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DE BETEKENIS VAN HET MONETAIRE BELEID VOOR DE NEDERLANDSE

ECONOMIE

presentatie van een analyse aan de hand van een eenvoudig
model

J.H.P~. Donders en F.A.r~. van der Reep~)

1. Inleiding en probleemstelling

In Nederland geniet het onderzoek naar de betekenis van het
gevoerde monetaire beleid voor de economische ontwikkeling
een zekere belangstelling.l) De vraagstelling betreft met
name de vorm van monetair beleid die met het oog op conjunc-
tuur-stabilisatie de voorkeur heeft.2)

Reden voor deze 'monetaire belangstelling' is, naast het be-
houden van aansluiting bij de internationale literatuur-
stroom3), dat het empirisch macro-model van de Nederlandse
volkshuishouding zoals dit is ontwikkeld door het Centraal
Plan Bureau (C.P.B.) én zoals dit ten grondslag ligt aan
feitelijk gevoerd economisch beleid géén monetaire sector
bevat.4) In dit model, Vintaf II genoemd, spelen bijvoor-
beeld rentevoeten, cxeldhoeveelheid en liquiditeitsquote
geen enkele rol.

De verwondering, uitgelokt door deze toch wel opvallende
veronderstelling, vraaat om een onderzoek naar het empirisch
al dan niet gerechtvaardigde karakter van het abstraheren
~~an aam m~nc,taire ""} '5....,~.Or iii `v'listáf ii . h~llldkKe'll~K Kan WOr-

den vastgesteld, dat het Centraal Plan Bureau zich niet kan
verdedigen met een verwijzing naar de feitelijke ontwikke-

~) De auteurs zijn respectievelijk verbonden aan de Facul-
teit der Economische Wetenschappen van de Katholieke
Hogeschool Tilburg en het Economisch Instituut van de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij danken A.B.T.M.
van Schaik en C.A. D'tosselman voor hun opmerkingen bij
een eerdere versie van dit artikel.
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lingen in Nederland in het recente verleden. Kijken we
er bijvoorbeeld het meest recente Jaarverslag van De
Nederlandsche Bank of Centraal Economisch Plan op na,
dan blijkt dat de liquiditeitsquote in procenten van het
netto nationaal inkomen tegen marktprijzen sinds 1970
heeft geschommeld tussen de 32~ en 39,3~. Hieruit mag
worden afgeleid, dat de veronderstellincr van een constan-
te liquiditeitsquote, die impliciet aanwezin is in Vintaf
II via het buiten beschouwing laten van een monetaire sec-
tor, door de feiten wordt geloochenstraft. De Nederlandsche
Bank, verantwoordelijk voor het monetaire beleid, wijst
een volledige accommodatie zelfs expliciet van de hand en
stelt daar een 'gematigd monetarisme' tegenover.

Wanneer de empirie geen aanleiding geeft om uit te gaan
van een accommoderend monetair beleid gericht op stabils-
satie van de liquiditeitsquote, dan zou het Centraal Plan
Bureau zich kunnen verantwoorden door erop te wijzen, dat
het postuleren van een andere, wellicht realistischere
vorm van monetair beleid nauwelijks een ander economisch
beeld oproept. Het buiten beschouwing laten van monetaire
factoren wordt dan niet verdedigd vanwege de juistheid,
maar vanwege de bruikbaarheid van het concept.5~ Te onder-
zoeken blijft dan de gevoeligheid van de uitkomsten van
Vintaf II voor verschillende vormen van monetair beleid.

In deze bijdrage proberen wij drie doelen tegelijker.tijd
te dienen. Op de eerste plaats willen we laten zien hoe
het gezaghebbende, eerder aenoemde Centraal Plan Bureau
aankijkt tegen de Nederlandse volkshuishouding. Op basis
van deze opvattingen zoals neergelegd in Vintaf II laten
we ~ien, welk economisch beéld zich, zowel op korte als
op lange termijn, ontwikkelt bij een onevenwichtige loon-
vorming. Voorts kan op basis van Vintaf II de sympathie
van het Plan Bureau voor een beleid van loonmatiging in
de huidige economische malaise worden begrepen.

Op de tweede plaats wil deze bijdrage de door van Schaik
ingeslagen weg om Vintaf II op basis van een vereenvou-



digde versie van dit model te analyseren, verder bewan-
delen.ó) In dit verband wordt een poging gedaan om de
lezer vertrouwd te maken met de werkwijze van de methode
Schouten. Naast de vele kwalitatieve analyses die deze
methode toelaat willen we in deze bijdrage laten zien,
dat hij ook geëigend is voor kwantitatieve analyse. Het
door ons ontwikkelde 'model van Vintaf II' levert kwalita-
tief en kwantitatief dezelfde inzichten op a1s het oorspron-
kelijke, veel ingewikkelder Vintaf II.~)

Op de derde plaats willen we nagaan, in hoeverre d.e uitkom-
sten van het model gevoelig zijn voor de veronderstelling
ten aanzien van het gevoerde monetaire beleid. LTiteraard
is het dan noodzakelijk een monetaire sector aan het model
toe te voegen. In navolging van Knoester en van Sinderen
achten we consumptie en investeringen mede afhankelijk van
de verhouding van basisgeldhoeveelheid tot nominale afzet.8)
Deze monetaire spanningsvariabele geeft niet alleen het in-
directe transmissiemechanisme weer via de betekenis voor de
rentevorming; de nationale bestedingen worden ook meer di-
rect beinvloed door de mate, waarin men aemakkelijk aan
geld kan komen.

Als vertrekpunt voor de constructie van onze 'afbeelding'
dient van Schaik's vereenvoudigde versie van Vintaf II. Aan-
gezien wij aandacht willen schenken aan het conjunctuur-
verschijnsel in Nederland, hebben wij de vertragingsstruc-
tuur van Vintaf II geintroduceerd in het van Schaik model.
Ook zijn het capaciteitseffect van investeringen en het
Phillips-mechanisme ten aanzien van de loonvorming opqeno-
men conform Vintaf II. Door deze effecten mee te nemen,
kunnen we met ons model ook lanqe termijn berekeninaen ma-
ken.

In navolging van van Schaik is in ons model géén secun-
daire inkomensverdleing opgenomen. Bovendien, dit alles in '
tegenstelling tot Vintaf II, is er sprake van één macro-
economisch prijspeil. Waarden van elasticiteiten zijn (zo
veel mogelijk) in overeenstemming met Vintaf II respectie-
velijk met de empirische resultaten van Knoester en van Sin-
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deren gekozen.

