewicht
van Tind'yb staat. Dit zal een type-fout zijn geweest in eerste instan-
tie, temeer daar in het engelstalige artikel uit de Economist hier staat

Yb~
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Als de oorspronkelijke boekhoudkundige relatie luidde:
~ Y- Yb f Lov - Tind' dan kan men vrij vlug inzien, dat

Y-(YY-lYb }(LYv)-iLov -(T Y d)-1Tind en dit is dan, met een

Tind ~ Tind -
kleine wijziging: ( Y )-1Tind 1'p'v' ~oester ( Y )-1 Tind'

b
vergelijking (55).

In de symbolenlijst echter staat vermeld, dat

Y - netto nationaal inkomen (factorprijzen)
Yb - produktiebedrijven, bruto marktprijzen
L - loonsom overheidov
Tind - indirecte belastingen minus subsidies.

Hiermee kan de identiteit ~ niet kloppen. Want: Yb is in bruto markt-

prijzen. Middels de (indirecte belastingen minus subsidies) Tind `'~ordt

van de rechterkant wél factorkosten gemaakt, doch nog steeds: bruto:

Hier zijn dus ófwel de afschrijvingen vergeten geworden af te trekken,

ófwel Y is bruto nationaal inkomen tegen factorkosten.

Wij hebben gekozen voor een verandering van de definitie van Yb: produk-
tiebedrijven, netto marktprijzen.
Dit klopt dan ook namelijk weer met vergelijking ( 39), die als identiteit
(boekhoudkundige) luidt: Z- Yb -~- Tind' In de groeivoeten presenta-
tie blijkt namelijk achteraf, dat "ex" staat voor afschrijvingen, en deze
hebben we er dan al meteen uitgehaald, door ze er niet in te stoppen:

10. Dat een definitievergelijking voor h ( arbeidsproduktiviteitsstijging)
ontbreekt, kan niet als een echte omissie worden aangemerkt.
Dat in de symbolenlijst staat voor a-(LB)-1,~~C-1 en S-(ZB)-2~C-1, te

gebruiken in vergelijking ( 7), terwijl in de tekst op pagina 65 bij de

presentatie van deze gedragsvergelijking voor deze coéfficiénten respec-

tievelijk staat: (LB~C)-1 en ( ZB~C)-1 is evenmin erg storend evenals dat

voor V', gebruikt in vergelijking ( 19) en ( 20), geen definitievergelij-

king bestaat.
Dat in vergelijking ( 32) x exogeen bepaald kan zijn, terwijl ook pX exo-
geen kan zijn, hoewel naar mag worden aangenomen dat px toch ook gedeel-
telijk endogeen bepaald wordt, is verwarrend, maar geen onoverkomelijke
moeilijkheid.
Maar wat wél storend is, is dat voor ZB geen definitievergelijking be-

staat, terwijl voor veel variabelen, waar dat meer voor de hand ligt,

wél definitievergelijkingen expliciet zijn vermeld. We noemen bijvoor-

beeld:
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33. L - á f p
0 o ko

3 7. Lb - ab } pk,b

42. V - 'v t pv
Het presenteren van deze definitievergelijkingen suggereert op zijn minst
volledigheid, terwijl die er in het geheel niet is.

III. Conclusie

Het proefschrift van Knoester ziet er op het eerste gezicht gedegen uit.

Neemt men echter de moeite om het werk kritisch te onderzoeken, daarbij de

verleiding weerstaand om waardering uit te spreken op grond van het loutere

feit dat hier méér dan in andere macro-economische modellen rekening is ge-

houden met monetaire variabelen en effecten, dan strandt men al gauw op

moeilijkheden, onjuistheden en onduidelijkheden.

Dit betreft dus de presentatie van het geheel.
Men mag aannemen dat Knoester oprecht heeft geprobeerd een macro-economisch
model te construeren samen met de monetaire sfeer, om hiermede een bijdrage

te leveren tot het beter leren kennen van de economische samenhangen. De

rapportage is echter dermate slordig en onzorgvuldig dat van een positieve

bijdrage in de hierboven aangegeven zin nauwelijks sprake kan zijn.

We moeten concluderen dat het voor de lezer zeer moeilijk tot onmogelijk is

het model van Knoester operationeel te krijgen. In feite is men genoodzaakt

het hele onderzoek over te doen en hierover na enkele jaren te rapporteren.

Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van de auteur, althans niet van een

proefschrift. Het afwezig zijn van het data-materiaal, tezamen met een ver-

warrende, onvolledige presentatie van het model noopt tot een zodanig gis-

werk van de kant van de lezer, dat het praktisch ondoenlijk is het proef-

schrift op zijn juiste waarde te schatten. Louter afgaan op de analyses die

Knoester zelf geeft in de rest van zijn proefschrift m.b.v. varianten die

hij zelf heeft gedraaid laat bij de lezer een onbevredigend gevoel achter.

Tot slot merken we dan ook op dat het aanbeveling verdient om het boven-

staande onderzoek niet te herhalen, noch voor het model van Knoester, noch

voor enig ander openbaar gepubliceerd econometrisch model waarbij het ge-

bruikte datamateriaal niet voor een ieder ter beschikking kan worden gesteld.
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Bijlage 1. Exacte reproduktie van het model van Knoester.

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk maken we enkele passen op de plaats.

Hier concentreren we ons op een algebraísche samenvat-

ting van de in de voorgaande hoofdstukken behandelde

kwesties. Dit levert tegelijkertijd de bouwstenen oF

voor de hiernavolgende hoofdstukken.

A1 met al is dit hoofdstuk als volgt opgebouwd. In àe

eerste plaats presenteren we de reeds besproken gedrags-

relaties inclusief de benodigde definitierelaties. Ver-

volgens voegen we aan het aldus gecompleteerde model

een verklaring van de gehanteerde symbolen toe. Dit ron-

den we af inet een behandeling van de ramingskwaliteiten

van het model als geheel.

5.2. Het modet

Zoals gezegd heeft ons model betrekking op de periode

1953 t~m 1975 met als gehanteeràe schattingstechniek de

gewone kleinste kwadratenmethode. Voorts luidt ons mo-

del - teneinde o.m. trendcorrelatie te vermijden - in

hoofdzaak iri procentuele mutaties. Voor het everige

li~kt het weinig zinvol zijn eigenschappen hier nog eens

te herhalen. Volstaan zij met de constatering dat het

zich kenmerkt door een systematische kwantificering van

de interacties tussen de monetaire en de reële sfeer.

Gesalniettemin verdient één aspect hiervan bijzondere

aandacht. Het blijkt mogelijk een model te ontwikkelen

inclusief deze interacties terwijl het tegelijkertijd

voldoet aan de gebruikelijke statistische criteria.

Alhoewei dit aeen "bewijs" is, illustreert dit op zijn

minst dat de abstrahering van deze interacties falsifi-

eerbaar is. In zoverre biedt onze analyse een alterna-

tief coor de modellen die de bedoelde interacties ~~er-

waarlo~en. Op deze kwestie komen we nog terug in hocfd-

stuk 8.



84

~apaciteit, produktie, overcapaciteit

1) cap ~91 (i~cap)-1 -82 (Plb - pijb) -83to } E4(hc)4321
2) i~b -(v~ijb)-1 ~-(m~ijb)-1 m t ex

3) ~q - cap - ijb

Arbeidsmarkt

4) ab - 0.61(i~cap)333 -0.69 (pl -py -0.75hc)4321 -0.26~q
8.41 4.48 -7.11

-0.66(hc)4321 }0.03(ZB -pi)-1 }0.04(ZB -Pi)-2
-2.45 2.13 2.61.

-0.31(ab)-1 -3.0
3.44 (-)

R2 - 0.82 D.W. - 2.58

5) pa -p - -0.53 (Pa~P-1)-1 t0.22 (pl -pvd)532-0.46~w-~

-4.19 2.24 -2.84

t23.72
4.31

R2 - 0.77 D.W. - 1.88

6i w- 1.Opa -(ab~Pa)-1 ab t ex

Binnenlandse bestedingen

7) c z 1.02 a(LB)-~ t0.16 B(ZB)xl -1.08pc

11.59 2.03 -6.98

i
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t0.10 {~(Br-V) }0.5 ( Br-V)-1} -1 -0.17 d(rda -pc)
3.28 g-1.71

-1.12 ant
-3.12

R2 - 0.82 D.W. - 1.95

8) ib - 1.Ocap - 1.38aq r0.42 {p(Br-V) t0.5 (Br-V)
(-) -3.11 2.45 -

-0.60G(rda9 -pi) t0.37(ZB -pi)-1 -0.27~Ub t1.28
-2.05 2.55 1.58 1.23

R2 - 0.82 D.W. - 2.03

~9 n~~~-1 - 0.20v~-1 -0.97(n~v~-1)-1 -0.10~(r -P )-~dag ~
6.15 -6.79 -2.05

f0.04{~(Br-V) t0.5 (Br-V-1} -1 t0.041b
2.29 2.28

R2 - 0.85 D.W. ~ 1.?8

10) iwo - 0.69(LB -pY)-1 }0.40(ZB -pY)-1 t8.93~W 1- ~
3.85 2.36 3.44

t0.65pUb

3.37

}0.40(V~~) -0.95~(r(4) -~C dag -piwo)-1~
-2.17

f 0.54{p(Br-V) t0.5(Br-V)-1}-1

R2 - 0.78 D.W. - 1.48

w
i
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Buitenlandse handel 8~

11) e - 0.77m -1.28(pe
-pe')253 }0.221b f0.40~q f0.53q-w 1

10.08 -3.91 3.13 2.48 4.54

R2 - 0.86 D.W. - 1.23

12) m - 0.83v:~ f2.91~n~V'1 -0.19(pm -p~J -0.68aq
3.94 8.34 -3.09 -3.78

-0.241b t3.96
-5.25 2.98

Lonen en priizen
R2 - 0.98 D.W. - 1.73

13) plb s 1.Op~d t0.57h-~ -0.55w }0.56DR-~ }2.97
11.70 4,53 -2.24 2.36 3.46

R2 - 0.93 D.W, - 2.39

14) pi~b - 0.43( l.fh)-~ -0.17q f0.09par }1.18~(TP
ind~Yb)-~

5.93 -2.17 2.98 2.23

f0.2(pe')-~ f0.7pcau t2.18

(') (-) 3.84

tionetaire sector
R2 - 0.89 D.W, - 1.98

15) e(k-b) ~ -1.01(k-b)-1 - 0.90(rdag -rcb) f0.05 (Br-V)
9.21 -7.75 3.23

}0.77k~ -0.421n }2.03ro
7.28 -3.87 2.27

R2 ~ 0.900 D.W. - 1.590

1

16) ~a - -0.48a-1 -2.85(r' -rb)-~ t0,28(Br-V)
-4.16 -2.51 5.63

t7.12D1ib

3.54

-0.38 Aiq' -0.63~k~ t4.73
-3.21 -2.33 4.76

R2 - 0.822 D.W. - 1.771
17) KI~Br-1 - 0.41(KI~Br-1)-1 t15.63~(rl -rb)-~

3.16 2.54

f0.13(F~Br ) f20.36aD-1 -1~ lib
2.07 4.30

R2 - 0.670 D.W. - 1.45

18) Ch

19) D

- 0.84C -1.34Ari t0.28Aiq -1.O~d'
27.97 -3.63 3.06 -9.58

R2 - 0.873 D.W. - 1.720

- 0.98V'~ -l0.lla(ri)-~
10.64 -4.78

t0.35t~(Br-V) t0,5(Br-V) }-1
3.25

}2.08ad t0.87pq-~
3.72 2.64

~ R2 - 0.801 D.W. :i ~.~e
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20) T z 1.OV' -13.64~(rl -rb)
(-) -1.69

t0.99{~(Br-V) }0.5(Br--V)-1}
2.59

-26.58~(rdag -rt3) -~ }2.63pm }36.840da
-5.08 6.98 6.23

f7.35
3.52

R2 a 0.835 D.W. ~ 1.355

21)órt3 - 0.32rdag -0.40(rt3)-1 t0.45

~5.85 -4.68 2.25

R2 3 0.565 D.W. - 1.535

22) nrl - 0.46dag -0.40(rl)-1 t1.0
9.66 -7.56 4.46

R2 s 0.824 D.W. ~ 1.707

23) M a Br -Wo~c -WtAt tWz~t -Wa~a -Wk~(k-b)

24) Mk - (ChIMk)-1 Ch }(DIMk)-1 D
25) ~c - (ChIMk)-1 ( Ch -Mk) t ex
26) ~t s(TIMk)-1 (T -Mk) t ex

27) Br

28) M

t ex

- OSK'IBr-1 t (KIIBz-1)-~ } (FIBr-1)-~ t ex

- (ChIM)-1 Ch t (DIM)-1 D } (T~M)-1 T
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Overheidssector

29) TL - 1.55L t Tlau

30) TZ - 1.02-~ } Tzau

31) Tind - 1'OYb }Tindau

32) X - x t p
x

33) Lo ao } plo
34) Plo - 1.Oplb t ex

35) FTIY-1 - (FTIY-1)-1 } (XIY)-1 (xtpx)

} (LoIY)-1 (ao }plo) -(TLIY)-1 TL -(TZIY)-1
TZ -(TindlY)-1 Tind } O.Olrl (FTIY-1)-1

