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INLEIDING.

In deze publicatie wordt van vier landen een econometrisch model gegeven. Een
uitgebreide inleiding over de vorm van de modellen en de samenstelling van de
variabelen is gegeven in [ 3] .

In [4] is een beschrijving gegeven van de schatting van zo'n model.

De vorm van het model is gebaseerd op het Jaarmodel 1969 van het Centraal Plan-
bureau [1] en op het model in het proefschrift van Schilderinck [8].

De ontwikkelde modellen zijn zogenaamde structuurmodellen, in die zin dat ze
gericht zijn op het maken van economische structuuranalyses. Zulks in tegen-
stelling tot de meeste andere econometrische modellen, welke meer gericht zijn
op voorspellings-doeleinden.
Een essentieel verschil tussen een structuurmodel en een voorspellingsmodel is,
dat het eerstgenoemde model vrij moet zijn van multicollineariteit (onderlinge
afhankelijkheid van verklarende variabelen).
Multicollineariteit kan een grote invloed hebben op de hoogte van de geschatte
coëfficiënten.
Daardoor krijgt men geen goede weergave van de economische structuur in het
model. Structuurvergelijking, schatting of simulatie van structuurwijzigingen
en andere vormen van structuur-onderzoek zijn dan niet mogelijk.
In zoverre de gevonden structuur zich in de toekomst niet belangrijk wijzigt,
zijn de modellen ook volkomen geschikt voor voorspelling (zie Koopmans [5]
pag. 1 Marschak en pag. 266 Hurwicz).
De modellen geven een redelijke verklaring voor de economische structuur in de
jaren vijftig en zestig.
Bij nader onderzoek is gebleken dat ze niet meer van toepassing zijn in de ja-
ren zeventig. De veronderstelde wetmatigheden blijken dan niet meer te bestaan
en vanwege de enorme stijging van prijzen en nominale bedragen zijn een aantal
lineaire benaderingen, zoals in de definitie-vergelijkingen (zie [1] IV.3),
niet meer geoorloofd. F~znkties die een verklaring geven voor een verandering
van een waarde-grootheid, geven bijna geen verklaring meer voor de reële ont-
wikkeling omdat de verandering van de waarde bijna helemaal bepaald wordt door
de prijsontwikkeling.
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De modellen van de verschillende landen zijn met overeenkomstig gedefinieerde
variabelen op uniforme wijze samengesteld. Verschillen in de economische a~ruc-
tuur van de landen kunnen daarom uit de modellen afgeleid worden. De modellen
zullen daarom gebruikt worden voor de analyse van de structuur in de jaren vijf-
tig en zestig en kunnen dienen als uitgangspunt voor de verklaring van de jaren
zeventig. Voor de structuur-analyse in een van de volgende nummers in deze reeks
wordt gebruik gemaakt van de grafentheorie.
Ter illustratie van de vorm van de modellen en als voorbeeld bij de later te
behandelen grafentheorie wordt in Hoofdstuk I een eenvoudig econometrisch model
gegeven. Hoofdstuk II bevat de reactie-vergelijkingen met statistische toetsen
van de modellen van vier landen. Hoofdstuk III geeft de bijbehorende definitie-
vergelijkingen. Ten behoeve van de analyse van de structuur en de dynamische
eigenschappen worden in Hoofdstuk IV de modellen herschreven tot volledige jaar-
modellen.



I. Vorm van de modellen.

I.1. Inleiding.

De vorm van de modellen is voor alle landen hetzelfde wat betreft de endogene
variabelen en de opbouw in reactie- en definitie-vergelijkingen. Er zijn alleen
verschillen in coëfficiënten en in verklarende variabelen.

Het model is lineair in de endogene variabelen en in de coëfficiënten. De coëf-
ficiënten zijn voor elke periode t dezelfde. De tijdsindex t wordt daarom weg-
gelaten bij de variabelen: y. is de ie variabele in periode t, y. is de ie1 1-1
variabele in de voorafgaande periode. Het model bestaat uit 12 reactie-verge-
lijkingen en ongeveer 18 definitie-vergelijkingen. De variabelen waarvoor in

die vergelijkingen een verklaring wordt gegeven worden aangeduid met

endogene variabeZen yi (i - 1,2,...,m)

Voor de verklaring wordt gebruik gemaakt van een aantal

vooraf bepaaZde variabelen x. (j - 1,2,...,n)
J

De vooraf bepaalde variabelen bestaan uit een aantal

vertraagde endogene variabeZen y, (i - 1,2,...,m)
1-~

(k - 1,2,...,r)

welke in de voorafgaande perioden hun waarde hebben gekregen en

exogene variabeZen z. (j - 1,2,...,1)
~-k (k - 0,1,...,q)

waaronder dus ook vertraagde exogene variabelen.
De exogene variabelen worden buiten het model bepaald en daarvan wordt dus ver-
ondersteld dat ze niet beinvloed worden door de endogene variabelen.
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Elke endogene variabele y, wordt verklaard uit een asntal van de overige endoge-i
ne en de vooraf bepaalde variabelen.
Elke vergelijking heeft dus de volgende vorm:

m n

yi -~ aik yk t~ bij xj ( i - 1,2,...,m) (I.1.1.)
k-1 j-1

Hierbij en in het hierna volgende wordt de storingsterm buiten beschouwing ge-
laten.

In matrix notatie krijgt men de

structureZe vorm: y- Ap t Bx (I.1.2.)

Hierbij geldt: y: vector van m endogene variabelen.
x: vector van n vooraf bepaalde variabelen.
A: matrix van coëfficiënten: mxm.
B: matrix van coëfficiënten: mxn.
aii - 0 voor i- 1,2,...,m.

De vector x bevat die vertraagde endogene variabelen, yi en die (vertraagde)
~

exogene variabelen, zj , die in een van de vergelijkingen van het model voor-
komen. -k

In deze studie wordt afgezie~ van het stochastisch karakter van het model. De
elementen van de matrix A en B zijn met behulp van de methode van de gewone
kleinste kwadraten geschat.

De bovenstaande structurele vorm kunnen we zodanig herschrijven, dat de endogene
alleen afhankelijk zijn van de data variabelen. Men krijgt dan de

gereduceerde vor~n: y-[ I-A] -1 Bx ( I.1 . 3.)
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Het element (i,j) van de matrix [I-A]-1 Bx geeft aan met hoeveel de endogene
variabele y, verandert als gevolg van een verandering van de datum variabelei
xj. De elementen van de ie rij van de matrix [I-A]-1 B geven de totale invloed
van de vooraf bepaalde variabelen op de ie endogene variabele weer, terwijl in
de ie rij van de matrix B alleen de direkte invloed van de vooraf bepaalde va-
riabelen op de ie endogene variabelen wordt weergegeven.

Wanneer we veronderstellen dat er slechts één soort vertraging in het model
voorkomt en wel een vertraging van een hele periode, dan kunnen we de vector
x opsplitsen in 3 vectoren:

x: y-1 met êén periode vertraagde endogene variabelen

z exogene variabelen

z-1 met één periode vertraagde exogene variabelen.

De structurele vorm wordt

y-COyf C1 y-1 tD0 ztD1 z-1

De gereduceerde vorm wordt

(I.1.~.)