De indeling van dit artikel is als volgt. Terwijl sectie
twee, drie en vier respectievelijk de methode Schouten,
het gehanteerde model en de door ons onderscheiden vormen
van monetair beleid introduceren, behandelen vijf en zes
achtereenvolgens de lange termijn betekenis van een poli-
tiek van geldverruiming en van devaluatie. Sectie zeven
beschrijft de conjunctuurbeweging, die bij de verschillen-
de vormen van monetair beleid optreedt als gevolg van on-
evenwichtige loonvorming. Sectie acht tenslotte geeft con-
clusies.

2. De methode Schouten 9)

Een numeriek economisch model bestaat uit een aantal verae-
lijkingen met gegeven parameterwaarden. Zoals we weten kan
met behulp van zo'n model een verloop in de tijd van de en-
dogene variabelen worden aangegeven. Dit op voorwaa.rde dat
startwaarden voor de vertraagde endogenen en tijdreeksen
voor de exogenen beschikbaar zijn.

Voor de economisch onderzoeker is veelal niet zozeer een
aldus berekend groeipad interessant als wel de verandering
van zo'n groeipad als er een wijziaing optreedt van exogene
invloeden. Hij zal bijvoorbeeld willen weten wat het effect
is van een andere ontwikkeling van de wereldhandel op bij-
voorbeeld de groeipaden van prijzen en werkgelegenheid. In
de literatuur spreekt men in dit verband van variantenana-
lyse. Het vergelijken van twee groeipaden geschiedt daarbij
vaak door de niveauverandering van de variabelen in een be-
paalde periode uit te drukken in procenten van het niveau
pn het Qnrgpr~nkrrl i jl:e .-~ia,t;n;ikkciiiigSpad, i3Cf. d'1dt1S berel{en-

de getal noemt men de relatieve trendafwijking van de des-
betreffende variabele. We geven een voorbeeld. Stel c~at een
bepaald model bij een gunstige ontwikkeling van de wereldhan-
del voor een zeker jaar een export berekent van 120 geldeen-
heden en bij een minder gunstige groei van de wereldhandel
slechts een export van 100 geldeenheden. Doet het tweede
groeipad dienst als referentiekader, dan kan men stellen
dat een rooskleuriger ontwikkelina van de wereldhandel in
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het bedoelde jaar een relatieve trendafwijking van de
120 - 100

export van 100 x 100~ - 20~ bewerkstelligt. Jaar-

effecten kunnen berekend worden door de relatieve trend-
afwijkingen met betrekking tot twee opeenvolgende jaren
van elkaar af te trekken. Zou bijvoorbeeld in bovenstaand
voorbeeld twee perioden na elkaar een relatieve trendaf-
wijking van 20~ worden gerealiseerd, dan zou in de laat-
ste periode het jaareffect 0~ zijn:

Uit de interesse van de econoom Schouten voor de varianten-
analyse vloeide voort dat hij zijn modellen rechtstreeks
in termen van relatieve trendafwijkingen wenste te formu-
leren. Economische modellen worden bij de methode Schouten
zodanig getransformeerd dat zij onmiddellijk in relatieve
trendafwijkingen luiden. Bij dat transformeren bestaat de
mogelijkheid om de modellen te lineariseren. Dat vereenvou-
digt de oplossing ervan natuurlijk aanzienlijk:

De methode heeft uiteraard een groeipad nodig dat bij de
variantenanalyse als ref.erentiekader ('basisva.riant')
dienst kan doen. Hiervoor kiest de theoreticus Schouten
een pad van gestadige groei. Dat is, zoals we weten, een
groeipad waarop alle economische verhoudingsgetallen alsmede
het percentage economische groei constanten zijn. Zodoende
wordt voorkomen dat de uitkomsten van een Schouten-model
zouden worden bei.nvloed door het eventuele optreden van
'toevalligheden' op het basisgroeipad. Een meer algemene
analyse wordt aldus mogelijk.

3. De modelveronderstellingenl0)

De gehanteerde productiefunctïe is dïe van het clav clay
jaargangenmodel.ll) De reële arbeidskosten van het lopende
jaar en die van de twee daaraan voorafgaande jaren bein-
vloeden de productiecapaciteit van kapitaalgoederen en het
aantal arbeidsplaatsen. Een toeneming van de reële arbeids-
kosten, die de trendmatige arbeidsproductiviteitstoeneming
met één procent overtreft, beperkt in het jaar u~aarin c~e-
ze optreedt de productiecapaciteit en het aantal arbeids-
plaatsen met respectievelijk 1~6 en 4~15 procent. Blijft
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bedoelde verhogina van het niveau van de reële arbeids-
kosten gehandhaafd dan nemen deze effecten twee jaar
later een drie maal zo grote omvang aan.

De productiecapaciteit en het aantal arbeidsplaatsen
zijn tevens afhankelijk van de investeringsactiviteit.
Investeringen worden c?eacht onmiddellijk tot productie-
capaciteit te leiden en vervolgens een constant technisch
slijtagepercentage te ondervinden.ll~ De werkgelegenheid
volgt de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen voor-
zover de bezettinc~sgraad van de productiecaoaciteit niet
muteert. Verandert laatst genoemde grootheid met één pro-
cent dan verandert de werkgelegenheid met een half procent.
Er wordt derhalve rekening gehouden met het bestaan van een
interne arbeidsreserve waarop bij een stijging van de be-
zettingsgraad ingeteerd kan worden en die bij een daling
daarvan groter zal worden.

Het consumptievolume groeit even snel als de reële loon-
som en ~-iordt bovendien beinvloed door de één jaar vertraag-
de verhouding van de basisgeldhoeveelheid en de nominale
afzet. De investeringen worden qua volume bepaald door
het anderhalf jaar vertraagde winstvolume en de één jaar
vertraagde monetaire buffervariabele die ook in de con-
sumptiefunctie voorkomt. De export is gestaffeld vertraagd
afhankelijk van de concurrentiepositie. De prijselastici-
teit is op korte termijn gelijk aan - 3~4; op lange ter-
mijn aan - 3~2. Bovendien wordt rekening gehouden met het
zogenaamde Zijlstra-effect ten aanzien van de uitvoer.
Een hoge benuttingsgraad van de productiecapaciteit be-
perkt derhalve de export. Ook de import is gestaffeld ver-

~ ci- i. i. ~i. .7.. ~.~t'.~r.r.S~tie. ile lrnrtcLi~ddC~tl CliliGíllliell jri Vall uc l.vn~urrc..ii i~.r.~v

en lange termijn prijselasticiteit zijn respectievelijk
gelijk aan 2~5 en 1~2. Bovendien betekent een groei van
het afzetvolume van één procent een even grote toeneming
van het importvolume. Tenslotte is het Zijlstra-effect
ten aanzien van de invoer actueel. Een hoge bezettings-
graad induceert dus extra importen.