Inkomens

36) L

37) Lb

- (Lb~L)-1 Lb t (LoIL)-1 Lo

- ab } plb
38y LB -(LIL )- L t(0 IL ) 0- (T IL ) TB 1 v B-1 v L B-1 L

39) Z

40) YB

- (SP~ILB)-1 Dpwn

- (YbIZ)-1 Yb -(LbIZ)-1 Lb - (Tindl2)-1 Tind -ex

s ~LBIYB~-1 Lg t(ZBIYB)-1 ZB

Overige definities

41) ~ z(cIv)-1 c t(iblv)-1 ib }(iWOIv)-1 iwo

}(~~Iv)-1 ~nl~~-1
t(e~v)-1 e t(xIv)-1 x
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42) V - v t pv

43) Yb - ijb t pi.b)
44) pv -(ijb~v)-1 pijb t(m~v)-1 pm t ex

45) Pvd -(v~vd)-1 pv -(e~vd)-1 pe t ex

- O.Spv f 0.5pe' t ex

- 1.Opv t ex

- 1.Opv t ex

49) Piwo - 1.Opv t ex

50) F~Br-1 ~(F~Br-1'-1 t(F~Br)-1 (e t pe) -(MIBr)-1

(m t pm) t ex

51) DR 3(TL~L)-1 (TL - L) t ( SPwn~L)-1 ( SPwn - L) t ex

52) Aiq ~ Aiq-1 t O.OLAiq-1 (plb t ab - l ~b - pijb)

53) Aiq ' Plb t ab -i7b - Pijb

54) C - c t pc
55) Y -(Y ~Y) Y t(L ~Y) L -(T ~Y ) Tb -1 b ov -1 ov ind b-1 ind

Endoqene variabelen

cap, i]b, ~ q, ab, pa, 0 w. c, ib, n~v'1, 1wo, e~ m, Plb, Pijb~,
~(k-b) , ~ a, RI~Br-1, Ch, D, T, prt3,0 rl' rdaq' Mk' 0 c' A t'

Br, M, TL' TZ' Tind. x~ Lo~ Plo~ FT~1l-1, L, Lb, LB. Z, YB~ v~

~' Yb' pv' pvd' pe' pc' pib' piwo' F~Br-1, DR, Aiq, Aiq, C, Y
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5.3. Gehenteerde symbolen
Hoofdletters hebben betrekking op waarden, kleine letters
op volumina en prijzen. Grootheden met een punt erboven
representeren procentuele veranderingen, een delta eerste
verschillen. De suffix "au" geeft een exogene component aan
Getallen onder symbolen betreffen de resp. T-waarden.
a - (LB)-1~~C-1
a -(NBA~D t T) x 100
ab - werkgelegenheid bedrljven

ant - anticipatie-effect op het volume van de consumptie
i.v.m. invoering en verhoging van de BTW

ao - werkqelegenheid overheid
Aiq - arbeidsinkomensquote bedrijven
S - (ZB)-2~C-1
b -(RL~D t T) x 100
Br - geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid
c - particuliere consumptie (in nominale termen C)
c' - (Ch~Mk) x 100
cap - produktiecapaciteit bedrijven
Ch - chartaal geld
d - retail banking proxy (aantal betaalpassen uitqegeven

in de jaren 1967~1971)
db - retail banking proxy voor de jaren 1972~1975 (in

eerste verschillen 4.58)
d' - 1.45d t 0.89db
àa - proxy voor verstoorde renteverhoudíngen (in eerste

verschillen 19~3 - 1.0, 1974 - 1.0, 1975 --2.0)
D - giraal geld
Dlib - Proxy inzake de liberalisatie van het kapitaalverkeer
DR - mutatie in de druk van sociale premies en belastingen

van werknemers respectievelijk het werkgeveraaandeel
in de sociale premies van werknemers, als percentaqe
van de loonsom
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DW - Durban Watson coëffíciënt
e - goederenexport
ex - linearisatie- of definitieverschillen

F - lopende rekening van de betalinqsbalans
FT - budgettekort van de overheid
G - internationale reserves
hc - arbeidstijd
h - arbeidsproduktiviteit
ib - particuliere investeringen in vaste aktiva

iwo - particuliere investeringen in wonirigen

k -(R~D t T) x 100
kv -(RR~D t T) x 100

KI - kapitaalrekening van de betalingsbalans (effecten-
transacties van het publiek)

lb - landbouwproduktie
lv - verplichte liquiditeitsreserve percentage
L - loonsom van bedrijven en overheid inclusief toe-

qerekend loon van zelfstandigen
Lb - Loonsom van bedrijven inclusief toegerekend loon

van zelfstandiqen
Lo 3 loonsom van de overheid
LB - beschikbaar loon- en steuninkomen van overheid en

bedrijven
m - qoederenimport
mw - herwogen wereldhandel

M - Ch t D f T
Mk ~ Ch t D

n - voorraadvorming
NBA - netto buitenlands actief van het bankwezen
Ov - netto inkomensoverdrachten en uitkeringen sociale

verzekeringen t.b.v. werknemers
p - beroepsgeschikte bevolkinq in de leeftijd 14 t~m 65

jaar
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pa

par

Pc

pi

- arbeidsaanbod

- prijs van de landbouwproduktie
- prijs van de particuliere consumtie
- prijs van de particuliere investeringen in vaste

aktiva

piwo - Prijs van de investeringen in de woningbouw

pe
pm

pe

px

- prijs van de goederenexport
- prijs van de goederenimport
- prijs van buitenlandse concurrenten

- prijs van de overheidsbestedingen

pcau - autonome invloeden op de prijs van consumptieve

plb

plo

pv

bestedingen
- loonvoet bedrijven
- loonvoet overheid

- prijs van de afzet

pvd - Prijs van de binnenlandse afzet
Pijb - Prijs produktie van bedrijven, bruto marktprijzen
q
rcb
ro

rb

rbk

- overcapaci~eit
- promesse-discontovoet
- verplicht rente-opslagpercentaqe op qeleende

reserves
- buitenlandse lange rente
- buitenlandse korte rente

rda9 - daggeldrente

rg - rente op girale tegoeden
rl

r 3
t

r'

ri

- lange rente

- rente op driemaands termijndeposito's
- 0.5 rda9 t 0.5 rl ~

- 0.7 rT3 } 0.3 rl ,

i
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rb - 0.5 rbk f 0.5 rb

R~ - correlatie-coëfficiënt gecorrigeerd voor
vrijheidsgraden

R - totale reserves var~ het bankwezer.
RL - qeleende reserves van het bankwezer:
RR - verplichte reserves van het bankwezer,
SK' - openmarktportefeuille van de centrale bank

gecorrigeerd voor IMF-transacties
SPwn - sociale premies betaald door werknemers
t - (T~Mk) x 100
to - uitval door technische veroudering
T - termijr.deposito's, daggelden, valutategoeden

bij het bankwezen en de spaartegoeden bij de
handelsbanken

Tind - indirecte belastingen minus subsidies
TL - directe belastingen op het looninkomen

TZ - directe belastingen op het overig inkomen
Ub - produktieve uren in de bouwnijverheid
v - afzet
v' - afzet minus voorraadvorming
Vg`~ - verstrekte vergunningen voor woningwetwoningen
w - werkloosheid als percentage van de afhankelijke

beroepsbevolkinq
Wa - qewicht gedefinieerd als:{Mk~Br (1 - c} t)} -1
W - gewicht gedefinieerd als:{Mk~Br~l -(k t a- b~}-c 1
Wk - gewicht gedefinieerd als:{Mk~Br (1 - c t t)}-1

Wt

Wz
x

- gewicht gedefinieerd alg{Mk~Br ( k t a- b)}-1
- gewicht gedefinieerd als: (1~I t t) -1
- materiële overheidsuitgaven (inclusief de inves-

teringen van de laqere overheid)
- produktie bedrijven, bruto marktprijzen
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Y - netto nationaal inkomen (faktorprijzen)

YB - (LB,YB)-1 LB } (ZB,YB)-1 ZB
Z - overig inkomen
ZB - beschikbaar overig inkomen

ZB - beschikbaar overiq inkomen gecorrigeerd voor het
inkomen uit de landbouw
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5.4. Ramingen

De ramingskwaliteiten van het model gaan we na aan de
hand van een aantal ongelijkheidseoëfficiënten. Succes-
sievelijk hebben deze betrekkinq op de qeachatte qedrags-
relaties, de afzonderlijke jaren van de steekproefperio-
de (1953-1975) en op het model als qeheel. Deze coëffio
ciënten berusten op de volgende basisformulesl).

- V nEU~, i

U ~ yi,t - Ei,t
l,t

nERi,t

Ui - onqelijkheidscoëfficiënt van variabele i
Vi t- voorspelde waarde van variabele 1 voor jaar t
Ri t- gerealiseerde waarde van variabele i voor jaar t
n - aantal waarnemingen

De onderstaande coëfficiënten kan men als volqt interpre-
teren. Een coëfficiënt van ëén impliceert dat de voor-
spelkracht van het model niet beter is dan dat van een
naif model, waarin alle raminqen nulwaarden hebben. Een
waarde van bijvoorbeeld 0.50 impliceert dat de ramings-
fout gemiddeld genomen 508 bedraagt van de gerealiseerde
waarden.
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Qx3elijkhaidaméfficiënten wor de grsàatte
gedraqsrelatiesl)

~lijkheldsoop~ficiën
voor 3e jaren van de
steeJmzoefperiode

oo~agtlavol~sne (a) 0.25 1953 0.26

wluoe van investesingen in vaste aktlva(f) 0.44 195d 0.32
wlime van investerinqen in woningm (t) 0.60 1955 0.15
wluae van de voorraadvomninq (~) 0.38 1956 0.19
wluoe van de goedet:~ata~oxt (t) 0.17 1957 0.26
wluae van de gr~acie'~~~~ (i) 0.19 1958 0.18

prija van het bruto natLonaal pxodtact (1) 0.40 1959 0.17
laoaivoet bedrijvan (~) 0.20 1960 0.35
veranderisg in de cxr~eleada zwai~re~-quots 0.38 1961 0.22

vera:r3rsinq in de netto buit~nlerda 1962 0.18
actlef quDts 0.68 1963 0.17
~t,~~t Qe]d (i) 0.26 1964 0.21
glraal geld (i) 0.41 1965 0.26
tern~ijndepoaito's (t) 0.47 ` 1966 0.25
retto kapitaaliaQortxn 0.55 1967 0.21
~erkgelegerheid bedrijvan (i) 0.50 1968 0.26
ai~eiàsaanbod (i) 0.30

2)
1969 0.19

Wericlooshe.idaniveau ('1) 0.23
1970 0.26

da99eldrente 0.15 1971 0.26
1972 0.26

áyge.lijktrldaooëfficiënt woz het rt~l 1973 0 32als geheel 0.40 .
1974 0.22
1975 0.16

1) Het symbool ~ tt,3ssen haakjes geeft aan dat àe d,esbetreffade qivotiieid
betrekking heeft op pzvoentuele ntrtaties. Aet achteiweqe laten hier-
van indioeert dat de desbetreffertde groothaid betrpJcking heeft op een
niveau of eerste verschillen.

2) In procenten van de afhankelijke beioepsbevolking.

1) Zie Certtraal Planbureau (1965), Theil (1966).
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Bijlage 2. Enkele opmerkingen over de berekening van varianten.
Een normaal lineair model ziet er als volgt uit: (afgezien van vertragingen

en de stochastiek).

y- Ay t Bx met y- n-vector van endogenen (- te verklaren
variabelen)

x- n-vector van exogenen (- buiten het mo-
del te verklaren)

A-(m~n) matrix van zowel geschatte als
definitoriache parameterwaar'dep

B~(n~n) matrix van zowel geschatte als
definitorische parameterwaarden.

De oplossing van het model in termen van de exogenen luidt:

y - (I-A)-iB x

Om nu de invloed van een bepaalde exogene xi te bepalen, wordt het model door-
gerekend met y~ -(I-A)-iB x~ , met x~ is de basisvariant en

~ex -1 ~~e ~~met y -(I-A) B x , met x is de exogene vector die precies
hetzelfde is als x~, met het verschil, dat
op de ie plaats geldt: x~~ - x~ f impulsi i

i~~.'4~~~i:~c,lE~erc9P" invlc~F,~9 van c~e impul~ lant zleh d.an bHrr~k~n~n uit het v~r-
~~c ~c xx ~c - i xx ~ - i

sc;tiil van y en y. Dus: ~y - y - y -(I-A) B(x -x )-(I-A) BOx,

met ~x - 0, behalve op de ie plaats: Ox. - impuls.i
Als er vertragingen in het model opgenomen waren, wordt het iets ingewikkel-

der maar in principe komt een en ander op hetzelfde neer.

Na de schatting van zo'n model zijn de A en B matrices bekend. Men zou dan

kunnen volstaan met het geven van de "kale" impulsen. In het geval van

Knoester zijn de A en B matrices functies van vertraagde endogenen, dus af-

hankelijk van de tijd.

Stel dat de A en B matrices louter afhangen van vertraagde endogene en exo-
gene variabelen, dan geldt in periode t:

yt - (I-A(Yt-l' xt-i))-iB(yt-1' xt-i)xt.