Y-[ I-CO] -1 C1 Y 1 }[ I-CO] -1 DO z f[ I-CO] -1 D1 z-1
(I.1 .5. )

Hierbij geldt dat de matrix [I-CO]-1 DO de totale invloed weergeeft van de exo-
gene z op de endogene y.
De invloed van de vertraagde exogene variabelen z-1 wordt echter niet volledig
vermeld in de matrix [I-CO]-1 D1 omdat die variabelen ook invloed uitoefenen
op y via y 1. De omvang van die invloed kunnen we afleiden uit de volgende sub-
stitutie.
Voor y 1 geldt volgens (I.1.5.) dat

Y 1 -[ I-CO] -1 C 1 Y 2 t[ I-CO] -1
DO z-1 }[ I-CO] -1 D 1

z-2 ( I.1 . 6)
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Substitutie van (I.1.6.) in (I.1.5.) geeft

y- {[ I-COJ -1 C1 }2 y-2 }[ I-CO] -1 DO z

t{[ I-CO] -1 D1 f[ I-CO] -1 C1 [ I-CO] -1 DO} z-1

t{[ I-CO] -1 C1 [ I-CO]
-1 D1 } z-2

Voor Y-2 geldt dat

(I.1.7.)

y-2 -[ I-CO] -1 C 1 y-3 f[ I-CO] -1 DO
z-2 }[ I-CO] -1 D 1

z-3 ( I. 1. 8)

Substitutie van (I.1.8.) in (I.1.7.) geeft

Y - {[ I-CO] -1 C1 }3 ~-3 } [ I-CO] -1 DO z

t{[ I-CO] -1 D1 f[ I-CO] -1 C1 [ I-CO]
-1 DO} z-1

f{[ I-CO] -1 C1 [ I-CO] -1 D1 f([ I-CO] -1 C1 )2 L I-CO] -1 DO} z-2

f{([ I-CO] -1 C1 )2 [ I-CO] -1 D1 } z-3

Deze vergelijking kunnen we aldus generaliseren voor k~ 1

y- {[ I-CO] -1 C1 }k y k}[ I-CO] -1 DO z

(I.1.9.)

k-1
t E {(L I-CO] -1 C1 )1-1([ I-CO] -1 D1 f[ I-CO] -1 C1 [ I-CO] -1 DO)} z-i

i-1

f{([ I-CO] -~ C1 )k-1[ I-CO]
-1 D1 } z-k

Wanneer geldt dat

([ I-C ] -1 C )k -~ 0 voor k -r ~0 1

(I.1.10.)

(I.1.11.)

neemt de invloed van de variabelen uit het verleden af en is het model stabiel.



1Dat is het geval indien de absolute waarde van alle eigenwaarden van [I-CO]- C1
kleiner is dan één (zie Mirsby [ó] pag. 328). Voor k-~ gaat vergelijking
(I.1.10.) dan over in:

y - [ I-CO] -1 DO z

t E{([ I-co] -1 c1)1-1([ I-co] -1 D1 t[ I-co) -1 c1 ( I-co] -1 Do) } Z-ii-1

(I.1.12.)

Dit is de finale vorm van het model (zie Theil en Boot [9]).

Een model met vertragingen van meer dan een periode kan herleid worden tot een
eerste orde systeem (zie o.a. [91).
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I.2. Eenvoudig model.

Ter illustratie wordt een voorbeeld gegeven van een zeer eenvoudig model. De
hierna te behandelen grafentheorie wordt toegelicht aan de hand van dit voor-
beeld.

De variabelen van het model zijn in relatieve veranderingen ten opzichte van
het voorafgaande jaar met uitzondering van de werkloosheidsvariabele (variabe-
le met zijn in absolute grootheden).
Er zijn 3 endogene variabelen~

Ch Consumptie in de private sector (households).

Ii Geinduceerde investeringen. Dat zijn de bruto investeringen in
de private sector exclusief de investeringen in woningbouw,
transport en communicatie.

Y Nationaal inkomen.

Voor de verklaring van die variabelen wordt gebruik gemaakt van 3 vooraf be-
paalde variabelen, waaronder een vertraagde endogene.

Y-~ Nationaal inkomen van het voorafgaande jaar.

~un Werkloosheidspercentage, absolute verandering.

Eg Bestedingen van de overheid plus een aantal saldo posten.

Eg - Ea f Wg f ST t( Xg-Mg ) f( Xs -Ms ) f Y2 - D- TS

Voor de betekenis van de symbolen: zie symbolenlijst.

Er zijn twee reactie-vergelijkingen. Daarbij is van de volgende veronderstel-
lingen uitgegaan. (De storingsterm is weer buiten beschouwing gelaten.)
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Wanneer het inkomen stijgt,neemt als gevolg daarvan de consumptie toe in het-
zelfde en het daarop volgende jaar.

Ch - a13 Y} b11 Y-1 a13 ' 0 en b11 ~ 0 (I.2.1.)

Bij een toename van het nationaal inkomen stijgen de afzet-mogelijkheden. Dat
heeft tot gevolg dat de investeringen toenemen. Wanneer de onderbezetting van
de kapitaal-goederen groter wordt, dalen daardoor de investeringen. Die ver-
groting van de onderbezetting komt tot uiting in een toename van het werkloos-
heidspercentage.

Ii - a23 Y t b22 ~un a23 ~ 0 en b22 ~ 0

Per definitie geldt in absolute grootheden dat

Y- Ch f Ii f Eg

(I.2.2.)

(I.2.3.)

Dit kan als volgt in relatieve veranderingen :ierschreven worden (zie [3], IV 3)

Y- a31 Ch t a32
Ii t b33 Eg

Ch-1 I1-1 Eg-1waarbij a31 -~ , a32 L ' b33 -
Y-1 X-1 Y-1

(I.2.4.)

De coëfficiënten van de reactie-vergelijkingen worden geschat met de methode
van gewone kleinste kwadraten met waarnemingen van Nederland voor de periode
1958 tot en met 1968. De coëfficiënten van de definitie-vergelijkingen worden
vervangen door de gemiddelde over die periode. Bij de reactie-vergelijkingen
worden de bijbehorende t-waarden en R vermeld. (Voor de betekenis: zie [3], V.)

Ch - 0.69 Y f 0.26 Y-1 (I.2.5.)

t: 6.70 2.5~ R- 0.81
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Ii - 1.27 Y- 7.23 ~un

t : 8.82 - 3.44

De structurele vorm van het model is in matrix-vorm

Y- 0.71 Ch t 0.14 Ii t 0.15 Eg

0 0 0.69
0 0 1.27

0.71 0.1~ o

De gereduceerde vorm wordt dan

Ch
Ii
Y

~ 1 0 -0.69~

0 1 -1.27

-0.71 -0. 11~ 1

2.47 0.29 2.08
2.71 1.5~ 3.82
2.14 0.42 3.01

0.64 -2.10 0.31
0.71 -11.10 0.57
0.56 -3.05 0.~5

R - 0.87

f
0.26 0 0
o -7.23 0
0 0 0.15

Y-1
~un
Eg

0.26 0 0
0 -7.23 0
0 0 0.15

0.26 0 0-
0 -7.23 0
0 0 0.15

~un

Lg-1

(I.2.6.)

(I.2.7.)

(I.2.8.)

(I.2.9.)

Wanneer we de date variabelen opsplitsen in de vertraagde endogene en de exoge-
ne variabelen wordt de structurele vorm van het model:

Ch
Ii
Y

0 0 0.69
- 0 0 1.27

0.71 0.14 0

Ch
Ii
Y

f
0 0 0.26 Ch-1
0 0 0 Ii-1 f
0 0 0 Y-1

e

0 0
-7.23 0

0 0.15
r--

Eg

(I.2.10.)
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In de vorige paragraaf is besproken dat het model stabiel is indien geldt:

I - 1 0 -o. 9
0 1 -1.27

-0.71 -0.14 1

1k
ó 0 0.2
0 0 0
0 0 0

}

0 0 0
0 0 0
0 0 0

voor k -~ ~

(I.2.11.)

Dit is het geval wanneer de absolute waarden van de eigenwaarden van onder-
staande matrix kleiner dan één zijn

1 0 -0.69
0 1 -1.27

-0.71 -0.14 1

0 0 0.6~
0 0 0.71
0 0 0.56

0 0 0.26
0 0 0
0 0 0

2.~7 0.29 2.08
2.71 1.5~ 3.82
2.11~ 0.~2 3.01

0 0 0.26
0 0 0
0 0 0

(I.2.12.)

De eigenwaarden a. zijn gelijk aan de oplossing van de volgende karakteristiekei
vergelijking:

-a o 0.64
o -a o.71
0 0 (o.56-a)

-0-}a2(0.56-a) -0-~ a1 -a2-0

a3 - 0.56 (I.2.13.)