- 7 -

De voor alle afzetcategorieën uniform veronderstelde
ontwikkeling van de prijs van de afzet wordt bepaald
door de onvertraagde groeivoet van de arbeidskosten per
eenheid product, de onvertraagde groeivoet van het buiten-
lands prijspeil en door de onvertraaQde bezettin~sgraad.
De elasticiteit van het prijspeil ten opzichte van de
arbeidskostenvariabele en die ten opzichte van het bui-
tenlands prijspeil zijn beide celijk aan een half. r"et be-
trekking tot de bezettingsgraad beïnvloedt zowel het ni-
veau als de mutatie het inflatietempo.12~ De respectieve-
lijke elasticiteiten zijn achtereenvolgens gelijk aan 1~4
en 1~2. De kostentheorie van de inflatie van de Keynesiaanse
wereld en de demand pull benadering van de neo-klassieke
wereld worden hier samenaevoegd. Opneming van de bezettinRS-
graad in de prijsvormingsfunctie duidt op de belangrijke
hypothese dat op de goederenmarkt in zekere mate marktcon-
form gehandeld wordt. Ten aanzien van de loonvorming wordt
uitgegaan van een volledige prijscompensatie die een half
jaar vertraagd plaats vindt. Met een even grote vertraging
worden productiviteitsmutaties volledig doorgegeven in de
lonen. Het Phillips-mechanisme completeert de loonvergelij-
king. De situatie op de arbeidsmarkt beïnvloedt de loon-
ontwikkeling met een half jaar vertraaing. Een omvanR van
de werkloosheid van één procent, berekend ten opzichte
van de werkgelegenheid van bedrijven, veroorzaakt een
even grote loonmatiging.13~ Op de arbeidsmarkt wordt
dus - evenals op de goederenmarkt - in zekere mate markt-
conform gehandeld.

Tenslotte zij er op gewezen dat in het model veronder-
steld wordt, dat de buitenlandse economische ontwikke-
ling niet beïnvloed wordt door de ontwikkeling in Neder-
land. Ook van terugkoppelingseffecten is derhalve geen sprake.

4. De onderscheiden vormen van geldpolitiek

Tot nu toe is niet gesproken over de relatie voor de hoe-
veelheid basisgeld. Dat wil niet zeggen dat we deze hoe-
veelheid als een exogene variabele zullen opvatten. We
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onderscheiden de volgende drie vormen van a,eldpolitiek:

l, de vaste geldgroei-regel
2. de accommoderende geldpolitiek
3, de anticyclische monetaire politiek

Als de monetaire autoriteiten de vaste geldgroei-regel
toepassen stemmen zij de groei van de basisgeldhoeveelheid
af op de trendmatige groeivoet van de nominale afzet. Voor-
zover er geen sprake is van een seculaire inflatie is de
laatste groeivoet gelijk aan die van de trendmatige reële
af zet .

Onder een accommoderende geldpolitiek verstaan we een beleid
dat gericht is op het stabiliseren van de verhoudina van
de basisgeldhoeveelheid en de nominale afzet. Deze poli-
tiek leidt dus tot een constante waarde van de monetaire
spanningsvariabele.

In het geval van de anticyclische monetaire politiek ver-
ruimen de monetaire autoriteiten bij een economische reces-
sie de monetaire buffervariabele. Ten tijde van een hausse
wordt deze dan beperkt. In overeenstemming met Verbaan en
de Ridder stellen we voor het anticyclische beleid de mo-
netaire buffervariabele afhankelijk van de een kwart jaar
vertraagde werkgelegenheidssituatie.l4) 15) Een toeneming
van één procentpunt van het werkloosheidspercentage, bere-
kend ten opzichte van de werkgelegenheid van bedrijven,
leidt in ons model bij anticyclisch beleid tot een toe-
neming van de monetaire spanningsvariabele met zes pro-
cent. Deze elasticiteit strookt met de door genoemde au-
teurs voor het tijdvak 1953 - 1968 gevonden empirische
resultaat, 16)

Met het aansluiten bij Verbaan en de Ridder wat betreft
de specificatie van anticyclisch beleid wensen wij niet te
suggereren een analyse van ooit feitelijk gevoerd mone-
tair beleid te willen geven. Het gaat ons primáir om het
schetsen van effecten van mogelijke vormen van aeldnolitiek.
Wat wij wel hebben willen bereiken door aansluiting te zoe-
ken bij genoemde auteurs, is het vermijden van een volstrekt
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uit de lucht gegrepen formulering van de betreffende
modelvergelijking. Immers, de specificatie van deze ver-
gelijking kan niet worden afgeleid uit de definitie van
anticyclisch beleid. Voor de beide andere geldpolitieke
varianten kan de bijbehorende modelvergel.ijking wel recht-
streeks uit de betreffende definitie worden afgeleid.

Omdat Verbaan en de Ridder bij het schatten van hun geldaan-
bodvergelijking zijn uitgegaan van de veronderstelling,
dat de monetaire autoriteiten het effect van een betalings-
balansonevenwichtigheid op de aeldhoeveelheid niet compen-
seren, moeten wij, willen wij hun bevindingen op een ver-
antwoorde wijze gebruiken, deze veronderstelling overne-
men. Er zij op gewezen, dat deze aanname vermoedelijk mede
debet is aan de door hen gevonden hoae waarde van de elas-
ticiteit met betrekking tot het anticyclische beleid. Te-
vens zij er op geattendeerd, dat deze hypothese afwijkt
van wat op dit punt - impliciet - is verondersteld bij
de gegeven definities van de twee andere vormen van geld-
politiek. Zowel de gegeven omschrijving van een politiek
van vaste geldgroei als die van een accommoderend monetair
beleid impliceert namelijk dat de monetaire effecten van
betalingsbalanssaldi wel worden gecompenseerd, al zal in
het navolgende nog blijken dat deze aanname niet onder
alle omstandigheden kan worden gehandhaafd.

5. De lange termijn betekenis van een monetaire impuls

r~et behulp van het model kunnen we vaststellen wat - uit-
gaande van de vaste geldgroei-regel - de lange termijn
effecten zijn van een eenmalige, definitieve monetaire
verruiming. We zullen er van uitgaan dat de c~roeivoet
van de basisgeldhoeveelheid eenmalia 1~ hoaer worc~t ge-
steld dan overeenkomt met de gehanteerde geldgroei-re-
qel. Veronderstellen we eerst nog dat de monetaire au-
toriteiten een onveranderlijke koers van de crulden be-
werkstelligen én dat zij in staat zijn de gevolgen van
eventuele betalingsbalansonevenwichtigheden voor de hoe-
veelheid basisgeld blijvend te compenseren, dan krijgen
we interessante uitkomsten. Zie hiervoor tabel 1.