Een impuls op het systeem van xt leidt dan tot:

~yt - yt - yt - ( I-A(Yt-1'xt-1))-iB(Yt-1'xt-i)Oxt - C(Yt-1'xt-1)~xt.
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~
In periode t :

y - (I-A(y ~x ))-1B(y , x )x
t~ t 1 t 1 t 1 t 1 t~

Een impuls leidt tot:

~y - y~ -y - (I-A(y .x ) )-1B(y .x ) Ox - C(y .x )~x~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~t t t t-1 t-1 t-1 t-1 t t-1 t-1 t

Nu kunnen we de impuls zd formuleren dat ~xt - ~x ~. Maar hier volgt niet
automatisch uit dat ~yt - ~y ~. M.a.w, er geldt niet automatisch dat een-
zelfde impuls, gegeven in verschillende startjaren, eenzelfde invloed heeft
op de endogene variabelen. Dit geldt alleen indien C(yt-1'xt-1) - C(y ~'x ~)'t-1 t-1en dit hoeft in het algemeen niet te gelden.
In normale lineaire modellen, waarin de A- en B matrices constant zijn in de
tijd geldt dit natuurlijk wel.
In het model van Knoester is het nu zo, dat de geschatte parameterwaarden in
elke periode constant worden verondersteld, doch dat de gewichten in de ver-
schillende definitievergelijkingen tijdsafhankelijk zijn.

L . L
Bijv, verg. 36: L-(~)-lÍ~ f(L)-1Lo. De verhoudingen L en L blijven
slechts constant in de tijd indien de groeivoet van teller en noemer alle-
twee dezelfde zijn. Dit is in het algemeen niet het geval, zodat deze ge-
wichten (- structuurcoëff.) in de tijd.veranderen.
De vraag wordt dan: hoeveel veranderen deze gewichten in de tijd? Als dit
niet veel is, m.a.w. blijft de structuur van de economie in de steekproef-
periode ongeveer gelijk, dan maakt de keuze van het startjaar niet veel uit.
Het kiezen van gefingeerde waarden voor de variabelen berust voor een groot
deel op ervaring en kennis van de feitelijke waarden in de gekozen periode.
Mede hierom en om het feit dat het monetair blok in macro-econometrische
modellen vrij nieuw is, hebben we de werkelijke waarden getracht op te spo-
ren. Het nadeel hiervan is, dat dan relatief veel tijd verloren gaat aan
het opsporen van de cijfers, het voordeel is dat de basisvariant dan (en
zeker binnen de steekproefperiode) een redelijk getrouw beeld geeft van de
werkelijkheid.



Bijlage 3
Afleiding van vergelijking (23) van het model van Knoester

1
Mk - { (kfa-b) ( 1-c'tt) tc'}~r - {

1

ofwel: Br - { } Mk, zodat

d Br -{ } d Mk f Mkd { }

(~ielen door Br geeft: )
d M M

Br -{ Br k} Br d{ }

m.b.v. (~) volgt dan:

ofwel:
f~r- Mk t{-1--~ d{ }

M
Br - Mlc } Br d { } (:ti~)

Welnu, er geldt:

} Br (~)

d { } - d{c' f (kfa-b) ( 1-c'ft) }

- dc' f ( kfa-b) (- dc' fdt) t ( 1-c' ft) (dkfda-db) (~:tx)

zodat ( ~e~~) invullen in (~e~) geeft:
M

gr -~ f Br {1-ktb-a}dc' t BY(kta-b)dt t

M M
-k (1-c'tt) d (k-b) f BY (1-c'tt) daBr

Dus Mk -- Ar - Wc, ~ ~c' - Wr~t - Wk~ (k-b) - Wa~a (~ic~r~)

Ui~ M Mk ~- '1' en t- T~Mk volgt: M-(lft)Mk -~ dM -(ltt)dMk f Mkdt.

Delen door M- (lft)Mk geeft: ~-~-~k } lttdt.
Dus l~ - Nik f Wz~t. Dit

samen met ( :ex~x) geeft vergelijking (23) van het model van Knoester op

bijlage i.
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Bijlage 4,
1)

Het complete model dat gebruíkt is voor de berekeningen.

1, cáp - 0,75(cáp)-1 - 0,17(pQb - pyb) - 0,5 to t 0,75 hc 4321

2. yb - (V) v - (m) m
Yb -1 Yb -]

; , nq - ~ap - Yb

4, áb - 0.61(cá ) - 0.69 Reárbkn4321 - 0.26 ~q - 0.66 hc 4321 } 0.03(ZB-pib)-1P 333
f 0,04(ZR - pib)-2 - 0.31áb - 3,0

~, -1
;, p --0, 53 (`~) f 0, 2'Z (~Rb - pvd) 532 - 0, 46~w-~ f 1.00 p f 23, 72

a p-1 -1

6 . 4w - 1 . Opa - (~) áb
pa -1

7, ~- 0.84 LB t 0.05 ZB - 1.08 pc } 1,0 Bgeld-1 - 0,17 4(rda - pc)
-~a -1 g

opm.: Bgeld - monetaire spanningsvariabele -{0(Br - V) f 0.5(Br-V)}

Zie verg. (68).

8, ib - 1.0 cáp - 1.38 ~q t 0.42 Bgeld-1 - 0,600(rdag - pib) } 0.37(ZB-pib)-i
-0.27~i7b f 1.28

y, ~~~ -- U."lOv'1 - 0.97(~n) - 0.100(rda - p~)-~ t 0,04 Bgeld-1 f 0.042b
-1 -1 -1 g

10, iwo - 0.69(LB - p)-1 t 0,40(ZB - p)-1 t 8.93~w-1~ f 0.65~Ub t 0,40(Vg )-~
Y Y

-0,95~(rdag - piwo)-1~ } 0.54 Bgeld-1

11, é- 0.77mw - 1.28(pe - Pe')253 } 0.22Qb f 0.400q f 0.53q-1

12, m- 0.83v'~ f 2.91 ~n - 0.19(pmp~) - 0,68~q - 0.24R,b t 3,96
-1

13, p~b - 1,Op~d f 0.57h-~ - 0,55w t 0.56DR-~ f 2.97

14. pYb - 0.43(pRb-h)-~ - 0.17q t 0.09par f 118.0~(TYbd)-~
}

0.2(pé)-~a } 0.7Pcau}2.18

15. ~(k-b) --1.01(k-b)-1 - 0.90(r'da -rcb) } 0.05(Br-V) f 0,77k~ - 0,42Q~ t 2.03ro
g

16. pa --0.48a-1 - 2,85(r'-rb)-~ t 0.28(i~r-V) - 0.38Áiq - 0.63pk f 4,73v

opm.: D~ib is uit deze vergelijking weggelaten, wegens de gebruikte steek-
proefneriode 1970-1977 ( zie ook (17)).

17. 13Yi - 0.41 (Bri ) t 15.63p (r~-rb) -~ f 0. 13
(Br )

-] -1 -1 -1 -l~i

18. Ch - 0.84C - 1.34ArQ f 0.28Ái~; - i.0~d'

19. D- 0.98V'-~ - 10.11~(rR)-~ f 0,35 Bgeld f 2.08~d f 0.87~q-~

1) Zoals bij Knoester: x334 - 0.3x t 0.3x-1 f 0.4x,~2.
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2c~, ~i~ t.c)V' - t i.~~~l~(r.~-r.b) t 0.99 Byeld - 26,Sf30(rda
-rt3)-~

}'1.63pm t
9

36.84~d t 7.35a
21, Ort3 - 0.32rda t 0.40(rt3)-1 t 0,45

g
22, ~rR - 0.46rda - 0.40(rQ)-1 t 1,0

9
23. rdag - 0.9~cWk {M -{Br-Wc~~c'-Wt~t t caZdt - WaDa} f

10.9 {-1,01(k-b)-1 t 0.9rcb v v o
24. 1~ - (~)-1 Ch t (M )-1D

2 5. 0 c' - ( Mli
) ( Cti-Mk ) k

k -i

26. ~t - (TM ) (T-Mk )
k -1

27. Br - BrK' t ( BKI )
t(Br )-1 -1 -~ -1 -~

28. M - (M)- 1Ch f (M)-lp t (M)-1T
29. TL - 1.55L ~- TLau
30. TZ - 1.OZ-~ t TZau
31. Tind - 1'OYb t Tindau
32. X- x t px

33. Lo - ao t pQo
34. pQo - 1'Opkb
35. YT - (YT ) t (y)-1~-1 -1 -1

L L
36, L- ( L)-1Lb t( L)-1Lo

37. b - ab } pRb
O T

38. L -(L) L t(~) O -(L) T -B LB
-1 LB - 1 v LB -1 L

39 Z-(Yb) Y - (~) L -(Tind) T

(SPwn) SPwn
LB -1

' Z-1 b Z-1 b Z-1 ind
L Z

40. YB -(YB) LB t(YB) ZB
B -1 B -1í i .

41. v - (v)-lc t (v )-lib } ( vo)-liwo
42. V- v t p

v

L T T

t ( Y )-1Lo
- (Y)TL - (

Y )-1TZ

-(rYnd)Tind t O.Olr~(YT )
-1 -1

t 0,05(Br-V) t 0,77 k- 0.21~, t 2.03r }

t
( v1)-1 vn t (v)-le t (v)-lx-i
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43. 4b - Yb t pyb

44. pv - (vb)-lpyb t (v)-lpm

45. pvd - (v ) pv - (v ) ped-1 d-1
46, p- 0.5p t 0.5p'e v e
47. n~: - ~ "Opv

48.
Pib - l.OPv

(Br)-lE - (MBr )-1(Pm

49. p. - 1.Opiwo v
S0. Br 1 - (Br 1)-1 f

T
51 , DR - (L) -1 (TL-L)

t (s L n) -1 ( SPwn-L)

52. Aiq - (1 t O.OlAiq)Aiq-i

53. Aiq

54 . ~` -

- pR,b } ab - yb - pyb

e t p
Y c

55. Y - ( Y)-lYb t

56. - (1 t i
cap

~' ~' (cap) 333 -

L
o Tind

( Y )-1Lo - ( Y )-lfiind

cap) (1)

3 (cap) }

58. v - (1 t ..Olv(v-1

59.

60.

í

yb - (1 t .Olyb)yb
-1

m - (1 f .Olm)m-1

cap -1

3(cap)-1 } 3(cap)-2

t m)

61. Rearbkn4321 - 0.4Rea'rbkn t 0.3Rea'rbkn-1 t 0.2Rearbkn-2 f O.1Rea'rbkn-,~

62. Rea'rbkn - pQ - p b- 0.75hc
Y

63. ZB - (Z)-lZ - (ZZ)-1TZ
B B

64. ~B - ~B

65, p - (1 f O.Olp )pa a a-1
66. (pQb - pvd)532 - 0.5(p~b - pvd) t 0.3(pQb - pvd)-1 t 0.2(pRb - pvd)-2
6 7, ab -(1 t 0. O 1 áb ) ab

-1
68. Bgeld - d(~r - b) f 0.5(Br

69. v' - v - n

70, v' -( v~~ - 1) ~e 100
v-1

71, n- On t n-1
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72. q - (cap - yb)~cap

73. cap - (1 t O.Olcáp)cap-1

74 . w- ~w t w- l

75. Tind - (1 t O.Ol~ind)Tind-1
76. Yr~ - (1 t O.OlYb)Yb-1

77. (k-1.~) - ~(k-b) f (k-b)-1

78. ~k - k - k
v v v-1

79. T - (1 t 0.01~)T-1

80. D - (1 t O.O1D)D-1

81, a- Da t a-1

82, r' - 0.5rda t 0.5rR
9

83. rR - ~r~ t rQ-1

84, rQ - 0.7rt3 t 0.3rQ

85. rt3 - ~rt3 t rt3 -1
8G. Mk - (1 t O.O1Mk)Mk

-]

8'I . Br -(1 t 0. O1Br) Br-1

88. t- 4t t t-1

89. c' - ~c' t c!1

90. Wc - { (Mk~Br) ~e (100- (k-b) - a) } ~ 0.01

91. Wt - {(Mk~Br) ~e (k-b) t a) } x 0.01

92. WZ - {1~(O.Olttl)}

93 . W -{(~~8r) x(100-c't t) }~t 0. O1
a

94, h - 0.4h t 0.3h t 0.2h t O.lh
c4321 c c-1 c-2 C-3

95. Ch - (1 t O.O1Ch)Ch-1

96. M - (1 t O.O1M)M-1

'~7. X - (i t O.O1X)X-1

98. L - (1 t O.O1L )L
0 0 0-1

99. TL - (1 t O.O1TL)TL
-1

100. TZ - (1 t O.O1TZ)TZ
-1



101. Y - (1 f O.OlY)Y-1

102 . Lb -(1 f 0. O1 Lb) Lb

103. L - (1 f O.O1L)L-1

104. O-(1 t 0.01 O)O
~ ~ ~-i

105. Spwn -(1 f 0.01 spwn)Spwi

106 . LB -(1 f 0. O 1 LB ) LB
-1

107. Z - (1 f O.O1Z)Z-1

108. ZB -(1 f 0.01 ZB)ZB
-1

109, Y}3 -(1 t 0,01 YII)YB
-1

110, c - (1 f O.Ole)c-1

111. ib -(1 t 0. O 1 ib ) ib
, -1

112, i -(1 f 0.01 i )iwo wo wo-1

113, e-(1 t 0.01 é)e-1

114, x-(1 f 0.01 x)x-1

115. F -CBr )~ Br-1
-1

116, p-(1 f 0.01 P)p-1

117. p- 0.5p t O.Sp.x c t
11F3. ~n - (~n )~e v' 1) ~~.100

-1
119. V' - v' f pv
] 20. A'limp - m ~ pm

121, vd-v- e

122. E - pe.e

123, p - (1 f O.Olp )pe e e-1
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JOd ETRIST .SCHIJDERVGEE