De absolute waarden van eigenwaarden zijn kleiner dan één. Het model is dus
stabiel.
In het bovenstaande is afgezien van het stochastisch karakter van het model.
Indien men dat niet doet bestaan er methoden om de standaardfout van de eigen-
waarden te berekenen (zie o.a. Theil en Boot [9]).
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II. Reactie-vergelijkingen.

In dit hoofdstuk worden van vier modellen de 12 reactie-vergelijkingen gegeven.
Per vergelijking volgt een korte bespreking met van de endogene variabele de
gemiddelde waarden over de schattingsperiode.

De vier modellen hebben betrekking op:

Nederland, schattingsperiode 1952 t~m 1970
behalve nr. 1: Ch: 1956 t~m 1970~~

nr. 4: xg: 1954 t~m 1970~~.
Uitgebreide beschrijving in [71.

West-Duitsland, schattingsperiode 1954 t~m 1969
uitgebreide beschrijving in [2].

België, schattingsperiode 1952 t~m 1971
behalve nr. 9: Pch: 1953 t~m 1971~~
uitgebreide beschrijving in [4].

Italië, schattingsperiode 1953 t~m 1971
behalve nr. 1: Ch: 1954 t~m 1971~]
uitgebreide beschrijving in [10].

De modellen zijn gewijzigd overgenomen uit de genoemde publicaties. Een aantal
reactie-vergelijkingen zijn verbeterd en de definitie-vergelijkingen van E2 en
Pe2 zijn veranderd.
De betekenis van de vermelde statistische toetsen is gegeven in [3). De beteke-
nis van de symbolen van de variabelen is gegeven in de Lijst van symbolen.

~~ Omdat door een bepaalde oorzaak geen goede funktie voor die variabele kon
worden samengesteld voor de hele schattingsperiode. Zie voor de oorzaak de
uitgebreide beschrijving.
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II.1. Consumptie-funktie.

N. Ch - 0.68 wd i f 0.15 NWd , t 0.31 ~Pch ~ t 0.23 (L1-Pe2)-~ -z -4 -1

t: 18.70 2.94 1.99 5.21
F: 1.46 1.06 0.92 0.52
R- 0.968 D.W.- 2.49 D- 0.63 P.I.- 0.07 (II.1.1.)

W.D.Ch - 0.49 Wd-4 f 0.25 NWd-2 t 0.26 ~Pch-1 t 1.72

t: 3.79 3.52 1.13 1.61
F : 2.89 1.68 1.11
R- o.88g D.w.- 1.83 D- 0.68 P.I.- 0.11

B. Ch - 0.77 wd-4 t 0.18 NWd-4 - 0.33 ~Ch-1 - 0.17 Rl-1

t : 14.92 2.80 -4.32 -5.86
F: 1.94 1.29 0.99 2.06
R- O.g36 D.W.- 2.0~ D- 0.61 P.I.- 0.13

I. Ch - 0.73 Wd-4 t 0.66 NWd-2 f 0.22 L12-~ - 7.00

t : 5.88 4.01 2.19 -3.59
F : 2.95 0.20 2.76
R- 0.904 D.W.- 2.31 D- 0.71 P.I.- 0.13

(II.1.2.)

(II.1.3.)

(II.1.4.)

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
waarde van de consumptie in de private sector (consumption of households: Ch).

De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
de waarde, het volume en de prijs van de consumptie wordt in onderstaande
tabel gegeven.
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Tabel: II.1.1.

Gemiddelden van Ch ch Pch

Nederland 8.7 5.~ 3.1
West-Duitsland 8.0 5.7 2.2
België 5.8 3.3 2.1~
Italië 8.7 5.2 3.3

In de beschouwde perioden wordt de waarde-stijging gemiddeld voor meer dan de
helft veroorzaakt door volume-stijging.
De volume- en waarde-stijging ligt in België duidelijk lager dan in de andere
landen. In [3] hebben we gezien dat het niveau van Ch ten opzichte van GDPmp
in België hoog ligt in verhouding tot Nederland en West-Duitsland, waar Ch
ongeveer gelijk is aan 60q van GDPmp. Dit percentage daalt gedurende de be-
schouwde periode voor alle landen.

hiet het bescïiikbaar looninkomen, Wd, en het beschikbaar niet-looninkomen, NWd,

als verklarende variabelen vinden we als beste schattingen (II.1.1.) t~m (II.1.4.).
Ten onrechte is hierbij het totale beschikbaar niet-looninkomen genomen in
plaats van het beschikbare niet-looninkomen van households, NWhd.
Bij een volgende versie van de modellen zal dit verbeterd worden.

De coëfficiënten van Wd en NWd kunnen geinterpreteerd worden als inkomens-elas-

ticiteiten van de consumptie (zie [3]).

Ch is gevoeliger voor veranderingen in het looninkomen dan voor veranderingen

in het niet-looninkomen. De coëfficiënt van Wd is in alle landen hoger dan de

coëfficiënt van NWd. West-Duitsland valt echter op door de lage coëfficiënt

van Wd, en Italië door de hoge coëfficiënte van NWd.
De consumptie reageert sneller op Wd dan op NWd. De consumptie reageert sneller

op Wd dan op NWd. De vertraging van Wd is kleiner dan die van NWd, behalve in
België waar beide vertragingen aan elkaar gelijk zijn.

De bovenstaande schattingen kunnen statistisch verbeterd worden door vervanging
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van Wd door W of van NWd door NW~). Deze schattingen worden hierna vermeld en
zullen in de modeller. worden opgenomen bij de verdere analyse.

N. Ch - 0.617 Wd , t 0.195 NW , t 0.498 ~Pch , t 0.286 (L1-Pe2)-4 -z -z -1

t: 14.86 3.35 2.70 7.81
F: 2.94 1.51 2.47 0.66
R- 0.978 D.W.- 2.63 D- 0.43 P.I.- 0.06 (II.1.5.)

W.D. Ch - 0.574 W-4 t 0.18o NWd-2 f 0.328 ~Pch-1 t 1.244

t: 12.04 5.86 3.67 3.12
F : 2.97 2.49 0.47
R- 0.982 D.W.- 2.02 D- 0.67 P.I. - 0.04 (II.1.6.)

B. Ch - 0.721 Wd , f 0.223 NW i- 0.311 ~Ch - 0.165 Rl
-4 -4 -1 -1

t : 13.42 3.54 -4.48 -6.05
F: 3.09 1.87 0.77 2.33
R- 0.947 D.W. - 2.33 D- 0.56 P.I. - 0.12 (II.1.7.)

I. Ch - 0.672 W f o.565 Nwd , f 0.164 L12 ,- 4.869-~ -z

t : 7.23 4.60 1.77 -3.12
F : 4.32 0.61 3.82
R- 0.926 D.W-1.77 D- 0.61 P.I. - 0.12 (II.1.8.)

~) Economisch gezien is dit echter geen verbetering en zal daarom achterwege
blijven in de volgende versie van de modelle~.



II.2. Investeringsfunktie.

N. Ii - 1.223 E2 - 6.819 Dun , f 1.079 L1 3- 19.708 )?u69 - 7.079
-2 -k

t : 3.75 -3.73 3.30 -4.80
F: 4.8~ 2.61 2.01 0.51
R- 0.962 D.W.-2.88 D- 0.46 P.I. - 0.22

W.D. Ii - 2 .773 E2 - 0.373 Ii 3- 11.312
-2

t : 11.42 -3.24 -4.76
F : 0.70 0.70
R- 0.946 D.W.-1.80 D- 0.95 P.I. - 0.19

B. Ii --0.2~6 un ., -0.614 Ii t 0.8k9 E2 -0.380 R1 -0.845 Pii t 1.469 L123 ,-z -2 -1 -1 -2

t : -5.09 -7.22 ~.07 -3.54 -4.00 6.57
F: 1.14 0.06 1.83 1.39 0.30 0.57
R- 0.926 D.W.- 2.95 D- 0.~5 P.I. - 0.21

I. Ii - 3.901 el ,- 13.07~ Du6~ - 15.330-z

t : 8.15 -3.66 -4.75
F : 1.47 1.~7
R- 0.923 D.W.- 1.91 D- 0.92 P.I. - 0.25

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
waarde van de ge3nduceerde investeringen, Ii. Dat zijn de bruto investeringen
van corporations, Ic, exclusief de investeringen in woningbouw, transport en
communicatie, Idtc. (Voor West-Duitsland inclusief transport en communicatie).