- 10 -

Tabel 1. Lange termijn effecten van een eenmalige, definitieve verruiming
b

van de basisgeldhoeveelheid van één procenta)

de betalingsbalanspositie de betalingsbalanspositie
modelvariant beinvloedt de basisgeld- beïnvloedt de basisgeld-

hoeveelheid niet hoeveelheid wel

variabele

vaste wissel- beheerst vaste wisselkoers
koers zwevende

wisselkoers

1. productievolume
bedrijven 0,05 0,00 0,00

2. werkgelegenheid
bedrijven 0.00 0,00 0.00

3. prijspeil 0.13 1,00 0.00
4. reële loonvoetc) 0.24 0,00 0.00
5. wisselkoersd) 0.00 1,00 0,00
6. betalingsbalans-

saldo in lopende
prijzene) -0.11 0.00 0.00

7. basisgeldhoeveel-
heid per eenheid
nominale afzet 0.79 0,00 0.00

a) De getallen in onze tabellen betreffen relatieve trendafwijkingen. Deze worden
gegeven in procenten.

b) De modelvarianten van onze tabellen betreffen alle stabiele oplossingen. Onder
lange termijn verstaan we die termijn waarna de relatieve trendafwijkingen con-
stant blijven.

c) Nominale loonvoet - 3 f 4.

d) De wisselkoers wordt gedefinieerd als het aantal eiaen valuta per eenheid vreem-
de valuta.

e) Dit saldo wordt uitgedrukt in procentpunten van het inkomen van bedrijven.
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Het prijspeil wordt door ~renoemde eenmalige geldinjec-
tie - zo volgt uit onze berekening - blijvend verhoogd
met 0,13~. De opwaartse druk van de geldimpuls op de
bestedinaen qenereert namelijk een inflatoir proces. P.ls
gevolg van het feit dat zowel op de arbeids- als de qoe-
derenmarkt tot op zekere hoogte marktconform gehandeld
wordt, veranderen op lange termijn de werkgelegenheidssi-
tuatie en de bezettingsgraad van kapitaalgoederen niet.
Toch neemt als uitvloeisel van de bestedingsverruiming
de productie toe. Dat is mogelijk door de toenemende in-
vesteringsactiviteit die de Productiecapaciteit vergroot.
Als gevolg van de optredende toeneming van de reële ar-
beidskosten treedt bovendien een verkorting van de econo-
mische levensduur van kapitaalgoederen op die de arbeids-
productiviteit verhoogt. Het positieve effect van de toe-
genomen investeringen overtreft het negatieve effect van
de economische levensduur op de productiecapaciteit. Een
en ande?- gaat echter gepaard met een permanent betalingsba-
lanstekort. De afzetaroei vergroot immers de import ter-
wijl daarnaast ook de binnenlandse prijsstijging de be-
talingsbalans in het rood stuurt. De modeluitkomsten zijn
derhalve - aanaezien een volkshuishoudincl zich geen per-
manente betalingsbalanstekorten kan veroorloven - niet
realistisch.l~~

De monetaire autoriteiten zullen in het geval van een struc-
tureel betalingsbalanstekort ofwel de koers van de eigen
valuta moeten laten aanpassen ofwel de tekorten laten
doorwerken in de binnenlandse geldhoeveelheid. In het
eerste geval zal een depreciatie van de eigen valuta het
tekort opheffen, in het tweede geval doet dat de bestedings-
beperking als aevolc~ van het naar het buitenland vloeiende
geld. Berekeningen met het model leveren als resultaat dat
bij een doorwerking van betalingsbalansposities in de geld-
hoeveelheid een eenmalige, definitieve geldinjectie alle
economische variabelen op den duur onveranderd laat aange-
zien het extra gecreëerde geld volledig wegvloeit naar het
buitenland. Ook het prijspeil wordt in dit geval op lange
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termijn niet beïnvloed. Bij een doorwerking van beta-
lingsbalansposities in de aeldhoeveelheid wordt het trend-
matig prijspeil namelijk louter bepaald door het buitenlands
prijspeil.

Indien de monetaire autoriteiten in het geval van een be-
talingsbalanstekort de wisselkoers laten stijgen (dat
wil zegaen de koers van de eigen valuta doen dalen), re-
sulteren na een eenmalige, definitieve monetaire verruiming
op den duur uitsluitend nominale effecten. Een prijs- als-
mede een wisselkoersstijging, beide ter grootte van van
de monetaire impuls, treden dan op lange termijn op. De
concurrentiepositie verandert dus niet. De nominale lonen
nemen eveneens overeenkomstig de geldinjectie toe, zodat
de reële lonen niet veranderen. Ook de reële arbeidskosten
wijzigen zich niet. De monetaire impuls genereert dus even-
als bij de hiervoor besproken variant geen duurzame reële
effecten. De stelling van de monetaristen, dat de geldhoe-
veelheid de enige determinant van het prijspeil vormt, is
in dit geval op lange termijn geldig.18)

Deze sectie kunnen we afsluiten met de vaststelling dat
de lange termijn effecten van een monetaire verruiming
in het door ons gehanteerde jaargangenmodel goeddeels
sporen met de traditionele Keynesiaanse tekstboek-analy-
se.19) Daarmee hebben we aangetoond dat het rekening hou-
den met het capaciteitseffect van investeringen, de
jaargangen-productiefunctie en met het tot op zekere
hoogte marktconforme gedrag op de arbeids- en de goederen-
markt in deze niet tot nieuwe inzichten noopt.

,~.ï.~ -{r~. devaluatie`0)

Naast de mogelijkheid om de basisgeldhoeveelheid te mani-
puleren kennen de monetaire autoriteiten van een open volks-
huishouding van een open volkshuishoudinc! de ~~~isselkoers
als zelfstandig beleidsinstrument. Wij zullen de lange
termijn effecten van een eenmalige devaluatie bij verschil-
lende vormen van geldpolitiek bespreken.21) 22)

Een devaluatie leidt tot een stijging van het prijspeil. Im-
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mers, de duurdere importen alsmede de prijsstijging bij
buitenlandse concurrenten luidende in eigen valuta induce-
ren een hoger binnenlands prijspeil. Dit hogere prijspeil
leidt in principe tot een haasje-over-spel van lonen en prij-
zen. Daarbij wordt vanwege het bestaan van volledige prijs-
compensatie het reële loon slechts zeer kortstondig aangetast.
Natuurlijk kan men een devaluatie doorvoeren met een een ge-
lijktijdige bevriezing van de nominale lonen. In België heeft
men met een dergelijke praktijk kennis gemaakt. Dan worden
er in feite twee economisch politieke instrumenten gehanteerd.
Het zou daarbij echter onjuist zijn om de effecten van de reële
loonmatigíng en die van de devaluatie met elkaar te verwarren.
Om deze reden wordt in onze analyse een devaluatie besproken
met handhaving van volledige prijscompensatie.