CO~PIIER OPTIONS

INPUT
OUTPUT fILE
CGDE
GENERATIONSKEPT
tISTINGS
DISPLAY
~IESSAGES
SAYELIST
DIAGNOSTICS
RTCHECKS
OPT
LIBPROC
DIRECTIVES

~IGOL-68 30.01 COMPILATION

(JOB STREAM)
(VIRTUAL STORE)
NU
0
66LI'IES b SOURCE i NODIRECTIVES d NOObJECT L OPTIONS
NOOPTIONS 8 ERRORLINES b hODIReCTIVES
CGMME~TS
:ETRIST.S(1rSr1).KROESTGEEL(1)
4
BUUND 3 FLOATOVER 8~ FIXOYER ~ DECOYER 8 ZERODIY 6 SIZE 8 BOYER
2
NO
NONE

SOURCE lISTING

1 'PROGRA~1'KNOESTGEEL
2 'USE'MATOPS2.EXANTE.VINCOUTrVINCNIEUWrPRINTVECMAT.PRINTAVECMATrTESTECOMODEL
3 'BEuIN'
4 'd001'TEST; READ(TEST):
5 ~(G~itRfftftliifRtRffttttRtlrtfttttftttfRffRtttftftftfltfttfftttfttfitttRttifMttitt

6 N . AANTAL ENDOGENEN
7 M . AANTAL EXOGENEN
8 VAN : STARTJAAR
9 TOT : STOPJAAR

10 METH : 1- POrELIr 2- SUCCESSIEF
11 VARAANTAI: AANTAL TE DRAAIEN ECNTE YARIANTEN
12 EERSTE : BOOIEANr uELKE AANGEEFT: UITPRINTEN VAN ALLEEN DE bASISVARIANt
13 ALLES : ZOAIS EERSTEr MAAR EXCI. BASISVAR.: YERDER AILE VARIANTEN
14 SPECIF : UITPRINTEN VAN SPECIFIEKE MATRIX
15 CUMULI : AL DAN NIET GECU?IULEERDE GROEIVOETEN VID SPECIFIEKE MATRIX
16
17 tttR,r ZODAT DE EESRSTE STUURKAART ER BIJV. ZO UITZIET:
18 N M VAN TOT METH VARAANTAL EERSTE ALLES SPECIF CUMUIi
19 123 38 1971 1977 2 23 T T T F
20
21 HIERNA KOMEN DE YARIANTEN STUURKAARTEN:
22'fFFf (VOOR DE dASISYARIANT
23 TFTFF ETC. (DE EERSTE T IS YAN DE BOOIEAN DOORGAAN).
24 rE HOETEN DE CtCLUS AFSLUITEN yET EEN FAISE-KAART:
25 F
26
27 'CO'

tRfirtRfRRtttRtifftitR4Atttt4tffftRtftftiftiiiRttRfRtfiftRRtltititf

28 'INT'NrM: READ((N.M))i
29 'INT'NR.VT; 'd00L'DOORGAAN:-'TRUE'i ' '
30 'INT'TrYAN.TOT.KODErYETHrI:
31 C1:"]'REAL'GHOST: "
32 READ((VANrTOTrMETN)):
33 'INT'VARAANTAL: READ(VARAANTAI): -
34 C1:vARAANTAL7'~IAT'HM: 'UOOL'EERSTErALLES.SPECIFrCUNULI:
35 READ((EERSTErALLESrSPECIFrCUMULI))i
36 PRI~T((NEaLINEr~DE REKENPERIODE IS : "rYANrTOT)):
37 PRI4T((NEwIINEr"DE METMODE IS :~rMETHr "r1-POGEIIr 2-5UCCESSIEf'rNErLINE)):
38 'PROC'YAST-'VOID':'SKIP':
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JOB ETRI~~ .SCHIJDERVG'c"c ALtiOI-c~ 3G.01
SOhRCE IISTIN~

COMP1lATION

39 C1:19,1:Z3]'CHAR'KOL1: C1:Cr1:23J'CHAR'hOL2i
40 K~L1:-(" 1.,vERRGELEGEVH~IC ( 4)"r" ~.LJONVOET (13)".

A 41 " 3.AFIETPnYS (44)"r" 4.CO:~S~~PTIE ( 7)"r" 5.1NYESTERINGEN ( 8)'r
42 " 6.li:TVO~R (11)"r" 7.ItiV~cR (12)"r" B.PRODUKTIEPRYS (14)"r
43 " 9.PSODU~CTIE ( 2)"r"1J.AFI`T (41)"r"11.0'JERIG INKOMEN (39)'.

~..~ 44 "1~.c~~IS.icLD (27)"."13.CAPACITclT ( 1)"r"14.GELDH'JH.(CH~D) (24)".

45 "15.~ITVOcRPRYS (46)"r"16.INVcST..iUNINGEN (lU)"r"17.AR8EIDSKOSTEN(13-14)"r
~ 46 "18.AR~EIDSPROD. ( 2- 4)"r"19.LELDHVH.(CH~DtT)(28)")i
~ 47 KCLZ:-("2~.OVERCAPACITEIT (72)"."[1.INVEST.OUOTE (56)"r

48 "2Z.A1.] (52)"."23.MERCLOOSMEID (7a)"r"24.KAP.IMPORTEN (17)'r
49 "2S.Só-SALDO (LR) (50)"r"26.fIN.TEKORT(OY) (35)"."27.D~GGELDRENTE (23)"):

; O 50 C1:27J'INT'INDEX:-(4r13r44. 7r8r11.12.14r2r41.39r27r1r24.46.1G.13r2r28r72.Sbr
~ 51 52r7a,17r5C.35r23)i

52 'F1~E'TViOPEN(TYr"tP"rSTAND BACK CHANNEL)i
O 53 C1:'.]'REAL'LKi C1:"]'REAL'EX; C1:VJ'VEC'EN; C1:MJ'VEC'EXOi

i 54 C]'INT'YEN-(Or1.1r1rOr2rDrGrOrOrCrt7r2r1.OrOrlrOrOrOrOrOr3rOrOrOrlrGrGrOr
55 C.UrJ.U,1r0.Or1r1.0.Or1.Ur2.2.2r1.2r3.2r1.1.0.0.0.2.0.1.1.1.0.3.2.1.1.0.1.1.2.1.

O 56 1r1.1.1r2.2r1r0,1r1r1r1r2r2r2r1r1,1r1r1r1r1r1rOr1r1r1r1r1r1rtr1r1rlr1r1r1r1rlrtr

~ 57 1.1.1.1rU.2.0.Or1.1.1r1r1)i
58 CJ'INT'VEX-(0.1,3.0.O,O.JrG.U.Or0.0.Gr1.0r2.Or0.0.Or0.Or0.0.1.U.2.0.0.0.0.0.0.0.

O 59 O,L.GrO)i
60 'FOQ'I'TG'N'DO'ENCI]:-'lOC'C-VENCIJ:-1]'REAI " OD';
61 'FCR'I'TO'M'DO'EXOCI]:-'lOC'C-VEXC17:-1]'REAI " OD'i

~ 62 C1:3J'STRUCT'('INT'IrJ)SUÓ:-((8ru)r(o7,7)r(48.0));
63 C1:~J'INT'PERS:-(lOr7Er94.104r1!15.114.116r112r74.44r46.47.48.45.2.42.58.43.59.
64 31,76r75.29.33.51.13,1,34,37,53ro2r66r3.73.33.61,5.11.

O 65 72r3o.br50.14r7r8r9r21.22.54,56.41.118.85.83.57,71,17.
66 SZ.94r4.69,27r19.7Ur16.58.12,119,19.20.24.28.25r2ó.23.39r
67"3~7.63.117r15r123.113r6ur4f~r55r32r89r6d.67rdbr81.77r122r121i120r

. 68 115.111r110r109,10ó.177r10o.103.102.101.100r99.9b.97.9b.95.93.92.91.
4 52 49 35)'69 90.~~.79.57r05.6 . . . . .

70 C1:~J'INT'PERP:-(10r7ár94r104r105.114r116r112r6.14.12.41i4~36.23i74i44.46i47i
71 48r45r2r42r58.43.59.31r76r75r29r38r51r13r1r34r3Ti53r62r
72 66.3r73.33,o1.5r11.72.51.7.8.9.21.22.54.56.118.85.e3.
73 57,71,17r32.84.69.27.18,70r16.68.119.19.20r24r28.25.26.39.
74 30r63.117,15.123,113.60.4nr55r32r89.88r87.86.81r77.122.121.120.
75 115,111r11Grln9rlncir177r1"6.103.102r101.100.99.98.97i96.95.93r92.91r
76 97.8C.79r67r65.54,52,49.35);
77 C1:v]'INT'PER:-('IF'~1ETH-1'THEN'PERP'ELSE'PERS'FI'); '
78 CVAV;TOT.1:N]'REAL'HHrHVi
79 CVAV:TOT]'REAL'AFa;
80 C1:V]'REf'C]'REAL'C;
81 CC2]:-CC3J:-GHOST:
82 'F0~2'I'fRUM'23'TO'2E'DU' CCI7:-GHOST'DJ'i
93 'FOR'I'fROM'32'TO'4ti'DO' CLI]:-GNOST'OD'i
84 'FOR'I'FRO`7'S~'TO'123'DO'CCI7:-GHOST'OD';
85 CC17:?'LOC'C1:4]'REAL':-(0.75.-0.17.-0.5r0.75);
85 CC4J:-'LUC'C1:8]'REAL':-(0.01.-0.09,-0.26.-0.66.~0.03.0.04,-0.31i-3.0)i
87 CC5]:-'LOC'C1:5]'REAI':-(-53.0.0.22.-0.46.23.72r1.0);
88 CCO]:-'LOC'C1:2J'REAL':-(1.Or-1.U);
89 CC77:-'lOC'C1:5]'REAI':-(O.d4r0.G5r-1.08r0.1Or-0.17);
90 CC6]:-'LOC'C1:7]'REAL':-(1.0.-1.3d.0.42.-0.60r0.37,-0.27.1.28):
91 C~91:-'LOC'C1:5]'REAL':-(0.20.-97.Or-0.10.0.04.O.G4);
92 CC1J7:-'LOC'C1:7]'REAL':-(0.69r0.44r8.93r0.O5r0.4C~r-0.95r0.54)i
93 CC11J:-'LOC'C1:5]'REAL':-(U.77r-1.28.0.22r0.40.0.53)i
94 CC12]:-'LOC'C1:6]'REAL':-(0.83.2.91.-0.19i-0.68.-0.24.3.96)i
95 CC13]:-'LOC'C1:5]'REAL':-(1.OOr0.57r-O.SSr0.56r2.97)i
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n

COI!PILATION

~o CC14]:-'LUC'C1:7;'REAL':-C:'.a3.-J.17r0.C9,118.Or.2U,0.7~Jr2.18)~
97 CC1sJ:-'LOC'CI:eJ'REAL':-(-1.01.-0.90.J.L'S.0.77.-0.42.2.G3):

~ Og Ci15]:-'LOC'C1:e]'REAL':-(-0.4d.-2.d5.0.2a.-0.3d.-0.63,4.73);
99 CC17J:-'LUC'C1:3]'REAL':-(G.41,15.63.0.13):

1~0 CC14J:-'LUC'C1:4]'REAL':-(O.ó4,-1.34,0.28.-1.0):
0 1~71 CC19]:-'LOC'C1:5J'REAL':-(0.~8.-10.11.0.35.2.08.0.87):

102 CC2~7:-'LOC'C1:7]'.REAL':-(1.GOr-13.64rJ.99.-26.SSr2.63.36.84r7.35):
1~3 CC217:-'LOC'C1:3J'REAL':-(i:.32r-U.40.0.45):

,~ 1~~4 CC22J:-'LOC'C1:3J'REAL':-(~.45.-G.40.1.C0):
1~5 CC29]:-'LOC'C1:1]'REAL':-(1.55):
1Gb CC317:-'~OC'C1:1]'RéAI':-(1.ï,0):

. 1 1~7 CC3~J:-'LOC'C1:1]'REAL':-(1.09):
1~8 CC47]:-'LOC'C1:1]'REAL':-(1.00):
1~9 CC487:-'LOC'C1:1J'REAL':-(1.G0):

O 110 CC497:-'~OC'C1:1]'REAL':-(1.G0):
~ 111 C1:~]'PRUC " REAL'A~

112 AC 1]:-'REAI':(CC1]C1]~ENC56Ji-1] ~ CC1lC2)~(LKC13]-LKC14]) f CC17C3];EXC1] ~
O 113 CC1]C4]~LKC94J):

114 AC 2J:-'kEAL':((ENCSd]C-1JIcNC59]C-1])~LKC41J-(ENC60]C-1JIENC59]C-1J)~LKC12J)i
115 AC 3J:-'REAL':(LKC1]-lKC2J):

O 116 AC4J:-'REAL':(CC4JC1]xLKC57.~CC4]127kLKC61JttC4]C3]~LKC3]~ CC4JC4]~LkC947f
117 CC47C5]~(EhC637ï-1J-ENC48]C-1])iCC4]C67t(ENC63]L-2]-ENCti8JC-2]) ~

. 118 CC4JC77~EhC47C-1]~CC4JCS7~EXC12J):
~ 119 AC SJ:-'REAL':(CC5JC1]t(ENC55)C-1JIENC116]C-2])fCC5JC2JxLKC60]~

120 CCS]C3]~(O.SsCKC6]~U.S~ENC67C-1])~CCS]C47~EXC12]fCCS]CS7tEXC4]):
~ 121 AC6]:-'REAL':(CCa7C1J~LKCSJ~CCo]C2]k(ENC67JC-1]IENCóS]C-1])tLKC4]):
. 122 AC 7J:-'REAL':(CC7JC17~(1..75~LKC38Jr0.25~ENC38]C-1])~CC7]C27~ENC64]C-17~