De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
de waarde, het volume en de prijs van de geinduceerde investeringen worden
in onderstaande tabel gegeven.
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Tabel II.2.1.

Gemiddelden van Ii ii Pii

Nederland 11.3 7.6 3.5
West-Duitsland 10.5 8.3 2.0
België 9.1 5.5 3.~
Italië 9.1 6.2 2.8

De waarde en het volume van de investeringen is in alle vier landen meer ge-
stegen dan de waarde en het volume van de consumptie.
De investeringen fluctueren veel meer dan de consumptie. De standaard-afwijking
van Ii is ongeveer driemaal groter dan die van Ch.

In [3] hebben we gezien dat Ii gemiddeld ongeveer gelijk is aan 10~ van GDPmp.

In alle vier landen is de accelerator-theorie van toepassing en worden de in-
vesteringen beinvloed door het verloop van de afzet, in Nederland en West-
Duitsland onvertraa d E2 in Bel ië met een ~~g, , g jaar vertraagd, E2 , en de laag--1
ste coëfficiënt, en in Italië het volume met een half jaar vertraagd, e1 i.-z
In Nederland zijn de investeringen in 1969 bijna 20q minder gestegen ten ge-
volge van het psychologisch effect van de invoering van de belasting op de
toegevoegde waarde (-19.708 Du69).
In 1964 stijgen de investeringen in Italië aanzienlijk minder als gevolg van
inflatie beperkende maatregelen (-13.074 Du6~) (zie [10]).
Ondanks het groot aantal verklarende variabelen in de funktie van België is
er geen multicollineariteit.

Het niet-looninkomen, als indicatie voor de winst, had in geen enkel land een
significante invloed.



II.3. Voorraadfunktie.

N. ST -- 1.079 (ST~E2)-1 t 0.263 e2-1

t : -10.00 9.04
F : 0.1~ 0.1~
R- 0.928 D.W. - 2.15 D- 0.99 P.I. - 0.36

W.D. ST -- 0.358 ST 3 f 0.127 ~E2 t 1.875
-2

t : -3.69 2.67 3.97
F : 11.46 11.~6
R- 0.89 D.w. - 2.98 D- 0.55 P.I. - 0.~1

B. ST -- 0.9~6 (ST~E2)-1 t 0.157 Pe2-1 f 0.3~2

t : -~.99 3.75 2.16
F : 0.13 0.13
R- 0.80 D.W. - 2.04 D- 0.99 P.I. - 0.57

I. ST - 0.129 ~E2 - 0 .637 (ST~E2)-1 t 0 .806

t : 3.92 -3.48
F : 0.04 0.04

3.68

R- 0.77 D.W. - 2.39 D- 1.00 P.I. - 0.59

Naast consumptie en investeringen is de toeneming van voorraden en onderhan-
den werk, ST, de derde totaalpost van de bruto binnenlandse bestedingen.
De relatieve verandering van ST vertoont zeer grote schommelingen. Daarom
wordt de absolute verandering, ~ST, gerelateerd aan de afzet vande vorige pe-
riode, E2-1. De te verklaren variabele in deze funktie is dan

ST - ~ST
E2-1
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Hiermee wordt een niet-lineariteit in de vertraagde endogene variabelen in
het model gebracht. Om deze reden en vanwege de slechte meting van deze varia-
bele in bepaalde landen, wordt deze funktie in de volgende versie van de mo-
dellen mogelijk niet opgenomen.

De gemiddelde waarde van ST over de beschouwde periode is voor Nederland en
België 0.0, voor Italië 0.1 en voor West-Duitsland 0.2.

ST is gelijk aan ongeveer 1q van GDPmp, (zie [3]).

In België en Italië geeft de gevonden f~znctie geen goede verklaring (R ~ 0.80).

De endogene variabele bevat als onderdeel: -1.00 (ST~E2)-~.
Als verklarende variabele heeft (ST~E2)-~ per definitie de coëfficiënt: -1.00.
In zoverre de geschatte coëfficiënt afwijkt van -1.00 is er ook sprake van een
reactie-verband.
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II.4. Exportflznktie.

N. xg - 1.310(e2-EMc)-4f0.173 Mg W~0.259 Pxg F57f8.336 ~SÓ-G-0.328 Pxg

t: 7.80 3.03 1.75 2.62 -1.67
F: 1.54 0.52 4.24 3.84 0.76
R- 0.913 D.W. - 2.87 D- 0.31 P.I. - 0.14

W.D. xg -- 1.510(Pxg-Pxc) t 1.330 un-1 -1.052 w f 2.g81(e2-EMc)-2

t : -5.15 5.77 -3.66 6.32
F: 0.70 1.66 2.14 2.33
R- 0.95o D.W. - 2.51 D- 0.56 P.I. - 0.12

B. xg --0.416 Pxg ~ t 2.601(e2-EMc) i-0.114 un i-2.213
-2 -G -z

t : -3.31 7.99 -2.98 -1.550
F : 2.20 1.73 0.77
R- 0.922 D.W. - 2.19 D- 0.77 P.I. - 0.24

I. xg --2.106(Pxg-Pxc)-~ t o.289 mg WG59 f 0.368 SO -0.460 w f 12.997

t : -4.39 3.20 2.88 -2.17 5.11
F: 5.03 0.16 5.06 1.22
R- 0.835 D.W. - 1.18 D- 0.47

De te verklaren variabele in deze flznktie is de relatieve verandering van het
volume van de export van goederen.

De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
de waarde, het volume en de prijs van de export van goederen worden in onder-
staande tabel gegeven.



Tabel II.4.1.

Gemiddelden van Xg xg Pxg

Nederland 9.8 9.8 -0.0
West-Duitsland 12.1 11.7 0.3
België 7.6 7.6 -0.0
Italië 13.~ 13.5 -0.0

Gemiddeld is de waarde-stijging ongeveer gelijk aan de volume-stijging omdat
de prijs-verandering nul is, behalve in West-Duitsland, waar een geringe
prijsstijging is.
Het volume van de export is aanzienlijk meer toegenomen dan het volume van de
consumptie en investeringen. De prijs van de export is niet gestegen terwijl
de prijs van de binnenlandse bestedingen wel toegenomen is.
De waarde van de export als percentage van GDPmp verschilt veel tussen de
landen: van ongeveer 35~ in Nederland tot ongeveer 10q in Italië (zie [3]).

Het aantal factoren dat invloed uitoefent op de omvang van de export is zeer
groot. Die factoren zijn zeer gevarieerd en veranderen gedurende de beschouw-
de perioden.
Het is niet eenvoudig om een goede export-functie samen te stellen. Afgezien
van Italië is de verklaring in bovenstaande funkties goed, maar is zeer gevoe-
lig voor het weglaten van een of ineer jaren. In een volgende versie van de
modellen moet de invloed van de wereldhandel nader onderzocht worden.
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II.S. Importfunktie.

N. ~ - 1.555 e1 -0.502 Pmg-4

t : 16.18 -2.35
F : 1.03 1.03
R- 0.926 D.W. - 2.7~ D- 0.94 P.I. - 0.24

W.D. mg - 1,742 e1 -0.901 Pmg 3
- 4

t : 18.83 -3.78
F : 2.25 2.25
R- 0.946 D.W. - 2.26 D- 0.86 P.I. - 0.15

B. mg - 1.631 e1 t 0.062 un-1

t : 19.17 2.71
F : 1.04 1.04
R- 0.918 D.W. - 1.72 D- 0.95 P.I. - 0.21

I. mg - 3.~17~t 1.588 Pe2 t 22.991t Du60 -16.050
~

t : 9.86 ~.18 6.48 -5.76
F : 1.65 0.79 0.87
R- 0.956 D.w. - 2.59 D- 0.82 P.I. - 0.18

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van het
volume van de import van goederen.