Bij accommoderend beleid resulteert op lange termijn een prijs-
stijging ter grootte van de devaluatie, terwijl de reële sfeer
niet wordt beinvloed. Op basis van de traditionele Keynesiaan-
se analyse komt men, voorzover men met de wisselwerking van
lonen en prijzen rekening houdt, tot dezelfde conclusie.23~
Ons meer complexe model leidt ook hier dus niet tot andere in-
zichten.

Over anticyclisch beleid kunnen we nu kort zijn. Bij deze poli-
tiek verkrijgen we dezelfde lange termijn resultaten van de-
valuatie als bij accommoderend beleid. Ook bij anticyclische
politiek wordt de basisgeldhoeveelheid immers ex hypothesi
verruimd bij een proces van prijsstijging.

Bij een beleid van vaste geldgroei blijft een vergroting van
de basisgeldhoeveelheid bij een stijging van het prijspeil
achterwege. De als gevolg van de devaluatie optredende prijs-
stijging beperkt hier daarom de binnenlandse bestedingen. De
monetaire buffervariabele wordt nu namelijk verkleind. De bij
vaste geldgroei optredende terugval van de binnenlandse beste-
dingen beperkt evenwel de stijging van het prijspeil en leidt
tot een structureel betalingsbalansoverschot. Een en ander be-
tekent dat devaluatie bij vaste geldgroei voor de reële sfeer
kan worden opgevat als een eenmalige, definitieve verkleining
van de geldhoeveelheid. De lange termijn effecten van een de-
valuatie van één procent kunnen daarom afgeleid worden uit de
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meest linkse kolom van tabel 1. Alle getallen moeten nu na-
tuurlijk wel met min één vermenigvuldigd worden, omdat de
tabel niet op een monetaire verkrapping maar verruiming
slaat. Bovendien worden de trendafwijking van prijspeil
en wisselkoers nu respectievelijk 0,87~ en 1,00~.

Voor wat betreft de oroblematiek van een permanente oneven-
wichtigheid op de betalingsbalans zij verwezen naar sectie
vijf. Dit betekent wel, dat indien men de basisgeldhoeveelheid
niet wil laten beinvloeden door betalingsbalansposities, de-
valuatie op den duur leidt tot de noodzaak van een even grote
revaluatie:

7. De conjunctuurbeweging

Met behulp van een willekeurige impuls kunnen we met het mo-
del een conjunctuurbeweging genereren. We kiezen voor de een-
malige, definitieve loonimpuls, omdat aan de ene kant oneven-
wichtige loonvorming in onze volkshuishouding een realistische
impuls vormt, terwijl aan de andere kant verschillende impulsen
(bijvoorbeeld een autonome ruilvoetverslechtering) vertaald kun-
nen worden in termen van de loonimpuls. Daarbij veronderstellen
we in deze sectie, dat de monetaire autoriteiten de koers van
de eigen valuta stabiliseren, en wel zodanig dat deze koers
constant is. Voorts gaan we er in eerste instantie van uit,
dat zij de groei van de basisgeldhoeveelheid afstemmen op die
van de nominale afzet. Door deze twee veronderstellingen heb-
ben wij in feite weer te maken met een ongewijzigde afbeelding
van Vintaf II. Dit model is namelijk expliciet gebaseerd op de
hypothese van een vaste wisselkoers en impliciet op die van
een accommoderende geldpolitiek.

De karaktertrekken van de betreffende conjunctuurgolf lijken
sterk op die van het onderinvesteringsmodel van Schouten.24)
In het jaar van de loonimpuls zorgt de optredende verkorting
van de economische levensduur van de kapitaalgoederen voor
het ontstaan van arbeidsplaatsen-werkloosheid. Tevens treedt
dat jaar een daling van de productie op als gevolg van de afne-
mende export en de toenemende import. De consumptiestijging
als gevolg van de loonstijging wordt al in het eerste jaar
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door deze twee laatse ontwikkelingen overtroffen: De resul-
terende geringere winsten verlagen - zij het vertraagd - de
investeringsactiviteit, zodat de arbeidsplaatsen-werkloosheid
in de jaren na de loonimpuls in omvang toeneemt.

In die jaren daalt als uitvloeisel van de verslechterde
concurrentiepositie, die de afzetmogelijkheden van het be-
drijfsleven in binnen- en buitenland beperkt, ook de bezettings-
graad. Hierdoor treedt tevens vraag-werkloosheid op.25)

De conjunctuuromslag wordt mogelijk gemaakt door de werking
van het mechanisme van Phillips. Vintaf II laat inderdaad bij
uitstek één uitweg uit een economisch dal toe: die van loon-
matiging.2ó) In het model treedt bedoelde loonmatiging via
het mechanisme van Phillips endogeen op zodat de recessie na
verloop van tijd wordt overwonnen.

Op lange termijn blijven alle economische variab~?len in dit ge-
val onveranderd. tdet name dankzij het marktconforme gedrag op
de arbeidsmarkt verandert op den duur de werkgelegenheidssitu-
atie niet. De monetaire sector speelt in deze casus geen rol
aangezien de monetaire autoriteiten ex hypothesi een elastische
geldvoorziening bewerkstelligen.