123 CC77C3];LKC47]tCCl]C4]:ENC68]C-1]~CC7JC5J~(LKL23]-ENC23]C-1]-
~ 124 LKC47)fE~vC47]C-1]));
, . 125 AC 8]:-'REAL':(CCdJC1J~lKC1]tCCB]C2J~lKC37~CC8JC3]}ENC68JC-1]tCCB]C4]~(LKC23]-

C 3JC-1J- K[4S]~ENC48J[-1])~CCS]C5]~(ENC63lC-1]-ENC487C-1J)t126 EN 2 l
127 CCSJC67x(ExC8] )tCC37C7]~EXC12])i
123 AC 97:-'REAL':(CC9]C1]xENC70]C-1]~CC97C2]t(ENC7IJC-1]IENC697L-27)~CC9]C3]~(0.75t
129 LKC23]-O.SRENC23]C-1]-0.254ENC23JC-2J-0.75~LKC447~O.S~ENC447C-17~
130 ~J.25~ENC44]:-2J)4CC9J[47~ENC687C-1]~CC9JC5]~EXC10]):
131 AC1)]:-'REAL':(CC1U]C1]~(EhC38]C-1]-ENi14]C-1])tCC10]C2]~(ENC53]C-1]-ENC14]C-1])
132 ~CC1G]C3J~(C.S~ENCO]C-1]~O.SfENCb]C-2])~
133 CCIUJC4]~(EXCd] )t
134 CC1J]CS]~(C.75~EXC14]t0.25~EXOCI4JC-17)
135 ~CC1L]Cb7~(Lr.S~(ENC237C-1]-EnC23]C-3]-ENC497C-1]~ENC49]C-3J))~
135 CC10JC7JxE!vCbb]C-1]):
137 AC11]:-'REAL':(CC11]C17~ExC15J4CC117C2]t(0.2t(lKC4b]-EXC16])40.5~(ENCi6]C-1]-
13S EXOC107C-1])~0.3~(ENC46JC-27-EXOC16]C-2]))~CC11JC3]~ExC10]f
139 CC11]C4]~lKC3]~CC11]CS]~ENC72]C-1]):
140 AC12]:-'REAL':(CC127C1J~(C.75RLKC70J~0.25tENC70JC-1])tCC127C27~LKC9]i
141 CC127C37~(ExC17]-1KC44])~CC12]C4]~LKC37tCC12JC57~EXC107~
142 CC12JC0]~ExC12]):
143 AC13J:-'REAL':CCC137C1]fLKC45JtCC13JC2]x(0.75~(LKC2]-LKC4])~0.25~(ENC2]C-1]-
144 ENC4]C-1J))~CC13JC37~LKi74]t
145 CC13JC4J~(0.5~1KC51]t0.5~ ENC5IJC-1])~
146 CC137C5JiExC12]):
147 AC147:-'REAL':(CC14JC1J;(0.5~(LKC13]-1KC27fLKC4]) t0.5~(ENC137C-1J-ENC2]C-1]~
148 EYC47C-1])) ~CC147L2]~LKC72J~CC14]C3]tEXC19] tCC14]C4]}(
149 0.5~(LKC7577LKC76] -ENC757C-277ENC767C-27))tCC147C57~(O.TS~EXC16]
150 i0.25~EXOC10)C-1J).tCC14JCb]}EXC20]~CC14]C7J~ExC12]):
151 AC15]:-'REAL':(CC15JC1J~ENC77JC-1]tCC15]C2]~(1KC23]-ExC21])~CC157C3]~ClKC27]-
152 LKC42])tCC157L4JtEXC2] ~CC15JC5]~EXC23]aCC157C6J~EXC24]):
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e J09 ETRIST .SCHIJDEFVGEc AL"uuL-63 3~.71
SOURCé LISTING

COM.PILATION

A 153 ACttJ:-'REAI':(CCib]C1JtEYCá1]C-1]tCC1o7:2]~(".St(LKCd2]-EXC25])~0.5~(ENC827C-1]
154 -ExOC2SJC-1)))4CC16]C3]~(.xC27J-LtiC42])~CL1bJC4)~LKC53]r

~ 155 CL1o]CS]~(LKC7d]) 4CC16]C6]~EXC12)):
1S6 AC17J:-'REAL':(CL17JC1JxENL17]C-1J~CC17JC2Jt(0.5~(LKC83J-ENC83JC-2]-EXC27J~
157 ExOL27)C-2)))fCC17]C3):(~.75tENC50]C-Z)~0.25tENL50JC-1])):

O 158 AC137:-'REAL':(CC1dJi1JtLKC54JrCC1bJC2J~(LKCd4J-ENïb47C-1J)~CC18]C3JflKCS3]~
159 CC1.d]C4]~(EXC29] ))~

j 150 AC19}:-'REAL':(CC197C1)~(0.75~LKC1197~0.25fENC119JC-1])~CC19JC2Jt(O.S~LKC84J-
,' 161 ".S~EVCd4lC-Z])tCC197C3J~L~C53)iCC197C4J~(EXC29])f
` 162 Cí19JC5]~(C.SkLKC3J~0.5tE`~i3JC-1])):

163 AC2~::-'REAL':(CC2U)L1JtLKC119~tCC20]CZ~`(~KC33]-ENC83]C-1]-ExC27JtEXOC277C-1J)~
, O 164 CC2uJC3J~LKC6b7~C12U)C4]~(0.5~(LKC23)-ENC23JC-2J-lKCdS7~

E Cd`]C-2]))~CC20JCSJREKCI7J~CC2J]C6)~EXC30J~CC20]C7J~EXC12]):

1

1oS N ~
166 AC211:-'REAL':(CC21]CiJ~LKC23)fCC21]C2JsEVC85]C-1]~CC21JC3J~EXC12]):
107 AC22J:-'REAI':(CCZ2JC1]~LKC23J~CC227C2);ENL83JC-1)~CC227C3J~EXC12]):
lbd AC237:-'REAL':(((-1['l9)IENC93]C-1]) ~(LKC277-ENC90)C-1JkLKC25]-ENC91JC-1]~
169 1KC26]~ENCQ27C-1JxLKC26J-E`~L93]C-1]~LKC16]-L~CC28])t
170 (1~I9)~(-1.U1~ENC77JL-1J~G.9~EXC21]4
171 O.JS~(1KC27]-LKC42])~0.77.EXC 2]-0.42~EXC23Jt2.03~EXC24])):
172 A[24]:-'REAL':((E!vC9S]C-1JIENC867C-1])xLKC18Jf(ENC80)C-1JIENCdb]C-1])~LKC19])i
173 AC257:-'REAL':((ENC9S]C-17IENC36]C-1])4(LKt18]-LKC24])):
174 AC26J:-'REAL':(CEVC797C-17IENC867C-1])~(LKC20]-LKC24J)):
175 AC27J:-'REAL':C(100~EXC1171ENCb7JC-1] ~0.5;(1KC17J~ENC17]C-17~LKC50It
176 F~CS~JC-17))):
177 AC2êJ:-'REAL':((ENL95JC-1J~1KC187~ENC80]C-1]RLKC197~ENC797C-1J~1KC20])I
17d EVC96JC-1]):
179 AC29]:-'REAL':(CC29)C1J~LKL3bJ~EXC32]):
13J AC30J:-'REAL':(CC307C1]R(0.5fLKC39J~0.5~ENL39JC-1])~EXC33]1:
131 AC311:-'REAL':(CC31]C1)~LKC43] ~ ExC34]):
182 AC327~-'REAL':(EXC357fLrCC117]):
183 AC337:-'REAL':(EXC3t]~L~CC34]):
184 AC34]:-'REAL':(LKC13J):
1dS AC3S7:-'REAI':(ENC35]C-1Jf(ENC977C-17;LKC32]tENC98]C-17~LKC33]-ENC99JC-1];LKC29]
18S -ENL1007C-1J"LKC3UJ-ENC75JC-1)~1KC31])IEN[1U1JC-1]~
197 ".O1~1KC83)~ENC3S]C-1J):
188 AC3t7:-'REAL':((E`IC102JC-1JtLKC37J~ENCdb]C-1]fiLKC33])IENL103]C-1]):
189 AC37J:-'REAL':(LKC4J~lKC13J):
190 AC3a7:-'REAL':((ENC1U3]C-1JkLKC36]~ENC104)C-1]~EXC37)-ENC99]C-1J~1KC29]-
191 ENC1J5]C-1JsEicC3dJ)IENC106JC-1]):
192 AC39J:-'REAL':(CEVC767C-1J~LKC437-ENCIU2JC-1J~LKC37J-ENC75JC-1]~LKC31])I
193 E`~C1D7)C-1)):
194 AC47]:-'REAL':((EVC1U6]C-1]~LKC3b]4ENC108JC-17~1KC63])IENC109JC-1]):
19S AC417:-'REAL':((ENC110JC-1J~tKL77~ENC111]C-1JfLKC87~ENC112JC-1J~LKCIO] ~
196 ENC69JC-17~LKC9l~ENC113JC-1l~LKC11JtENC1147C-1JrEXC35])I
197 ENC58JC-1J):
198 AC42]:-'REAL':(LKC41]~1KC447):
199 AC43J:-'REAL':(LKC2]~LKC14]):
200 AC44J:-'RcAL':((ENC597C-1J~LKC14]~ENC60J[-1]tEXC17])IENC587C-1J)i
201 AC457:-'R~AI':((E'~íSdJC-1]RLKC44]-ENC1137C-1]~LKC46])I(ENC121]C-1]))i
202 AC4D):-'REAL':(O.SRLKC44]4U.5{EXL16J):
203 AC47J:-'REAL':(CC47JC1);LKC44)):
204 AC4d):-'REAL':(CC4dJC17~LKC44]):
205 AC49]:-'REAL':(CC49JC1]~1KC44]):
206 ACSO]:-'REAL':(ENCSC]C-1]~(ENC1227C-17IENC877C-1])~(LKCIIJ~LKC46])-
207 (ENC120]C-17IENC87)C-1])~(LKC12]~EXC17])):
208 AC51):-'REAL':((ENC997C-17~(LKL2~9]-LKC36])~ENC105]C-174(EXC38]-LKC36]))I
209 ENC103JL-1]):
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. J03 FTRIST .SCHIJOERVGEE ~1LGJL-68 311.01 COMP1lATI0h
SOURCE LISTING

e 21U ACSZ7:-'P.EAI':(FNCS2JC-17~~..L1~ENCSZJC-1J~LKCS37)i

0

O

211 A~S~J:-'REAL':(LKC1?]~LKC4]-~KC2]-~KC14J):
212 AC547:-'REAL':(LKC77fLKC47]):
213 AC557:-'REAL':((EYC76JC-1JRl~[43]fENC987C-1JiLKC33J)IENC101JC-1]-
214 (ENC757C-1]IE~C101]C-1J)~LKC31])i
215 AC5b7:-'REAI':((EN"LSbJC-1Ji(140.U1~(LKCBJ-LKC1J))))i
216 AC577:-'kEAL':(~.3333RLKCSo]~7.3339kENCS6]C-17~0.3333tENCSbJC-2l):
217 AC55]:-'REAL':((14U.U1~lKC~1J)~F~VCSd]C-1])i
218 AC59J:-'RFAL':((1~0.O1~LKC2J)~ENC59JC-1J)i
219 AC6.'7:-'REAL':((1~U.UI~LKC12])~ENC607C-1])i
220 AC617:-'REAI':(~.4~LKC62]~U.3~ENC62JC-1]~0.2~ENC627C-2J~U.I~ENC62JC-3])i
221 AC627:-'kEAL':(LKC137-LKC14;-J.75REXC3J)i
222 AC637:-'REAI':((ENCIU7JC-1J~LKC39]-ENC100JC-1]~LKC30])IENC108JC-1]):
223 AC64]:-'REAL':(1KC63J)i
224 AC65J:-'REAL':((1t0.01;LKC5])wENC65JC-1])i
2'S AC667:-'REAI':(~.5~(LKC1S]-LKC45])t0.3~(ENC137C-1J-ENC457C-1])~
226 ~.2~(ENCI3JC-2]-ENC457C-2])):
2?7 AC67]:-'REAL':((1t0.01~LKC4])}ENCbl]C-1]):
228 AC68J:-'REAL':(LKC27]-0.5~EHC27JC-1]-LKC427~0.5~ENC42JC-17)i
229 AC69]:-'REAL':(LKC58]-LKC71J)i
230 AC77]:-'REAL':(10~~(LKC69J-EhC69]C-1J)IENC69]C-1])i
231 AC717:-'REAL':(LKL11874ENC71~C-1])i
232 AC72]:-'REAL':((100;(LKC73J-1KC59])IlKC73]))i
233 Al"737:-'REAI':((1~O.O1kLKC1])tENC737C-11)i
234 AC74):-'REAL':(LKC6]~ENC74JC-1]):
2i5 AC7.J:-'REAL':((1~0.014LKC31])iENC757C-1])i
236 AC7SJ:-'REAL':((1f0.01~LKC43J)RENC76]C-1])i
237 AC77J:-'REAL':(lKC1S]~E~l"t77]C-1])i
23d ACló7:-'REAL':(EXC2J-EXOC2]C-1]):
239 AC797:-'REAL':((1t0.01~LKC[.J)~ENC797C-1]):
240 AC8J7:-'REAL':((1~U.O1tLKC19])~ENCSO7C-1]):
241 AC81J:-'REAI':(LKC16]~ENC817í-1J)i

. 242 ACE2J:-'REAL':(`J.S~LKC23]~G.SsLKCd3J)i
243 AC83J:-'REAL':(LKC22JtENC83)C-1])i
244 AC84J:-'REAL':(0.7xLKC357~U.3~LKC83])i