De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
de waarde, het volume en de prijs van de import van goederen worden in onder-
staande tabel gegeven.
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Tabel II.5.1.

Gemiddelden van Mg mg Pmg

Nederland 9.1~ 9.7 -0.3
West-Duitsland 12.8 13.~ -0.6
België 8.2 7.8 0.2
Italië 11.2 11.k -0.1

Evenals bij de export is gemiddeld de waarde-stijging ongeveer gelijk aan de
volume-stijging, omdat de prijs-verandering ongeveer nul is.
De gemiddelde stijging van de import en export van goederen zijn ongeveer aan
elkaar gelijk.

In Italië is het verschil het grootste, daar stijgt de export meer dan de
import.

E~renals bij de export verschilt de waarde van de import als percentage van
GDPmp veel tussen de landen: van ongeveer ~Oq in Nederland tot ongeveer 12q
in Italië ( zie [ 3] ) .

De importf~nktie is eenvoudiger van vorm en makkelijker samen te stellen dan
de exportfunktie.
Het volume van de totale afzet, e1, is in alle landen de belangrijkste verkla-
rende variabele.
Gezien de hoogte van de coëfficiënt van e1 bij Italië werken daar schommelingen

in de afzet zeer sterk door in de import. Dit vindt onder andere zijn oorzaak
in het feit dat het volume van de import ten opzichte van de afzet daar het
kleinst is.
Wanneer een bepaald percentage van de afzet-schommeling afgewenteld wordt op
de import dan is de relatieve verandering van de import groter naarmate de im-
port kleiner is ten opzichte van de afzet.

In Italië zijn de importen in 1960 ongeveer 23ó extra gestegen, vooral ten ge-
volge van mislukte oogsten (t 22.99 Du60).
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II.6. Werkgelegenheidsfunktie.

N. EMc - 0.269 e1 t 0.580 EMc-1 -0.227 w-~ t 0.988

t : 9.33 5.65 -4.36 2.17
F : 0.32 2.21 1.92
R- 0.923 D.W. - 2.41 D- 0.78 P.I. - 0.21

W.D. EMc - 0.615 e1-~ f 0.254 EMc-1 -3.100

t : 11.01 3.~3 -8.00
F : 2.97 2.97
R- 0.964 D.W. - 2.26 D - 0.82 P.I. - 0.20

B. EMc - 0.359 e1 -0.039 un-1 f 0.104 Pmg -0.966

t : 6.02 -5.89 2.11 -3.01
F : 6.3~ 2.45 6.22
R- 0.929 D.W. - 1.76 D- 0.55 P.I. - 0.28

I. F;Mc - o. 177 i i ,
-2

t : 11.95
F . -
R- 0.902 D.W. - 2.12 P.I. - 0.33

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
werkgelegenheid in de private sector (corporations). Voor Nederland is die
werkgelegenheid gemeten in manjaren, voor de andere landen in aantal werkne-
mers.



-26-

Tabel II.6.1. Gemiddelde waarden van EMc.

Nederland 1952 t~m 1970 1.8
1960 t~m 1970 2.0

West-Duitsland 1951~ t~m 1969 1.6
196o t~m 1970 0.8

België 1952 t~m 1971 1.0
1960 t~m 1970 1.3

Italië 1953 t~m 1971 1.2
1960 t~m 1970 1.1

In Nederland en ~lest-Duitsland is de werkgelegenheid gedurende de hele beschouw-
de perioden duidelijk meer toegenomen dan in Italië en België. Wanneer we af-
zien van de jaren vijftig met het herstel van na de oorlog, blijft Nederland
als uitschieter over in de jaren zestig. De toename daar is bijna het dubbele
van de toename in de andere landen.

In Italië is de werkgelegenheid alleen afhankelijk van de investeringen met een
vertraging van een half jaar. Bij de andere landen is evenals bij de import het
volume van de totale afzet de belangrijkste verklarende variabele. Alleen in
Nederland heeft de loonvoet een significante invloed op werkgelegenheid. Als
de lonen met één procent stijgen daalt de werkgelegenheid een half jaar later
met 0.227 procent (voor 197o is 0.227~ gelijk aan 7.63~ manjaren), afgezien
van indirekte be3nvloedingen via andere variabelen (gereduceerde vorm).
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II.7. Werkloosheidsfunktie.

N. ~un --0.605 EMc t 0.489 POwa i-0.248 ~un-1 t 0.377-~

t : -13.5~ 3.~8 -3.21~ 2.02
F : 2.13 0.3~ 1,90
R- 0.955 D.W. - 1.98 D- 0.78 P.I. - 0.27

W.D, un --33.061 EMc t 2.232 )~~t t 15.165

t : -7.96 ~.70 1.93
F : 17.51 17.51
R- 0.901 D.W. - 2.59 D- 0.44 P.I. - 0.40

B. un --15.533 EMc f 3.653 EMc-1 t 9.916

t : -11.60 2.92 4.51
F . 3.60 3.60
R- 0.940 D.W. - 1.47 D- 0.83 P.I. - 0.32

I. un --7.890 II~Ic f 27.231 Du56 f 2.150

t : -7.98 ~.35 1.17
F : 0.00 0.00
R- 0.904 D.W. - 1.71 D- 1.00 P.I. - 0.37

In het model van Nederland voldoet de absolute verandering van het werkloos-
heidspercentage veel beter als verklarende variabele dan de relatieve verande-
ring. Daarom is in dat model ~un als endogene variabele genomen, terwijl bij
de andere landen de relatieve verandering van het werkloosheidspercentage de
te verklaren variabele is. Het werkloosheidspercentage is berekend door het
aantal werklozen te relateren aan de afhankelijke beroepsbevolking.
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De gemiddelden over de beschouwde perioden en over de jaren zestig van de
hoogte, absolute verandering en relatieve verandering van het werkloosheids-
percentage worden in onderstaande tabel gegeven.

Tabel II.7.1.

Gemiddelden van un ~un u~

Nederland 1952 t~m 1970 1.9 -0.1 1,; ~
196o t~m 1970 1.4 -0.1 s~.~-

West-Duitsland 1954 t~m 1969 2.3 -0.4 -4,9
196o t~m 1970 1.0 -0.2 -o.o

België 1952 t~m 1971 3.7 -0.2 -2,7
196o t~m 1970 2.8 -0,2 -4,6

Italië 1953 t~m 1971 7.1 -0.5 -5.5
196o t~m 1970 4.6 -0.4 -5.2

In de jaren zestig is het werkloosheidspercentage in West-Duitsland gemiddeld
het laagst.
In Italië is de werkloosheid het grootst, maar ook de daling is daar het grootst.
De verandering in het werkloosheidspercentage wordt voornamelijk bepaald door
het verloop van de werkgelegenheid in de private sector.
In Nederland is ook de toename van de bevolking van 15 t~m 64 jaar (POwa) van
significante invloed en in West Duitsland is er een afnemende invloed van het
aantal vluchtelingen (EMR).

De extra stijging van de werkloosheid in Italië in 1956 (t 27.231 Du56) houdt
mogelijk verband met de sluiting van het Suezkanaal in dat jaar.
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II.B. Loonvormingsfunktie.

N. w- 1.218 Pch f 0.410 ( e2-EMc) -4.192 Du59 t 3.126

t :11.92 4.24 -4.33 5.18
F : 0.00 0.37 0.37
R- 0.959 D.w. - 1.86 D- 0.96 P.I. - 0.09

W.D. w- 1.149 Pch f 0.948 ( e2-EMc) -0.022 un ,-2 .754 Du59
-4

t : 6.77 12.02 -5.76 -3.44
F: 1.83 3.80 1.18 1.84
R- 0.937 D.w. - 1.69 D- 0.42 P.I. - 0.07

B. w- 1.655 Pch-2 f 0.675 (e2-EMc)-1 -0.068 un-1 -4.597 Du61

t :11.15 6.96 -5.27 -3.40
F: 0.48 0.77 0.12 1.35
R- 0.929 D.W. - 1.56 D- 0.79 P.I. - 0.15

I. w- 1.522 Pch , t 0.399 (e2-EMc) -0.129 un , t 0.235 SH 3
-4 -4 -4

t :12.80 6.35 , -8.43 5.89
F: 4.25 0.28 0.90 3.31
R- 0.979 D.W. - 2.33 D- 0.54 P.I. - 0.07

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
bruto loonsom per man (loonvoet) in de private sector (corporations).
De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
de loonsom, werkgelegenheid en loonvoet in de private sector, van de prijs
van gezinsconsumptie en van de arbeidsproduktiviteit worden in de onderstaande
tabel gegeven.
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Tabel II.8.1.