De conjunctuurcycli, die optreden bij vaste geldgroei en anti-
cyclisch beleid, verschillen niet fundamenteel van de zojuist
besproken conjunctuurbeweging. Zowel de conjuncturele terugval
als het herstel zijn in de drie varianten toe te schrijven aan
dezelfde factoren: respectievelijk het te hoge loonniveau en
de (endogene) loonmatiging op de arbeidsmarkt. Voorts kan wor-
den opgemerkt, dat accommoderend beleid en een politiek van
vaste geldgroei tot in quantitatief opzicht weinig spectacu-
lair verschillende golfbewegingen leiden (zie de tabellen 2.
en 3.). Anticyclisch beleid daarentegen leidt tot een aanzien-
lijke stabilisatie van de conjunctuur ten opzichte van de an-
dere geldpolitieke varianten, zoals blijkt uit een vergelijking
van de tabellen 2. tot en met 4. De mate van het succes van
de anticyclische geldpolitiek hangt natuurlijk nauw samen met
het veronderstelde forse monetaire ingrijpen bij een verande-
ring van het werkloosheidspercentage. Een lagere waarde voor de
desbetreffende reactieparameter geeft minder stabilisatie.27)



Tabel 2. Een con unctuurc clus als evol van een eenmali e sitieve loonim uls van Sg (in eriode één) bi' accommoderende eld litiek.a)b)j Y g 9 4 Po P P J 9 Po

variabele
periode lange

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 ter-
mijn

1. produktievolume bedrijven

2. werkgelegenheid bedrijven

3. prijspeil

4. reéle loonvoet

5. wisselkoers

6. betalingsbalanssaldo in
lopende prijzen

7. basisgeldhoeveelheid per
eenheid nominale afzet

0.00 -0.05 -0.18 -p.3~ -0.33 -0.27 -0.15 -0.01 0.11 0.19 0.21 0.17 0.09 0.00 0.08 -0.13 -0.15 -0.13 -0.08 -0.02 0.00

0.00 -0.09 -0.25 -0.41 -0.43 -0.34 -0.18 0.01 0.18 0.28 0.30 0.24 0.14 0.01 -0.10 -0.17 -0.20 -0.17 -0.10 -0.02 0.00

0.00 0.63 0.70 0.47~ 0.14 -0.20 -0.44 -0.53 -0.48 -0.30 -0.07 0.16 0.32 0.39 0.36 0.25 0.09 -0.06 -0.18 -0.23 0.00

0.00 0.66 0.81 0.65 0.31 -0.10 -0.44 -0.65 -0.67 -0.53 -0.29 -0.01 0.24 0.39 0.43 0.36 0.21 0.03 -0.14 -0.25 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.09 -0.15 -0.13 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Zie ook opmerkingen bij tabel 1.

b) De hier gerapporteerde effecten verkrijgt men ook bij weglaten van het monetaire blok.



Tabel 3. Een conjunctuurcyclus als gevolg van een eenmalige, positieve loonimpuls van 1~ (in periode één) bij toepassing van de vaste geldgroei-regel.a)

variabele

periode lange
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ter-

mijn

1. produktievolume bedrijven 0.00 -0.05 -0.23 -0.36 -0.36 -0.26 -0.09 0.07 0.20 0.24 0.21 0.12 -0.00 -0.10 -0.17 -0.18 -0.14 -0.06 0.02 0.08 0.00

2. werkgelegenheid bedrijven

3, prijspeil

4. reéle loonvoet

5. wisselkoers

6. betalingsbalanssaldo in
lopende prijzen

7. basisgeldhoeveelheid per
eenheid nominale afzet

0.00 -0.09 -0.29 -0.46 -0.46 -0.33 -0.12 0.11 0.27 0.34 0.30 0.18 0.03 -0.12 -0.21 -0.23 -0.18 -0.09 0.02 0.11 0.00

0.00 0.63 0.66 0.40 0.05 -0.28 -0.47 -0.50 -0.37 -0.14 0.10 0.29 0.38 0.35 0.23 0.06 -0.10 -0.21 -0.24 -0.20 0.00

0.00 0.66 0.80 0.60 0.21 -0.21 -0.21 -0.54 -0.68 -0.62 -0.39 -0.09 0.20 0.39 0.44 0.36 0.18 -0.02 -0.20 -0.29 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.08 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.00

0.00 -0.71 -0.55 -0.13 0.29 0.57 0.63 0.50 0.23 -0.07 -0.31 -0.44 -0.43 -0.30 0.10 0.10 0.25 0.30 0.26 0.15 0.00

a) Zie ook opmerkingen bij tabel 1.



Tabel 4. Een conjunctuurcyclus als gevolg van een eenmalige, positieve loonimpuls van 1~ (in periode één) bij anticyclisch monetair beleid.a)

variabele

periode lange
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ter-

mijn

i. produktievolume bedrijven 0.00 -0.05 -0.18 -0.26 -0.22 -0.13 -0.03 0.04 0.07 0.08 0.06 0.03 -0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00

2. werkgelegenheid bedrijven 0.00 -0.09 -0.24 -0.37 -0.33 -0.22 -0.07 0.04 0.11 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00

3, prijspeil

4. reéle loonvoet

5, wisselkoers

6. betalingsbalanssaldo in
lopende prijzen

7. basisgeldhoeveelheid per
eenheid nominale afzet

0.00 0.63 0.70 0.52 0.26 0.02 -0.14 -0.21 -0.19 -0.13 -0.05 0.02 0.06 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00

0.00 0.66 0.81 0.67 0.38 0.08 -0.14 -0.25 -0.25 -0.18 -0.08 0.01 0.07 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.09 -0.16 -0.18 -0.18 -0.13 -0.07 -0.00 0.04 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00

0.00 0.12 0.74 1.46 1.50 1.08 0.45 -0.10 -0.44 -0.53 -0.44 -0.25 -0.06 0.10 0.17 0.17 0.13 0.05 0.01 -0.05 0.00

a) Zie ook opmerkingen bij tabel 1.
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Waarom nu is anticyclisch beleid uit het oogpunt van con-
juncturele stabiliteit de beste politiek? Dit vloeit voort
uit het feit, dat de dan tijdens de recessie welbewust toe-
gepaste ruime geldvoorziening het investeringsherstel onder-
steunt. Een structurele inflatoire tendens behoeft echter
niet te worden gevreesd, omdat de ruime geldvoorziening van
de laagconjunctuur wordt gevolgd door de krap-geldpolitiek
van de hoogconjunctuur. Het is zelfs zo, dat anticyclische
geldpolitiek ten goede komt aan de stabiliteit van het prijs-
peil. De reden hiervan is, dat bijvoorbeeld bij hoogconjunctuur
de dan noodzakelijke terugdringing van de effectieve vraag al
ten dele wordt verwezenlijkt onder invloed van de dan krappe
liquiditeitsvoorziening. Bijgevolg wordt de dan noodzakelijke
stijging van het prijspeil kleiner. Voor een periode van laag-
conjunctuur geldt vanzelfsprekend de gespiegelde redenering.