. 245 AC85]:-'REAL':(1KC21]~ENC85]C-1J):
~]'-'k"Al''((1~0 U1RlKC24])~ENC86]C-17)i

i

0

246 ACB.. .- c . .
247 AC87):-'REAL':((1fU.U1~LKC27])tENCa77C-1]):
248 ACb3J:-'R~AI':(LKC26JtENCdBJC-1J)i
249 AC89~:-'REAL':(LKC25]tENC897C-1J):
250 AC927'-'REAL':(f1.71t(100-1KC77]-LKC81])ilKC867ILKC87])i
251 AC917:-'REAI':(~.01~(LKC77J~LK1817)~1KC8671LKC87J):
252 AC927:-'REAI':(lI(U.UIiLKC85:t1))i
253 AC93J:-'REAL':(C.~li(1U(?-LKí89J~1K188J)~LKC86]ILKC87J)i

~ 254 AC947:-'REAL':(~.4~EXC3]~~.3~EXOC3JC-1]~0.2~EXOC3]C-2]t0.1~ExOC3]C-3]):
255 AC957:-'REAL':((1~0.01~LKC1d7)~ENC9S]C-1]): ,
255 AC9o7:-'REAL':((1~U.01klKC2b])rtENC967C-17):
2S7 AC97]:-'REAL':((1~0.01~LKC32:)tENC97]C-1J)i ,
258 AC98]:-'REAL':((1t0.OtiLKC33J)~ENC98JC-1])i ~
259 AC99]:-'REAL':((1FU.01rtLKC29])~ENC99JC-1])i
Z60 AC100]:-'REAL':((1~O.OlilKC3CJ)~ENC100]C-17):
261 AC1J1J:-'REAL':((140.01~LKC55J){ENC1U1]C-1]):
262 AC1J2]:-'REAL':(C1r0.~71~1KC37])tENC1G2,JC-1]):
263 AC1)3J:-'REAL':(C1~~.OlYlKC3G]);ENC1037C-17)i
264 AC104J:-'REAL':((1~O.f]1ftXC37])rtENC1U47C-1])i
255 AC175J:-'RFAL':((1t".01;~XC3b])~ENC105JC-1]):
260 AC10bJ:-'REAL':((1f0.O1~LKC38])iENC1067C-1J)i
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J09 ETRIST .SCHIJDERVSEE 4LGUL-6d 5C.01
SOURCE LISTING

COMPILATION

Z57 AC1;i::-'REAL':((1tG.:~1rLKC39])rENC107][-1J)i
26D AC1:c':-'REAL':((1~C.~?1rLKC5S])~ENC1UdJC-1])i

~ 269 AC1C9;:-'REAI':((1fG.~1rLKC4U])tE~~C109]C-17)i
270 AC11J::-'REAL':((1f0.O1rLKL7 J)tE!rC11G]C-17)i

. 271 AC111]:-'REaL':((1tG.01rLKC8 J)}EaC111JC-1])i
C 272 AC112;:-'REAL':((1r~,l1wLKC1U])~eNL1127C-17)i

273 AC113J:-'REAL':((1~C.71r1KC11])tEYC1137C-1J)i
~ 274 AC114::-'REAI.':((1~C.O1tEXC35J)wEVC114JC-lJ)i
~ 275 AC115]:-'REAL':(LKC;U]RENC37JC-1]wL.01)i

-' ' ~ JC-1])'27o AL116~:- REAL :((1f0.01rt~cC 4]) ENC116 .
277 AC117::-'REAL':(O.SrLKC477tU.5xLKC48J)i
278 AC11t]:-'REAL':(LKC9]wE`lC69]C-17f0.01)i
279 AC11S;:-'REAI':(liCC70JfLKC44])i
23U AC12C::-'REAL':(LKC60 J~EXC1óJ)i
281 AC121J:-'REAL':(LKCSS]-1KC113])i
232 AC12Z7:-'~2EAL':(LKC123]wlKC113])i
2R3 AC123J:-'REAL':(ENC123JC-1J~(1t0.01~LKC46])):
284 'IF'TEST'THEti'
295 KODE:-TESTECO~'IODEL(A.VAST~LK.EX~EN.EXO.T.IrPERS.PERP.SUB~TViHV.HHCVANi]~
2d6 HHCVA::,])iPRINT(("KODE - "iKODEiNEwLINE))iPRLNTVECMAT(HV.0.1.3.wRE5 -")
Z87 'FI'i
285 KODE:-10iI:-0i
289 ACCEXANTE:-(lE-8.1E-à)i
290 'wHIIE' DOORGAAN 'AND' KODE-10
291 'DO'
292 KODE:-EXAYTE(ArVAST.LK~EXiAF~1.EN.EXOiC.T.PER.SUBrTVi'TRUE'iI-O.METHiHVi'NIL')i
203 'IF'KODE-10
294 'THEV'
295~ Ir:-1i HwCIJ:-'HEAP'CYAN-1:TOTr1:N7'REAL'i
29o HiICIJCVAN:TOT,J:- HVCYAN:TOT.Ji
297 'If'I-1 '
298 'THEN' HH:-HYi
299 'FOR'I'TO'N'DO' HaC1JCVAN-1iIJ:- 1.0 'OD'
3'10 'EISE' HV:-Hhi HwCIJCVAN-1i]:-HrlC17CVAN-1.]
3`?1 'FI'i READ(DOORGAAN)
302 'ELSE' PRINT((NEWIINE."KODE- ".wHOLE(KODEiO).'VARIANT ".WNOIE(I41i2)))
3~3 'iI'
374 'OD': .

. 305 'PRCC'VINCUIT-(C]'MAT'Ha.'INT'I)'VOID':
' 3~b ('CO' DEZE PROCEDURE DRUKT DE GENELE MATRIX YAN DE ENOOGEhEN OVER DE TE
~ 307 BEREKENEN PERIODEh AF.
, ~ 3os 'co'

319 PRI'~T(NEAPAGE)i
310 'If'I-1'THE~~'PRINTVECvIAT(HWC1J.10.3.3."BASISVARIANT")'fI'i

~ ~ 311 'IF'I~1
312 'THEN' .
313 PRINT((NE:ILINEi"VARIANT "rWHOLE(I-1 i2)i" ~BASISYARIANT"))i

~ O 314 PRINTVECMAT(MWCIJ-MwC1].10i3r3."(NETTO-) VARIAhTw)
; 315 'FI'
~ 316 ):
~ O 317 'PROC'VIhC00T-(C]'MAT'H.~.C]'INT'INOEX~'INT'K)'YOID':
' 31S ('CO' DEZE PROCéDURE DRUKT ALLEEN AF: EEN SPECIFIEK GE DEEITE VAN DE
j 319 OEREKNDE MATRIXi MET DE GROEIVOETEN AL OF NIET GECU?(ULEERD.
1 32J 'CO'
1 O 321 C1:'UPB'HW]'MAT'AFDRUKMATRIXi
~ 322 'FOR'I'FRO~M'2'TO" UPB'HM

; ~ 323 'DO'
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JOB ETRIST .SCHIJD-RVGEE ALGOL-68 30.~J1
S~uRCE LISTING

e

i

d
0

í

~ ~

330
331
3?2
3?3
334
335
336
337
333
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
3S4
355
356
357
358
359
360
361
352
353
354
365
366

. 367
358
369

COMPILATION

AFDRUR~IATRIACI]:-'NEAP'~1:'uP8'INDEXrVAN-1:TOTJ'REAL'i
'fOR'J'TO" UP3'INDEX
'DO'

AFDRUKMATRáXCI]CJrVAN-1:TOT7:-HilCI]CVAN-1:TOTrI~DExCJ~- -
M~ICI7CVAN-1:TOTrINCEXCJ;:

' OD"
AFDRUK~IATRIXCI]C17rVAN-1:TOTJ:-AfDRUKMATRIXCI]C2rVAN-1:TGT] -

AFDRUKMATRIXCI]CBrYAN-1:70TJi
AFDRUKMATRIXCI]C18rVAN-1:TOT]:-AFDRUKMATRIxCI]C9rVAN-S:~uT] -

AfDRUKMATRIXCI]C1rYAN-1:T0T]
'00'i
'IF'CUMULI
'THEN" FOR'I'FROM'2'TO" UPH'Ha

'DO'
'FOR'J'TO'K
'DO'

'FOR'T'fROM'TOT'8Y'-1'TO'VAN
'DO'

AFDRUKMATRIXCI]CJrT]:-'SUM'AFDRUKMATRIXCI]CJrYAM:T]
'CD'

'OD'
'OD'

'FI':
'fOR'I'FROM'2'TO" UPB'Mw
'DO' 'STRI"IG'S'-"VARIAYT " t rHOLE(I-ir3)i PRiNT(NE1iIPAGE)i

'IF'CUMULI
'THEN' PRINT((NEwLINer"GECUMUIEERD"))
'ELSE' PRINT((NEwLINEr"NIET-GECUMULEERD"))
'FI'i

PRI~TAVECNAT(AFDRUKMATRIXCI]C1:KrYAN:TOT]r6r2r1r('ROMNAMES'KOl1rCOLIkD)rS)i
PRINTAYECyAT(AFDRUKMATRIXCI]CK~1:'UPB'INDEX rVAN:TOT]rór2rlr

('ROaNA,AES'KOL2rCOlINJ)r

'00'
) i

'IF'EERSTE'THEN' VINCUIT(Mwrl) 'fI'i
'IF'ALLES
' THE N" F OR' I' f ROM' 2' TO"UP6' H~

'DO'
YINCUIT(HWrI)

'UD'
'FI':
'IF'SPECIF
'THEN'

VINCOOT(HwIrINDEXr19)
'FI':PRINT(NEwPAGE)

37J 'END'jo 371 'fINISH'

NIYEAUS")

, Q END OF LISTING Of FILE :SYSTEM.WORKlIB(2rSr1).IC18204261805163051(1) FOR USER ETRIST

PAGE 7 i
n
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Bijlage 6. Bronnen van het datamateriaal, gespecificeerd per vergelijking.

Endogenen
Opm.: Indien de bron niet specifiek wordt vermeld, dan wordt er bedoeld

Nationale Rekeningen 1978 (NR 78);met toevoeging: Vintafreeksen, of

Vintaf wordt bedoeld: Occasional Paper, no. 12.

1. cáp, produktiecapaciteit. Zie 56.

2. yb, produktiebedrijven CEP 80, p. 220, C2, regel 11

3. ~q, mutatie in de overcapaciteit, zie 56, 59.

4. áb, werkgelegenheid (loontrekkers f zelfstandigen), CEP 80, p. 208, C1.
Tel de twee betreffende regels op ~ ab -~ ~.

5, pa arbeidsaanbod - T50 (totaal) -{T50 (totaal bedrijven) - T51 (totaal
bedrijven)}. T51 vanaf 1972. Daarom kies voor Vintafreeksen: pa : 74

p : 75a
p beroepsgeschikte bevolking; Vintafreeksen ~ p: 81, p: 82.

6. 4w, mutatie arbeidsreserve :- werkloosheid.
CEP 80, C1, regel: Geregistreerde arbeidsreserve in ~ van afhanke-

lijke beroepsbevolking ; w ~ ~w.

7. ~, consumptie particulieren, CEP 80, C2 ~ ~, .pc
in lopende prijzen C: T16(4) -; ~

8. ib, investeringen in vaste activa;
i (prijzen 1975) : T23 (1)wo
ib (prijzen 1975) : T21 (totaal) - T23 (1, prijzen '75)

I : T24 (1)
wo

Ib : T24 (totaal) - T24 (1)
Ip - wo ~ stel 1975 : 100 --~ reeks indexcijfers Piwo ~ piwoiwo iwo
I
b-~ stel 1975 : 100 --~ reeks indexcijfers p. ~ p

pib - i ib ib
b

ib (groei): CEP 80, C2 regel 6. ( bruto ínvesteringen in vaste activa

door bedrijven ( excl. woningen).
i (groei): CEP 80, C2 regel 3(waarvan: woningen).
wo

9. ~n. Dit is een vrij uitgebreide reeks. Door de samenstellende delen van
~-1 v' bereiken we dat vrij veel andere reeksen hier aan de orde komen.

v' - c f ib f iwo f e f x, In constante prijzen van 1975.
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part. cons. c: T17 (4)

lnve:,t. ib i iwo: T1'1 (6)
E T45 (1)goederenexp. e: p - T49 (II-1)e

x: materiéle overheidsuitgaven, inclusief van de la-
gere overheid.

T37 (6) - T37(4)
- cons. overheid f invest. overheid --

opm.: T18 ( ~l) gehruikt r~l:r dcf lator.

x- T17 (5) f T17 (7) - T37 (6) - T37 (4)
T18 (4)

zodat hiermee bekend: v', v'

e, é

X, X

voorraadvorming n : T17 ( 8) -; ~n
(lopende prijzen) N : T16 (8)

v - v' f n- v' f T17 (8) ~ v, v

vd - v - e
In lopende prijzen:

V- C f I f X f N-F E
P

T18 (4)

T16 (4) f T16 (6) f(T37 ( 4) f T16 (7)) f T16 (8) t T45 (~)

:~arne~n rnet v' - V- N en Vd - V- E~ is c3an bekend:

x, X, x, X~ px E, é, E~ pe

V, V, v, V~ p
v

vd' Vd' ~d' Vd ~ pvd er blijkt dat geldt pv' sr Pv

v' V' v' V' ~, ~ . P~~

10. i , zie 8
wo

il. é(goederen export) zie 8.