Gemiddelden van Wc F~Ic w Pch (e2-EMc)

Nederland 10.6 1. 8 8.7 3.1 4.8
West Duitsland 9.4 1.6 7.3 2.2 5.3
België 7.4 1.0 6.4 2.4 3.8
Italië 11.0 1.2 9.7 3.3 5.1

In Italië is de loonvoet het meest gestegen, gevolgd door Nederland. In deze
landen is de stijging van de loonvoet gemiddeld één procent meer dan de som
van de stijging van de prijs van gezinsconsumptie en de stijging van de ar-
beidsproduktiviteit (a.fzet per man). In West Duitsland en België is de ont-
wikkeling van de loonvoet gemiddeld ongeveer gelijk aan het verloop van de
prijs plus produktiviteit.
De prijs van de consumptie van gezinshuishoudingen is de belangrijkste verkla-
rende variabele. Het is opvallend dat in alle landen de coëfficiënt ervan gro-
ter is dan één, in België en Italië zelfs groter dan 1.5. De prijsstijgingen
worden blijkbaar overgecompenseerd, hetgeen de inflatie bevorderd, terwijl de
produktiviteitsstijing (e2-EMc), gezien de coëfficiënten, niet helemaal door-
berekend worden in de lonen. De arbeidsmarkt (werkloosheid) heeft in Nederland
geen invloed op de loonontwikkeling.
In Italië is het aantal gestaakte uren SH van invloed.

In 1959 is Nederland overgega~n naar een politiek van vrijere en meer gediffe-
rentieerde loonvorming.
Vanwege het vele overleg is er tijdens dat jaar slechts voor 16~ van de werkne-
mers een nieuwe arbeids-overeenkomst afgesloten, waardoor de gemiddelde loon-
stijging ruim 4q is achter gebleven (-4.192 Du59).

In West Duitsland is in 1959 een loonmatiging als gevolg van de stagnatie in
de economische groei in het voorafgaande jaar (zie [2]).
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II.9. Prijsvormings-funktie van de consumptie van gezinshuishoudingen.

N. Pch - 0.669 We2 f 0.188 (mg-e1)-~ f 0.113 (TS~E2)-~

t : 15.32 4.54 2.47
F : 1.08 0.16 0.92
R- 0.930 D.W. - 1.38 D- 0.88 P.I. - 0.19

W.D. Pch - 0.414 (W-e2) , f 0.101 Pmg , f 1.380-z -z

t : 9.17 3.34 10.13
F : 2.65 2.65
R- 0.950 D.W. - 1.80 D- 0.84 P.I. - 0.10

B. Pch - 0.474 w 3 t 0.287 (mg-e2) -0.300 (e2--EMc) ,-2.340 Du55
-4 -4

t : 10.80 4.51 -3.16 3.17
F: 1.41 3.45 2.32 0.67
R- 0.911 D.W. - 2.89 D- 0.51 P.I. - 0.21

I. Pch - 0 .467 w, t 0.181 Pmg 3 t 0.143 (TS~E2) ,-1.141
-4 -4 -~i

t : 7.46 3.18 1.82
F : 2.12 3.19 3.65
R- 0.910 D.W. - 2.62 D- 0.59 P.I. - 0.19

-1.78

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
prijsindex van de consumptie van gezinshuishoudingen.

De gemiddelden over de beschouwde perioden van de relatieve verandering van
een aantal prijsvariabelen worden in onderstaande tabel gegeven.
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Tabel II.9.1.

Gemiddelden van Pch Pii Pxg Pea Pe2

Nederland 3.1 3.5 -0.0 5.2 2.6
West-Duitsland 2.2 2.0 0.3 3.3 2.0
België 2.~ 3.~ -0.0 1.6 1.8
Italië 3.3 2.8 -0.0 3.0 2.9

De prijzen van de gezinsconsumptie is in alle landen meer gestegen dan de prijs
van de totale afzet (Pe2).
In Italië en Nederland is de stijging van Pch het grootst (evenals de stijging
van w, zie Tabel II.8.1.).

De loonvoet, w, of loonkosten per eenheid produkt, We2, (W-e2), zijn de belang-
rijkste verklarende variabelen. Het is zeer opvallend dat in de landen met de
hoogste invoerquote (Nederland en België, zie [3]) de prijs van de import geen
statistisch significante invloed heeft op Pch (wel op Pii en Pxg) in de be-
schouwde periode. In~die landen heeft de spanning op de binnenlandse markt,
(mg-e1), (mg-e2), een zeer significante invloed.
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II.10. Prijsvormings-funktie van de geïnduceerde investeringen.

N. Pii - 0.756 Pmg-~ t 0.002 Rs-4 t 0.186 w-1 t 1.590

t: 10.75 3.68 2.33 2.17
F : 3.48 0.81 3.77
R- 0.957 D.W. - 2.36 D- 0.64 P.I. - 0.17

W.D. Pii - 1.024 w-4 f 0.165 Pmg-1 f 0.066 (TS~E2) -5.428

t : 8.68 3.29 1.55 -5.88
F : 0.30 0.22 0.12
R- 0.93~ D.W. - 2.35 D- 0.95 P.I. - 0.22

B. Pii - 0.806 Pmg ~-0.040 un 3 f 2.638
-2 -4

t : 8.01 -2.02
F : 4.11 1~.11

7.95

R- 0.916 D.W. - 1.51 D- 0.81 P.I. - 0.27

I. Pii - 0.511 w t 0.495 ~g ~-1.931
-2

t : 4.61 ~.55 -1.67
F : 2.53 2.53
R- 0.883 D.W. - 1.18 D- 0.87 P.I. - 0.3~

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
prijsindex van de geinduceerde investeringen.

In Tabel II.9.1. zien we dat in alle landen, behalve Italië, de prijs van de
geinduceerde investeringen meer gestegen is dan de prijs van de totale afzet
(Pe2). In Nederland en België is de stijging van Pii het grootst.

In alle landen heeft de invoerprijs, met enige vertraging, invloed op de prijs
van de investeringen. De loonvoet heeft alleen in België geen invloed.
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II.11. Prijsvormings-funktie van de export van goederen.

N. Pxg - 0.724 Pmg

t : 12.96
F . -
R- 0.95o D.w. - 1.88 P.I. - 0.31

W.D. Pxg - 0.531 w-2 t 0.38~ Pmg-4 t 0.084 xg-1 -4.319

t : 4.43 5.18 2.76 -4.02
F : 0.82 1.78 1. 37
R- 0.923 D.W. - 1.55 D- 0.77 P.I. - 0.34

B. Pxg - 0.888 Pmg f 0.312 xg-1 -2.788

t : 4.96 4.00 -3.55
F : 7.46 7.46
R- 0.905 D.W. - 1.62 D- 0.71 P.I. - 0.40

I. Pxg - 0 .458 Pmg , t 0.234 (mg-e1) -0.452 (e2-F~Mc) f 0.471 Pii-1
- 4

t : 5.29 5.93 -4.93 4.46
F: 1.58 1.46 1.42 3.49
R- 0.921 D.W. - 1.36 D- 0.50 P.I. - 0.36

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
prijsindex van de export van goederen.

In alle landen is Pxg gemiddeld ongeveer gelijk aan nul (zie Tabel II.9.1.).