Omdat anticyclisch beleid van de besproken vormen van geld-
politiek het krachtigst ingaat tegen de conjuncturele ontwik-
keling in de reële sfeer en bijgevolg reëel herstel wat snel-
ler intreedt, duurt een conjunctuurgolf ook wat korter dan in
het geval van vaste geldgroei. Bij accommoderend beleid ont-
breekt iedere prikkel tot evenwichtsherstel vanuit de monetai-
re sfeer. Een conjunctuuromloop duurt hier dan ook het langst.
Om dezelfde reden is accommoderend beleid het minst succesvol
in het stabiliseren van de conjunctuur. Rekening houdend met
de in het model opgenomen vertraging van één jaar tussen liqui-
diteitsquote en binnenlandse bestedingen, leert bestudering
van de tabellen 2. tot en met 4. ons ook, dat een ruimere li-
quiditeitsvoorziening correspondeert met een hogere productie
van bedrijven. Dat gaat op voor alle perioden met uitzondering
van periode twee. Deze uitzondering kan worden toegeschreven
aan het wat vbbr liggen van de 'anticyclische' op de 'vast geld-
groei' conjunctuur. Het gesignaleerde verband verklaart de om-
standigheid, dat in de laagconjunctuur het nationaal product
behorend bij anticyclisch beleid en in de hoogconjunctuur dat
behorend bij accommoderend beleid het hoogst is.

Thans kunnen we concluderen, dat een Keynesiaanse anticycli-
sche geldpolitiek in het hier gepresenteerde model gunstige



effecten sorteert. Wederom verkrijgen we derhalve een resul-
taat dat men ook in Keynesiaanse handboeken kan aantreffen.
Toch wordt Vintaf II door velen als een neo-klassieke visie
op het economisch proces beschouwd.28) Met betrekking tot de
door ons aan de orde gestelde probleemstelling zijn de (neo-)
Keynesiaanse trekken, die Vintaf II onmiskenbaar óbk bevat,
echter van zo'n groot gewicht, dat Keynesiaanse conclusies
resulteren.

Aperte tegenstanders van een anticyclische geldpolitiek zijn
de monetaristen, meer in het bijzonder de rationalisten. We
noemen hier de Nederlandse econoom Korteweg als pleitbezor-
ger van deze stroming.2`~)

Over de stellingname van deze economisten kort het volgende.
De stelling van de rationalisten, dat de Phillipscurve op
lange termijn een verticaal verloop heeft3n), kan ook onder-
bouwd worden met ons model. Indien men geloof hecht aan het
marktmechanisme op de arbeidsmarkt, zoals Vintaf II en de
rationalisten doen, keert het werkloosheidspercentage na ver-
loop van tijd altijd terug naar zijn oorspronkelijke niveau.
Het laatste niveau kan men daarbij, als men wil, in navolging
van Friedman het natuurlijke niveau noemen.

Dat een anticyclisch beleid de conjunctuurgolf niet kan
stabiliseren, zoals de rationalisten beweren, wordt daarmee
nog niet door ons onderschreven. Zij stellen, dat,zodra de
economische subjecten op de hoogte zijn van het feit dat de
monetaire autoriteiten een anticyclische politiek voeren, zij
zich door deze politiek niet meer laten beïnvloeden. Kennelijk
betekent voor deze subjecten dan plotseling bijvoorbeeld een
lager renteniveau geen prikkel meer om het investeringsvolu-
me wat te verhogen.

De besproken theorie hangen wij niet aan, Aanhangers van
deze visie kunnen overigens niet uit de voeten met modellen
met constante modelcoëfficiënten, omdat het essentiële van
hun kijk op het economisch gebeuren is, dat de economische aqen-
ten hun gedragingen aanpassen aan de gevoerde economische poli-
tiek. Daarmee zijn de modelparameters geen constanten meer,
maar variabelen. Modellen zoals Vintaf II worden daarmee be-
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tekenisloos.

8. Conclusies

Wanneer we er van uitgaan, dat Nederland zich geen voortdu-
rend betalingsbalanstekort kan veroorloven, heeft een een-
malige, definitieve geldverruiming bij een beleid van vas-
te geldgroei op lange termijn geen reële effecten. Indien
de monetaire autoriteiten besluiten betalingsbalansoneven-
wichtigheden te laten doorwerken in de binnenlandse geld-
hoeveelheid, treden er op lange termijn ook geen nominaJ-e
effecten op. Bij een beheerst zwevende wisselkoers resul-
teren nominale effecten ter grootte van de monetaire im-
puls.

Ook wisselkoerspolitiek heeft op den duur geen reële beteke-
nis. Bij een beleid van vaste geldgroei komt devaluatie voor
de reële sfeer op lange termijn neer op een eenmalige mo-
netaire verkrapping, Reële effecten zijn daarom strikt ge-
nomen bij die politiek wel mogelijk, doch zouden een perma-
nent betalingsbalansoverschot met zich meebrengen.

Niet alleen kan worden vastgesteld, dat monetair beleid als
instrument van werkgelegenheidsbeleid nauwelijks effectief
is, ook wordt de conjunctuurbeweging nauwelijks beinvloed
door de keuze voor een accommoderend beleid dan wel een po-
litiek van vaste geldgroei. De anticyclische monetaire poli-
tíek, zoals die volgens Verbaan en de Ridder in de periode
1953 - 1968 is gevoerd, bewerkstelligt - in tegenstelling
tot de vaste geldgroei-reael - wel een conjuncturele ont-
wikkeling, die in kwantitatief opzicht duidelijk verschilt
van die bij accommoderend beleid. Bovendien blijkt, dat uit
een oogpunt van conjuncturele stabiliteit deze anticyclische
politiek de voorkeur heeft.

Het is echter zeer de vraag of het door ons geanalyseerde
anticyclische beleid in het huidige 'gematigd monetaristische'
klimaat enige praktische toepassing zal vinden, De recente
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank geven alle aanlei-
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ding om aan te nemen dat dat niet het qeval is. Reke-
ning houdend met de vormen van monetair beleid zoals
we ons die vandaag de dag - gelet op de mening van de
monetaire autoriteiten - feitelijk in Nederland }-unnen
voorstellen, moet daarom de conclusie zijn, dat noch de
korte, noch de lange termijn enige invloed van betekenis
ondervindt van het monetaire beleid. Wellicht mag hieruit
worden afgeleid dat het ontbreken van een monetaire sec-
tor in Vintaf II in het huidig tijdsgewricht niet bezwaar-
lijk is.

Tenslotte kan worden geconcludeerd, dat - indien we conjunctu-
reel herstel willen bewerkstelligen in een economie welke
zich goed laat beschrijven met behulp van Vintaf II inclu-
sief een monetaire sector - een politiek van loonmatiging
de bij uitstek aangewezen weg blijft. Het kan echter aeen
kwaad om het investeringsherstel te ondersteunen met een
politiek van ruime geldvoorziening. Een hieraan tegengestel-
de krap-geldpolitiek met zijn negatieve invloed op het in-
vesteringsvolume moet - zo luidt de gespiegelde redenering -
in tijden van een recessie als onverstandig worden gequa-
lificeerd.
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Journal of Economics, mei 1970.