12, m(goederen imoort). M, : T45 (13) ~ À1,imp imp
m, CEP 80 p. 210, C2

Mpm, CEP 80 p. 210, C2, m- -
pm

] i. p~b (lonen) .

L~ - loonsom bedrijven, exclusief zelfstandigen, T26, samen met 4(loon-
trekkers:) geeft dit: ~

L~ I,- ~

pR,b - loontrekkers bedrijven (CEP) - ab - PR.b PR,b

Lzelf - az~pRb' met az - werkgelegenheid zelfstandigen (CEP, zie 4)
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zodat Lb - ~ } Lzelf ~ Lb

14. p b(prijzen produktiebedrijven). Vintafreeks 36, pyb ~ Pyb
Y

15. ~(k-b); mutatie in de quote van de ongelee;de reserves tegen som van gi-

raal geld en termijn deposito's. (R-~)

k - (~T) ~e 100

b-(D) x 100, D f T: zie 19 en 20.

R: totale reserves van het bankwezen: jaarverslag DNB 78, p. 8, T2.1

(kol 3f5) onder: "Gezamenlijke geldscheppende instelling").

RL: geleende reserves van het bankwezen: jaarverslag DNB 78, p. 10, T2.1

(kol. 30) onder: "Gezamenlijke geldscheppende instelling").

Zodat k en b als percentages te berekenen zijn ~(k-b) ~ ~(k-b).

16. ~a; mutatie in de quote van netto buitenlands actief (NBA) tegen som van

giraal geld en termijn deposito's.

a- D}T ~e 100, D f T: zie 19 en 20.

NSA: netto buitenlands actief (van handelsbanken): jaarverslag DNB 78,

p. 20, tabel 2.4 (regel 2: totaal (a-b)).

Zodat a te berekenen is, en daarmee ~a.

17. KI ; kapitaalrekening van de betalingsbalans (effecten transacties

,Br-1 van het publiek).

KI: jaarverslag DNB 78, T6.1 (regel 26 (1)), pag. 42.

18. Ch, chartale geldhoeveelheid.

Ch: jaarverslag DNB 78, T3.1 (kolom 2)

19, fl, girale geldhoeveelheid.

D: jaarverslag DNB 78, T3.1 (kol. 3f4)

20. fi, termijndeposito's (uitgebreide definitie).

T: jaarverslag DNB 78, T3.1 (kol. 8f9f10)

21. ~rt3, mutatie drie maandse rente.
~~

rt3, jaarverslag DNB 78, T9, onder Creditrente": termijn spaarte-

goed met een termijn van 3 mnd. (banken).

22. ~rR, mutatie lange rente.

rQ, jaarverslag DNB 78, T9, onder "kapitaalmarktrentevoeten":

nieuwste 3 langlopende staatsleningen (10~C jaar).

23. rdag, daggeldrente, jaarverslag DNB 78, T9, onder "Geldmarktrentetarie-

ven": daggeld.
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24. Mk, geldhoeveelheid.
IrL - Ch f D, zie 18, 19.

25, pc', kmutatie quote chartaal geld tegen geldhoeveelheid (Mk).

zie 18, 24.

26. pt, mutatie quote termijndeposito's tegen geldhoeveelheid (Mk).

zie 20, 24.

27. ~r, geherdefinieerde geldhoeveelheid.
Br - Ch f(R - RL) f NBA; Ch zie 18, (R - RL) zie 15, NBA zie 16.

28. M, geldhoeveelheid.
M- Ch f D f T, zie resp. 18, 19 en 20.

29. TL, belastingen op het looninkomen

TL: Vintafreeks 21 ~ TL.

30. TZ, belastingen op het overig inkomen
TZ: Vintafreeks 22 ~ TZ.

31. Tind'
indirecte belastingen minus subsidies.

Nationale Rekeningen NR 78, T14 (2)
Tind'

32. X, materiële overheidsuitgaven.
X: NR 78 (T37 (4) f T16 (7)).

33. L , loonsom overheid.0
L : NR 78, T37 (1)

0

34.
pQo'

lonen overheid.

p R;o -

a (werkgelegenheid
o Lo ~

a pko

overheid), CEP 80 bijl. C1 ~(met 33):

0
35. FT~Y , financieringstekort overheid.

-1

zodat

CEP 80, C2: financieringstekort overheid tegen netto nationaal

FT

Y-1

- CEP

inkomen marktprijzen, dus( -
tegen NR 78 T14 (3). 1

14 3

CEP 80

8014 T1) (), met T14 (1), netto nationaal inkomen tegen
factorkosten.

36. L, totale loonsom,
L- Lb f Lo, Lb zie 13, Lo zie 33.

37. Lb, loonsom bedrijven inclusief toegerekend loon zelfstandigen, zie 13.

38. LB, beschikbaar looninkomen.

SPwn: sociale premies betaald door werknemers NR 78, T 43 (14) ~ gpwn
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O: netto ink. overdrachten en uitkeringen sociale verzekeringen
v

t.b.v. werknemers
- T38 (6) t {T38 (4) -~ T38 (5) f T38 (7) } ~ Ó~

TL en TZ, zie 29 en 30.
LB - L f O~ - TL - SPw ~ LB

39. Z, overig inkomen.
Yb: netto marktprijzen bedrijven T9(1) -~ Z- Yb - Lb - Tind, zie

Lb : 13, Tind ' 31 ~ Z

40. Y , beschikbaar inkomen.
B

yB - LB ~ ZB, ZB - Z- TZ, zie Z: 39 en TZ : 30 ~ ZB

LB: zie 38, zodat YB en daarmee YB bekend

41, v, afzet, zie 9.

42. V, afzet, zie 9

43. Yb, produktiebedrijven netto marktprijzen.

Yb NR 78 : T9(1)

44. p, afzetprijs, zie 9.
v

45. p~d, afzetprijs exclusief exporten, zie 9.

46. p, prijs goederen export, zie 9.
e

47, p, prijs consumptie, zie 7.
c

48, pib, prijs investeringen, zie 8.

49, piwo, prijs investeringen woningen, zie 8.

50. F~Br-1, saldo lopende rekening betalingsbalans

F: jaarverslag DNB 78 T 6.8 (totaal).

51. DR, mutatie druk soc, premies, ,r wn
invullen via de vergelijking (L)-líTL - L) f(S L)-1(SPwn - L)

52. Aiq, arbeidsinkomensquote.
CEP80, bijl. C1, p. 208 regel 1.

53. Aiq, uit definítievergelijking,

54. C, part. consumptie zie 7.

55. Y, nationaal inkomen, netto factorkosten.
via definitie Y- Yb } Lo - Tind~ Yb zie 43, Lo zie 33, Tind zie 31.

ib
56. , investeringsquote.

cap
Stel yb(1970) - cap (1970) én
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cap (1966) - 120.000, cap (1967) - 125.000, cap (1968) - 135.000,
cap (1969) - 145.000
Hieruit volgt ~a ; ib zie 8. En cáp

i P
57' (cap)333 Via definitie, zie 56.

58, v, afzet, zie 9.

49. yb, produktie bedrijven.
met behulp van yb (zie 2) en yb (1975) - NR 78, T 27 (5)

60, m, goederenimport, zie 12.

61. Reárbkn 4321, Reèle arbeidskosten (vertragingen), zie 62.

62. Reárbkn, Reèle arbeidskosten
via definitie vergelijking: Reárbkn -(pQb - p b- 0.751ic)

Y
pQb zie 13, p b zie 14, hc (arbeidstijd) zie onder exogenen 3,

Y
63. ZB, beschikbaar overig inkomen. Zie 40.

64. ZB - 2B, zie 63.

65, p, arbeidsaanbod, zie 5.a
66. (pQb - pvd)532' reéle lonen binnenland, pQb zie 13, pvd zie 19.

67. ab, werkgelegenheid zie 4.

68. Bgeld, monetaire spanningsvariabele (vertragingen).
via definitie: flr zie 27, V zie 9.

69. v', afzet minus voorraad vorming, zie 9.

70, v', zie 69, 9.

71, n, voorraadvorming, zie 9.

72, q, overcapaciteit.
cap-Yb

q- ca ~ 109 zie cap, 56 en yb, 59.
P

73. cáp, capaciteit, zie 56,

74. w, werkloosheid zie 6.

75. `rind' indirecte belastingen minus subsidies, zie 31.

76. Yb, produktiebedrijven, netto marktprijzen, zie 43.

77. (k-b), quote, zie 15,

78. ~k , mutatie verplichte kaspercentage, zie onder exogenen 2.v
79. T, termijndeposito's (uitgebreide definitie), zie 20.



- 41 -

80. D, giraal geld, zie 19.

81, a, quote, zie 16.

82. r', gewogen rente. Via definitie r' - 0.5 rdag t 0.5rQ

r zie 23, rQ zie 22.
dag

83. rQ, lange rente, zie 22.

84, r', gewogen lange rente: r~ - 0.7rt3 f 0.3r~.
~

rt3 zie 21, rQ zie 22.

85. rt3, driemaandsrente, zie 21.

86, ~, geldhoeveelheid, zie 24.

87. Br, geherdefinieerde basisgeldhoeveelheid. Zie 27.

88. t, quote, zie 26.

89. c', quote, zie 27.

90, W~, gewicht, volgens definitie.
c

~~ ~~ ~~
91. Wt,

~~ ~~
92. W , ~~

z ~~
93. Wa, Wk, ~~ ~~

34' kc 4321' volgens definitie, kc zie onder exogenen 3.

95. Ch, chartale geldhoeveelheid, zie 19.

96. M, geldhoeveelheid, zie 28.

97. X, materiële overheidsuitgaven, zie 32.

98. L, loonsom overheid, zie 33.
0

99. T, belastingen op het looninkomen, zie 29.
L

100. TZ, belastingen op het overige inkomen, zie 30.

101. Y, netto nationaal inkomen tegen factorkosten zie 55.

102. Lb, loonsom bedrijven, zie 37.

103. L, totale loonsom, zie 36.

104. Ov, netto inkomensoverdrachten en uitkeringen sociale verzekeringen

t.b.v. werknemers, zie 38.

105. SPwn, sociale premies betaald door werknemers, zie 38.

106. L , beschikbaar looninkomen, zie 38.
B



107. Z, overig inkomen zie 39.

108. ZB, beschikbaar overig inkomen, zie 40.

109. YB, beschikbaar nationaal inkomen, zie 40.

110. C, particulier consumptie zie 7.

111, ib, investeringen bedrijven, zie 8.

112, i, investeringen woningen, zie 8.
wo

113, e, goederenexporten, zie 9.

114, x, mat. overheidsuitgaven, zie 9.

115 F, saldo lopende rekening, zie 50.

l 1(~. 1„ u~r.c~E~i~syeschikte bevolking, zie 5.

117. On, mutatie voorraadvorming, zie 9.

118. p , prijs overheidsuitgaveA,via definitie.
x

119. V', afzet minus voorraadvorming, zie 9.

120. M. , goederenimport, zie 12.
im.p

121, v~l, binnenlandse afzet, zie 9.

1`l'l. F, goederenexport, zie 9.

123. Pe, prijsexport, zie 9
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Alfabetische Lijst van endogenen. Nummers tussen haakjes slaan op de verge-
lijkingen, zoals gebruikt in de bronvermelding.

a. ~(4), ~a(16), ao(34), Aiq(52)

b. b(15), Br(27)

c. ~~l],(]), c(7), c(9), C(9), Ch(18), ~c'(25)

d. D(19)

e. é(11), e(9), E, E(9)

f. FT(35), F(50)

g-

h.

i. ib(8), lwo(10)

7-

k. k(15), KI(17)

l, L- , Lb(13), Lo(33), L(36), LB(38)

m, m(12), Mk(24), M(28), Mimp(120)

n. ~n(9), n(9), N(9), NBA(16)

o, o (38)
v

p, pa(5), p~b(13), ~yb(14), Px(9), P~(9), P~d(9), P~(9), PQo(34)-

q. ~q(3). q(72)

r. R(15), RL(15), rt3(21), r~(22), rdag(23),

s. SPwn(38)

t. T(20), 4t(26), TL(29), TZ(30), Tind(31)

u.

v. v'(9), v'(9), v(9), vd(9), v(9). vd(9), V(9),

w. ~w(6), Wc,(90), Wt(91), Wz(92), Wa,Wk(93)

x, x(9), x(9), X(32),

y. yb(2), YB(40), Yb(43), Y(55), Yb(59)

z. Z (39) , ZB(40)
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F:xogenc~n
], t, uitval door technische veroudering.

0
Gekozen voor lá per jaar, middel de coéfficiént B3 is de invloed op

de cáp aan ta passen. Een vaste keuze voor S3 en een variabele reeks

voor t is te prefereren.0
2. k , verplichte kaspercentage.

v
Ci~jfers tot ]974, want in 1973 afgeschaft.

~RR, mutatie verplichte kasreserve f strafdeposito's, jaarverslag

DNB 78, T 8.2 (2a).

Stel in 1967: R(totale reserves van het bankwezen) - RR, (zie 15,

endogenen), dan RRt (t - 1966 ... 1973) te berekenen.

3. hc, arbeidstijd. Vintafreeks (index, hc), exogenen 8. hieruit hc te be-

rekenen.

4, p, beroepsgeschikte bevolking, zie onder endogenen 5.

5, leeg.

6, leeg.

7. U, produktieve uren in de bouw. Statistisch Zakboek 77, pag. 137.
B

8, pUB, zie exo 7.