In alle landen heeft de invoerprijs invloed op de prijs van de export. In het
land met de meest open economie, nl. Nederland, wordt Pxg alleen bepaald door
Pmg.
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II.12. Prijsvormingsfunktie van de autonome bestedingen.

N. Pea - 1.120 Pii -0.289 Pea-1 t 2.927

t : 7.28 -2.46 3.91
F : 4.35 4.35
R- 0.862 D.W. - 1.60 D- 0.80 P.I. - 0.26

W.D. Pea - 1.020 w-4 ~- 0.620 Pch-1 -5.658

t : 8.37 4.11 -5.79
F : 0.00 0.00
R- 0.923 D.W. - 1.86 D- 1.00 P.I. - 0.17

B. Pea - 0.942 w ~ t 0.750 (Pmg-Pe2) ~-3.623
-2 -k

t : 6.33 4.76
F : 4.17 4.17

-3.34

R- 0.922 D.W. - 2.52 D- 0.81 P.I. - 0.34

I. Pea - 0.652 (Wc-e2) t 0.278 Pmg

t : 9.21 3.10
F : 3.74 3.74
R- 0.882 D.W. - 1.22 D- 0.82 P.I. - 0.36

De te verklaren variabele in deze funktie is de relatieve verandering van de
prijsindex van de autonome bestedingen.
In België is de gemiddelde stijging van Pea zeer gering (zie Tabe1 II.9.1.).

De verklarende variabelen van deze funkties vertonen weinig overeenkomst tus-
sen de landen.
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III. Definitie-vergelijkingen.

III.1. Inleiding.

In het voorafgaande hoofdstuk zijn 12 reactie-vergelijkingen gegeven. Het aan-
tal definitie-vergelijkingen is niet voor elk land hetzelfde. Dit isafhankelijk
van het voorkomen van bepaalde verklarende variabelen.

Voor de samenstelling van de definitie-vergelijkingen wordt verwezen naar [3],
IV.~.; voor de linearisatie zie [3], IV.3.

De coëfficiënten zijn gelijk gesteld aan de gemiddelden over de beschouwde
perioden.

In onderstaande tabel staan de gemiddelden over de beschouwde perioden van de
relatieve verandering van de waarde, het volume en de prijs van de afzet ex-
clusief voorraadvorming en dienstensaldo.
De meeste endogene variabelen zijn reeds in de voorafgaande tabellen vermeld.

Tabel III.1.1.

Gemiddelden van E2 e2 Pe2

Nederland 9.4 6.6 2.6
West-Duitsland 9.2 7.0 2.0
België 6.7 ~.8 1.8
Italië 9.4 6.3 2.9

West Duitsland heeft de grootste volume-stijging en geen grote prijsstijging.
In België is de prijsstijging het geringste maar daar blijft de volume stijging
duidelijk achter bij de andere landen.



III.2. De vergelijkingen.

N., W.D., B., I., 13, ch - Ch - Pch
14. ea - Ea - Pea
15. ii - Ii - Pii
16. xg - xg t Pxg
17. Mg - mg t pmg
18. E2 - e2 t Pe2
19. e1 - E1 - Pe2

20. N. E1 - 0.452 Ch t 0.139 ~a t 0.087 Ii t 0.266 ~g t 0.943 S~ t 0.044(Xs-Ms)

W.D. E1 - 0.539 Ch t 0.149 Ea t 0.138 Ii t 0.161 Xg t 0.987 ST - 0.003(Xs-Ms)

B. E1 - 0.564 Ch t 0.113 Ea t 0.082 Ii t 0.237 ~Cg t 0.995 ST - 0.001(Xs-Ms)

I. E1 - 0.640 Ch t 0.127 Ea t 0.110 Ii t O.C99 xg t 0.977 ST t 0.013(Xs-Ms)

21. N. e2 - 0.485 ch t 0.155 ea t 0.093 ii t 0.268 xg

W.D. e2 - 0.547 ch t 0.157 ea t 0.141 ii t 0.154 xg

B. e2 - 0.581 ch t 0.107 ea t 0.086 ii t 0.226 xg

I. e2 - 0.662 ch t 0.129 ea t 0.111 ii t 0.097 xg

22. N. Pe2 - 0.485 Pch t 0.155 Pea t 0.093 Pii t 0.268 Pxg

W.D. Pe2 - 0.547 Pch t 0.157 Pea t 0.141 Pii t 0.154 Pxg

B. Pe2 - 0.581 Pch t 0.107 Pea t 0.086 Pii t 0.226 Pxg

I. Pe2 - 0.662 Pch t 0.129 Pea t 0.111 Pii t 0.097 Pxg
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23. N., W.D., B., I., Wc - w t EMc

24. N. NW - 4.006 E1 - 1.215 Wc - 1.242 Mg - 0.298 Ts - 0.286 D t 0.034 Yr

W.D. NW - 3.670 E1 - 1.395 Wc - 0.485 Mg - 0.464 TS - 0.320 D- 0.005 Yr

B. NW - 3.540 E1 - 1.134 Wc - 0.840 Mg - 0.311 TS - 0.284 D- 0.029 Yr

I. NW - 2.681 E1 - 0.895 Wc - 0.307 Mg - 0.285 TS - 0.224 D t 0.029 Yr

25. N. Wd - 0.879 Wc t 0.213 Wg - 0.092 TRw

W.D. Wd - 0.847 Wc t 0.150 Wg t 0.003 TRw

B. wd - 0.874 Wc t 0.192 Wg - 0.039 TRw

I. Wd - 0.799 Wc t 0.211 Wg - 0.010 TRw

26. N. NWd - 1.364 NW - 0.364 TRnw

W.D. NWd - 1.301 NW - 0.301 TRnw

B. NWd - 1,181 NW - 0.181 TRnw

I. NWd - 1.101 NW - 0.101 TRnw

27. N., W.D., B., I., TS - E2 t TS~E2
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N. 28. We2 - w-(e2-EMc) ~
-u

w.D. 28. w- 0.85o wc f o.150 wg

I. 28. W- 0 .791 Wc f 0.209 Wg

B. 28. ~Ch - Ch - Ch-1

29. N., W.D. 4Pch - Pch - Pch-1

B. 29. (mg-e2) - mg - e2

N., I. 30. (mg-e1) - mg - e1

W.D., I. 31. (Pxg-Pxc) - Pxg - Pxc

B. 30.
N. 31. (e2-EMc) - e2 - EMc

W.D., I. 32.

B. 31. (Pmg-Pe2) - Pmg - Pe2

N. 32. (L1-Pe2) - L1 - Pe2

W.D. 33. (W-e2) - W - e2

I. 33. (Wc-e2) - Wc - e2

I. 29. } ~ E2 - E2 - E2-1
W.D. 30 J}
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IV. Herschreven reactie-vergelijkingen.

IV.1. Inleiding.

Bij de schatting van de modellen uit Hoofdstuk II zijn lineaire interpolaties
van jaarcijfers gebruikt als verklarende variabelen.
Voor die lineaire interpolaties geldt:

X-k - 4~k X t 4 X-1 k- 1,2, 3
~

(IV.1.1.)

Bij de modellen uit Hoofdstuk II is dus het kwartaal als tijdseenheid genomen
bij het dynamische model, terwijl de variabelen over het algemeen gedefinieerd
zijn in relatieve veranderingen ten opzichte van het voorafgaande jaar.
In dit hoofdstuk worden de modellen, ten behoeve van verdere analyses, her-
schreven tot de tijdseenheid van een jaar in plaats van een kwartaal.
Wanneer de geschatte coëfficiënt bij X k gelijk is aan a wordt de variabele-~

aldus gesplitst in X en X-1 met als coëfficiënten ~~k a en ~ a:

a X k-~4k a X f~ a X-1 k - 1,2,3 ( IV.1.2.)-~

Slechts een definitie vergelijking bevat een vertraging van minder dan een
jaar (nr. 28 bij Nederland).
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IV.2. De modellen.