9. UA, zie exo 7.

1 c), Y.t~, landbouw pr.oclukti.e, CEP 8U, pag. 124, reqel 1.

il. 4SK', mutatie openmarktportefeuille van de Centrale Bank gecorrigeerd

voor IMF-transacties.

Er geldt Br - G' f SK', met G' - nationale goud- en deviezenvoor-

raad, zodat SK' - Br - G', Br uit endogene lijst 27 en

G': jaarverslag DNB 78, tabel 2.4, pag. 20 (Totaal netto buiten-

lands actief).

12. Constante.

13. Vg~, verstrekte vergunningen voor woningwet woningen.
Statistisch Zakboek 77, pag. 137.

~~ " 75, pag. 122. Opm. voor tussenliggende jaren:
interpolatie.

14. Vg~, zíe 13.

15. m , wereldhandel.
w

index m, Vintaf exogene reeks 16.
w

mutatie, CEP 80, bijlage C2, regel 8.
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16, p', prijs van concurrenten op nederlandse exportmarkten.
e

CEP 80, bijl. C2, "concurrenten op buitenlandse markten", onder Prijs-

peil van.

17. p, prijs van importen, zie op endogene lijst 12.
m

18, p, prijsindex, kies pm (1975) - 1~ m.b.v. pm(12) volgt de reeks index-
m

cijfers.

19, par, prijs agrarische produktie. CEP 80, bijlage D8: Totale kosten per

eenheid bruto produktie.
regel 1: 1963~1973: 3~, 1977~1978: 4~.

?.0, p , autonome prijsstijging van consumptie. Nul gesteld.
cau

21. r , promesse-discontovoet.
cb

jaarverslag DNB 78, Tabel 9 onder: (Debetrente bij handelsbanken).

'l2. leeg.

23, ~, , verplichte liquiditeitsreserve percentage.
v

Verschillende maandstatistieken, vanaf inedio 1973.

24. r, verplichte rente opslagpercentage op geleende reserves.
0

Deze is normaal slechts een weinig variabel, we kiezen voor de hele

periode 1.55.

25, rb, buitenlandse rente, gewogen met buitenlandse korte rente rbk en

buitenlandse lange rente (rb).

2G, rl~k, buitenlandse korte rente, j aarverslag DNB 78, pag. 62, tabel 9,

onder: Geldmarkt rentetarieven, Emo dollardeposito's.

27, rb, buitenlandse lange rente. Gekozen voor ongewogen gemiddelde van het

Rendement op langlopende staatsleningen van België, Duitsland, Frank-

rijk en Verenigde Staten.
jaarverslag DNB 78, tabel 11.1.

28. ~d', zie 29.

29. ~d, (aantal betaalpassen), We kiezen voor pd' en ~d, beide: 4.5~ voor de

hele periode.

30. Od , proxy voor de verstoorde renteverhoudingen. Knoester nag. 91.
a

31. SK', zie 11.

32. TQau, autonome belastingcomponent looninkomen, zie 34.

33. T , autonome belasting component, overig inkomen, zie 34.
zau
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34.Tindau ~autonome component indirecte belastingen mínus subsidies.

Alle autonome groeicomponenten de waarde nul gegeven.

35. ~C, materiéle overheidsuitgaven, zie endogene lijst no.9.

36. á, werkgelegenheid overheid, zie endogene lijst no. 34.
0

37, b~, netto inkomensoverdrachten en uitkeringen sociale verzekeringen

t.b.v, werknemers.
Zie endogene lijst no. 38.

38. SPwn, sociale premies bepaald door werknemers, zie endogene lijst no. 38.
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Alfak~etische lijst van exogenen; de getallen tussen haakjes slaan op het num-

meren van de exogene, dat in de bronvermelding wordt gebruikt.

a. á (36)
0

b.

c. constante (12)

d. pd' (28) , ~d(29) , ada (30)

e.

f.

g-

h. h (3)
c

i.

j.

k. k (2)v

1. ~.b(10), Qv(23)

m. m (15)
w

n.

o. ~J ( ~"1)
v

p, p(4). PQ(16), Pm(17), pm(18), par(19). Pcau(20)

4.

r. rcb(21), ro(24), rb(25), rbk(26), rb(27)

s. ~SK'(11), SK'(31), SPwn(38)

t. t (1) , T (32) . T (33) , T, (34)
o Qau zau indau

u. UB(7), ~UB(8), UB(9)

v. Vg~(13), Vg~(14)

z.



ENDOGEhErv
1 2 3 a 5 6 7 d 9 1~

1~eo ~ 2.8 r D,o 1.5 ~ 3.2 10.1 r 7.~
r 12.119~7 4.2 o.C -1.5 -D.6 1.1 1.1 5.4 0.2

~ 1903 8.0 7,0 1.0 O.o 1.3 -0.2 6.6 10.5 r 9.4
1909 7.4 6.7 0.7 1.5 1.9 -0.5 7.9 -1.2 1.54 .-3.]
197~ 5.2 7.4 -2.2 t.1 1.5 -0.2 7.7 15.7 0.19 1.5

C 1971 r 4.5 r 0.3 1.3 0.3 3.0 O.d -0.67 8.7
1972 9 4 7r 3.5 r -1.4 0.4 1.1 3.2 -8.9 -0.4 1.

r 6.4 r -0.1 0.4 0.1 3.9 10.7 1.20 2.~
r 3.6 r -D.2 0.8 0,6 2.7 -U.3 0.51 -12.5
~ -1.7 r -1.1 0.9 1.4 3.4 -7.5 -2.36 -7.ï
~ 5.6 ~ -0.7 r 0.4 5.7 -6.2 1.26 2.5
~ 2.8 i -0.1 r -0.1 4.9 18.2 -0.37 15.3

1473
n 1974
v 1975

1Q76
~ t977

11 12 13 14 1S 16 17 18 t9 2~

1065 6.4 e.3 r r r r r r r '
1967 7.4 6.4 8.77 3.4 0.1 -2.49 -0.4 3.0 9.0 26.~

~ 1963 14.ó 12.7 b.d7 4.0 -1.7 1.02 1.5 1.5 19.6 25.1
1909 16.7 15.0 13.43 6.3 -0.4 2.29 5.4 6.7 9.1 15.4
197~ 14.4 15.2 13.22 5.3 3.2 -2.22 14.7 5.5 16.0 5.2

0 1971 11.~ 5.6 13.13 8.1 -1.6 0.07 9.3 5.4 21.0 -2.7
1972 12.8 6.G 12.59 9.4 -0.3 0.66 -9.7 8.8 22.5 4.0
1973 14,0 11.8 15.59 8.2 -1.5 -2.04 -18.5 4.4 -2.1 99.5

~ 1974 2.9 -0,9 15.07 8.7 0.0 -0.70 -5.0 7.8 14.5 3b.7
1975 -4.6 -4.7 12.81 10.7 -0.8 4.19 0.5 12.8 23.0 -14.5
1976 11.4 9.ó 11.00 9.4 0.4 -2.80 -2.3 9.6 S.5 54.h

A 1977 -1.7 2.4 8.05 6.4 -0.7 -2.60 21.1 9.4 16.5 -9.3

21 22 23 24 25 26 27 28 29 3')

1966 t r 4.45 r r r r r r '
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~. 1908 0.25 0.10 4.US 11.4 -4.0 4.00 1.1 14.8 9.8 3.8
1009 O.bo U.95 5.98 8.1 -0.6 2.49 11.5 10.0 20.9 17.2
197~ U.15 0.54 0.49 11.8 -2.3 -2.28 8.5 9.9 16.8 2.0

. 1v71 -0.31 -U.38 3.58 15.0 -3.1 - 5.46 17.6 10.4 25.0 15.~
; 1072 -0.6~ -U.28 2.02 17.7 -2.7 - 3.49 11.3 14.5 20.d 13.J

1973 G.91 0.57 6.46 0.0 1.4 27.70 -0.5 21.7 21.8 9.4
` 1974 0.42 1.90 9.20 12.2 -1.3 13.15 8.7 21.7 22.8 6.6

1975 -1.11 -1.G3 4.17 19.7 -1.9 - 19.66 22.8 5.7 12.0 19.1
~ 197ó 0.4á u.16 7.28 o.d 0.9 23.90 5.6 22.5 r ~
: Q 1077 -0.17 -0.85 3.79 14.3 -1.3 - 16.90 -6.4 4.4 r r

0

31 32 33 34 35 36 37 38 39 4~7

1966 r r 13.9 t r r r r r ~
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19ó9 3.7 8.9 14.9 12.0 5.8 15.14 15.1d 15.0 13.2 14.4
197D 19.3 15.1 12.2 10.4 4.8 14.U8 14.50 14.2 2.1 12.9
1971 19,4 15.7 17.2 13.8 4.8 14.10 13.44 14.0 2.4 11.6
1972 14.3 2.7 15.d 12.5 2.6 11.b6 11.01 12.3 18.5 13.3
1973 7.9 3.8 14.2 13.0 2.0 15.23 15.48 14.6 17.7 15.7
1974 5.5 16.4 17.7 15.8 3.7 , 15.85 15.44 16.0 3.2 14.5
1975 12.5 18.5 16.4. 14.0 6.4 12.48 11.59 15.5 -9.2 11.1
1976 12.7 13.1 12.9 9.4 6.6 1G.51 9.94 r 4T.0 r
1977 17.3 3.9 9.9 7.0 4.9 8.55 8.21 r 7.2 r
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51 52 53 54 55 S6 57 58 59 07

' ~ 1906 ~ 78.5 ~ ~ t 1a.0 t 165751 117338 45413 ~`
~ 1907 1.3 77.7 -i.2 8.50 9.6 16.3 ~ 175891 124379 51512 '
O t~b3 0.7 77.1 -1.2 9.32 10.5 1a.7 16.3 188049 133085 5a054 .;

1-0~ ~.6 7T,4 1.9 14,43 14.8 15.4 16.1 205053 142001 667a3 ~" ~
! 197C 0.4 79.3 1.6 12.42 11.8 16.9 16.3 225744 152510 7b911
O 1971 1.7 81.0 7.d 11.59 12.0 ; ~ 236812 195373 d1213 ~) ;

1Q72 1.6 79.9 -1.7 12.32 12.9 ~ ~ 245584 164951 8a091 ~
1Q73 1.0 79.6 0.9 13.48 15.6 ~ ~ 2a6276 175508 96249 ~

~ 1974 1.4 81.4 3.0 13.03 13.7 ~ t 271d73 182177 953b3 Q i
1975 0.3 84.3 2.7 14.48 9.1 ~ ~ 263110 179080 9G9G7 ~

1 1o7b ~ 80,2 -4.7 15.09 15.3 t x 283261 189103 99625
. 1977 ~ 80.2 -1.2 11.26 8.3 ~ t 291383 194404 102017 ' Q

~ 61 62 63 64 65 66 a7 68 69 7] ,p ~
i ~ ~ ~Ó F1006 t . t . 3768 ~ 4009 ~ ~ " I

1907 ~ 5.6 13.3 13.3 3803 t 3986 ~ R ' ~
. 1963 ~ 5.5 23.8 23.8 3859 ~ 4021 -3.1 187119 w A

~ 1969 6.9 8.C! 9.7 9.T 3931 6.0 4083 0.3 201233 7.S ~
107~ 7.9 9.6 1.6 1.6 3989 6.0 4129 -5.5 221544 10.1

i. 1071 7.4 6.G -10.4 -10.4 4041 5.6 414a 9.5 234112 5.7 ~~.
1972 6.1 3.9 25.1 25.1 4057 4.7 4082 -1.9 244024 4,2

~ 1073 6.7 8.5 26.3 26.8 4075 5.3 4078 -17.i 261776 7.3 t
Q 1974 7.3 8.5 0.0 0.0 4108 4.9 4070 -2.2 266043 1.5 ~ ~

, 1075 o.t 3.7 -37,9 -37.9 4144 3.8 4026 22.9 263550 -0.9 i
~ 1o7a . . . ; R 2.3 3999 -19.4 280371 6.4 ~
O 1C77 . ~r ~ ~ ~ 1.8 3994 -9.6 289523 3.3 ~

~ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 d1 ~

~ ~ 1966 s 2.3 120]GO 1.2 7179 58687 1.2 f 4991 9697 ~'J ~
~ 1007 r 0.5 125000 2.3 7983 64237 1.3 0.3 629~7 1C573 ~~

i ~ tab9 382C 2.1 145000 1.6 9a84 81100 . -0.8 -0.6 9084 13787
~ 19T0 4207 0.0 152510 1.4 11553 91321 2.4 0.3 956] 15999
~ 1971 2T00 w ~ 1.7 13790 102460 0.8 -0.2 ,9368 19359

1972 156D ~ ~ 2.8 15770 115460 0.5 -0.1 9795 23711
~ 1973 4500 x ~ . 2.9 17020 132550 -1.0 -0.5 19539 23219
~ 1074 5810 t ~ 3.5 17960 148490 -1.0 -0.5 27110 26581

~ 1975 -440 x ~ 4.9 20210 160840 -1.8 0.0 23168 327C0
1976 2890 ~ ~ 5.3 22770 18554G -1.6 0.0 36693 34417

~ 1977 18a0 R ~ 5.2 26700 202520 -2.1 0.0 33293 40119
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~ 1aóo 4.29 5.52 O.Sd 4.37 4.13 18158 9263 27.49 46.6 1.85
1967 1.80 5.32 0.42 4.90 4.25 19288 9235 32.61 45.2 2.U3
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1 9c,5 1.0 1. 7 O..C ~ ~ ~ 1 050 t -1 .8 5. "
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1966 k 1.0 59978 -6.9 6.3 2.0 0.7 0.6 3.0 0.~
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