1. N. Ch - 0.462 Wdt0.154 Wd-1t0.097 NWt0.o97 NW-1t0.249 ePcht0.249 ePch-1
t0.286 (L1-Pe2)-1

W.D. Ch - 0.431 Wt0.144 W-1t0.090 NWdt0.090 NWd-1t0.328 ePch-1t1.244

B. Ch - 0.541 Wdt0.180 wd-1to.167 Nwt0.056 NW-1-0.311 eCh-1-0.165 Rl-1

I. Ch - 0.672 Wt0.423 NWdt0.141 NWd-1t0.082 L12t0.082 L12-1-4.869

2. N. Ii - 1.223 E2-3.409 eun-3.409 eun-1t0.270 L1t0.809 L1-1-19.708 Du69-7.079

W.D. Ii - 2.773 E2-0.187 Ii-1-0.187 Ii-2-11.312

B. Ii --0.123 un-0.123 un-1-0.619 Ii-2t0.81~9 E2-1-0.380 R1-0.845 Pii-1
t0.735 L123t0.735 L123-1

I. Ii - 1.950 e1t1.950 e1-1-13.074 Du64-15.330

3. N. ST - -1.079 (ST~E2)-1t0.263 e2-1

W.D. ST --0.179 ST-1-0.179 ST ~,t0.127 eE2t1.875-~

B. ST - -0.946 (ST~E2)-1t0.157 Pe2-1t0.342

I. ST - 0.129 eE2-0.637 (ST~E2) ~t0.8o6



4. N. xg - 0.983(e2-E~Ic)t0.328(e2-EMc) t0.173 mgWGt0.259 Pxg F57t6.252 ~SO
-I t2.084 OSO-1-0.328 Pxg

W.D. xg - -1.510(Pxg-Pxc)t1.330 un-1-1.052 wt1.49o(e2-EMc)t1.490(e2-II~Ic)-1

B. xg --0.208 Pxg-0.208 Pxg-1t1.951(e2-EMc)t0.650(e2-F~Ic)-1-0.057 un
-0.057 un-1-2.213

I. xg --1.58o(Pxg-Pxc)-0.527(Pxg-Pxc)-1t0.289 mgWG59t0-368 So-0.46o wt12.997

5. N. mg - 1.555 e1-0.376 Pmg-0.125 Pmg-1

W.D. mg - 1.742 e1-0.225 Pmg-0.676 Pmg-1

B. mg - 1.631 e1t0.062 un-1

I. mg - 3.417 e1t1.588 Pe2t22.994 Du60-16.050

6. N. F~Ic - 0.269 e1t0.580 II~Ic-1-0.113 w-0.113 w-1t0.988

W.D. EMc - 0.461 e1t0.154 e1-1t0.254 EMc-1-3.100

B. EMc - 0.359 e1-0.039 un-1t0.104 Pmg-0.966

I. EMc - 0.089 iit0.o89 ii-1

7. N. ~un --0.605 EMct0.366 POwat0.123 POwa-1-0.248 ~un-1t0.377

W.D. un - -33.061 EMct2.232 II~t~tt15.165

B. un - -15.533 EMct3.653 II~ic-1t9.916

I. un - -7.89o II~ct27.231 Du56t2.15o
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8. N, w- 1.218 Pcht0.410(e2-EMc)-4.192 Du59t3.126

W.D. w- 1.149 Pcht0.g48(e2-EMc)-0.017 un-0.006 un-1-2.754 Du59

B. w- 0.827 Pcht0.827 Pch-1t0.675(e2-EMc)-1-0.068 un-1-4.597 Du61

I. w- 1.142 Pcht0.381 Pch-1t0.399(e2-EMc)-0.097 un-0.032 un-1t0.059 SH
t0.176 sH-1

9. N. Pch - 0.66g We2t0.1~t1(mg-e1)t0.0~t7(mg-e1)-1t0.085(TS~E2)t0.028(TS~E2)-1

W.D. Pch - 0.207(W-e2)t0.207(W-e2)-1t0.050 Pmgt0.050 Pmg-1t1.380

B. Pch - 0.11g wt0.356 w-1t0.287(mg-e2)-0.225(e2-EMc)-0.075(e2-EMc)-1
-2.340 Du55

I. Pch - 0.350 wt0.117 w-1t0.045 Pmgt0 .136 Pmg-1t0 .107(TS~E2)t0 .036(TS~E2)-1
-1.141

10. N. Pii - 0.567 Pmgto.188 Pmg-1t0.001 Rst0.000 Rs-1t0.186 w-1t1.590

W.D. Pii - 0.768 wto.256 w-1t0.165 Pmg-1to.066(TS~E2)-5.~28

B. Pii - 0.403 Pmgt0.1~03 Pmg-1-0.010 un-0.030 un-1t2.638

I. Pii - 0.511 wt0.248 Pmgt0.2~8 Pmg-1-1.931
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11. N. Pxg - 0.724 Pmg

w.D. Pxg - 0.266 wto.266 w-1t0.287 Pmgto.o96 Pmg-1to.o84 xg-1-~.319

B. Pxg - 0.888 Pmgt0.312 xg-1-2.788

I. Pxg - 0.3~3 Pmgt0.114 Pmg-1t0.23~(mg-e1)-0.~52(e2-EMc)t0.~71 Pii-1

12. N. Pea - 1.120 Pii-0.289 Pea-1t2.927

W.D. Pea - 0.765 wt0.255 w-1t0.620 Pch-1-5.658

B. Pea - 0.471 wt0.471 w-1t0.563(Pmg-Pe2)t0.188(Pmg-Pe2)-3.623

I. Pea - 0.652(Wc-e2)t0.278 Pmg

Er is een definitie-vergelijking met een vertraging van minder dan een jaar.

28. N. We2 - w-0.750(e2-EMc)-0.250(e2-II~Ic)-1
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Lijst van symbolen.

Symbolen met ~ : absolute cijfers
Symbolen zonder ~: procentuele veranderingen
Hoofdletters : waarde bedragen en prijzen
kleine letters : volumina

waarde volume prijs

Ch ch Pch Consumption,private sector
D Depreciation

Dut Dummy: heeft waarde 1 in jaar t
E1 e1 Expenditure, total
E2 e2 Pe2 Expenditure less stocks changes and

net invisibles
(e2-EMc) Arbeidsproduktiviteit

Ea ea Pea Expenditure, autonomous
Eg Eg-EafWgtSTf(Xg-Mg)t(Xs-Ms)tY2-D-TS

EMg Employment,government
~c Employment~private sector
~ Emergency, receivement, employment

(vluchtelingen)
~~t t - 1 in 1953

GDPmp Gross Domestic product at market prices
Ic Investment, corporations
Idtc Investment, dwelling, transport and

comm,,uiication by corporations
Ii ii Pii Investment, induced.
L1, L3, L3, Primaire, secundaire, tertiaire liqui-

diteiten
L12 Primaire plus secundaire liquiditeiten
L123 L12 plus tertiaire liquiditeiten
~ mg Pmg Import of goods

mgWG Import of goods from West Germany
mgWG59 Import ~f goods from West Germar~y;

mgw~C59 - 0 vóór 1959.
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Ms
NW
NWd

ST
ST
TS-TK
TRnw
TRw

Import of services
Non-Wage income
Non-Wage income, disposable

POwa Population at working age
Pxc Price of competiti~te export
PxgF57 Price of export of goods of Frence,

PxgF57 - 0 vóór 1957
Rs Rate of interest, short dated
Rl Rate of interest, long dated
SH Het aantal gestaakte uren (gedeeld

door 10.000)
SO Relatief marktaandeel

Stocks
- ~ST~E2-1
Tax indirect minus subsidy
Transfers non-wage income, net
Transfers wage income, net

un Unemployment as a percentage of the
dependent working population

W Wage income, total
Wg Wage income, government sector
Wc Wage income, private sector
(W-e2) Loonkosten per eenheid produkt
We2
Wd

Xg
Xs
Yr
Y

idem, We2 - w-(e2-EMc) i
-4

Wage income, disposable
w Average gross wage rate of the private

sector
xg Pxg Export of goods

Export of services
Income from the rest of the world, saldo
National Income
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