4. H. den Hartog, Th. van de Klundert en H. Tjan, Werkloosheid:
aard, omvang, structurele oorzaken en beleidsalternatieven,
Pre-adviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde,
1975 en Centraal Plan Bureau, Een macro-model voor de Neder-
landse economie op middellange termijn, Occasional paper
no. 12, Den Haag 1977.

5. M. Friedman, The methodology of positive economics, in
Essays in positive economics, Chicago, 1953.

6. A.B.T.M. van Schaik, Anatomie van een beleidsrelevant model,
Maandschrift Economie, februari 1981.

7. Als vertrekpunt is bij de formulering van ons model het
model van Van Schaik uit zijn aangehaalde artikel gebruikt.
Volgens Van Schaik genereert dit anatomische model sterk
met Vintaf II corresponderende resultaten. Een en ander zal
worden aangetoond in A.B.T.M. van Schaik, Inleiding tot de
empirische macro-economie (deel II), nog te verschijnen.
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8. A. Knoester en J. van Sinderen, Over de monetaire gevol-
gen van de betalingsbalans, Maandschrift Economie, april
1980.

9. Zie voor deze methode bijvoorbeeld prof. dr. D.B.J. Schou-
ten, Macht en wanorde, Leiden, 1980.

10. Het volledige model wordt weergegeven in de appendix. Een
technisch compendium is op aanvraag verkrijgbaar bij de
auteurs.

11. Zie voor een analyse van dit model op basis van de methode
Schouten: dr. W.M. van den Goorbergh, Een macro-economische
theorie van de werkgelegenheid, Leiden, 1978.

12. In het model van van Schaik is - in tegenstelling tot in
Vintaf II - alleen de mutatie van de bezettingsgraad van
belang voor de prijsmutatie. Het gevolg van deze hypothese
is dat eenmalige impulsen een trendverschuiving van de be-
zettingsgraad kunnen bewerkstelligen. Uitgaande van een
normale benutting van de productiecapaciteit is het dan
bijvoorbeeld denkbaar dat een bepaalde impuls een permanen-
te overcapaciteit veroorzaakt. Er moet echter van uitgegaan
worden, dat de ondernemers in het laatste geval via prijs-
verlagingen de optredende overcapaciteit na verloop van
tijd zullen wegwerken.

13. In een model dat in feitelijke groeivoeten luidt moet het
effect van de werkgelegenheidssituatie op de lonen in sa-
menhang met de trendterm worden beschouwd.

14. W.C. Verbaan en P.B. de Ridder, Uniforme modelstructuur
voor meerdere landen, De Economist, 1973 no 5, pp. 481 -
520.

15. Een alternatieve veronderstelling ten aanzien van anticy-
clisch beleid houdt in dat bij die politiek het aanbod
van basisgeld in plaats van de buffervariabele afhankelijk
is van een of andere conjunctuurindicator. Om de aanslui-
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ting bij Verbaan en de Ridder zo groot mogelijk te
doen zijn, zullen we deze alternatieve hypothese hier
niet hanteren.

16. Overigens leert bestudering van de ontwikkelingen van de
liquiditeitsquote en van het werkloosheidspercentage in
met name de tweede helft van de jaren zeventig en later
dat bedoelde elasticiteit thans veel lager of wellicht
zelfs gelijk aan nul is.

17. Uiteraard kan een sleutelvaluta-land zich wel langdurig
tekorten veroorloven, al heeft de geschiedenis ons geleerd
dat ook deze landen wat dit betreft beperkingen kennen.

18. Indien de monetaire autoriteiten verondersteld worden niet
te interveniëren op de valutamarkt krijgt het model een
instabiel karakter. Dit hangt samen met de zeer lage korte
termijn prijselasticiteiten van uitvoer en invoer. Naarma-
te de monetaire autoriteiten bij een (dreigend) betalingsba-
lanstekort de koers van de eigen valuta minder steunen
(flexibele wisselkoersen), wordt de conjunctuur labieler.
Als de wisselkoers verandering behoeft, dient dit met het
oog op de conjuncturele stabiliteit dus beheerst te geschie-
den. Om deze reden is voor de zojuist gegeven modelvariant
de hypothese van de beheerst zwevende wisselkoers gehan-
teerd.

19. Zie bijvoorbeeld prof. dr. F. de Roos e.a., Het interna-
tionale monetaire stelsel, Leiden, 1976.

20. Gekozen is voor het bespreken van een devaluatie, omdat de-
ze politiek nog wel eens als crisis-remedie wordt aanbevo-
len. Overigens kunnen de effecten van een even grote, een-
malige revaluatie onmiddellijk worden ingezien. Deze zijn
namelijk in ons lineaire model precies tegengesteld aan
die van een eenmalige devaluatie.
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21. Wij menen dat met behulp van ons model effecten van
wisselkoersveranderinqen zinvol bestudeerd kunnen wor-
den. Dit ondanks het ontbreken van een mogelijk verschil
tussen export- en consumptieprijspeil. Een meer accura-
te beschrijving van de conjunctuur zal wellicht verkre-
gen worden via het maken van een onderscheid tussen
deze twee prijspeilen. De reden hiervan is dat bij ver-
andering van de nominale loonvoet mutaties van het con-
sumptieprijspeil relevant zijn. In het kader van onze
analyse menen wij van deze complicatie af te kunnen zien.
Zie voor deze problematiek R.S.G. Lenderink en N. van
der Windt, Wisselkoers en betalingsbalans, Maandschrift
Economie, maart 1979.

22. De korte termijn effecten blijven hier onbesproken. Ver-
meld kan worden, dat volgens ons model een devaluatie
van 1~ onafhankelijk van het gevoerde monetaire beleid
op korte termijn resulteert in een werkgelegenheidswinst
van 0,04~. Bij een feitelijke werkgelegenheid van bedrij-
ven in Nederland van t 4 rmiljoen mensjaren betekent dit
een stijging ter grootte van 1600 mensjaren. (Dit spoort
exact met de voorspellinc~ van het C.P.B. uit oktober 1981
dat een revaluatie van de gulden met 5g op korte termijn
8000 banen kost.)

23. Zie bijvoorbeeld het aangehaalde werk van prof. dr. F. de
Roos e.a.

24. D. Schouten, op.cit. pp. 185 - 195. Het cijfervoorbeeld
van Schouten betreft een conjunctuurcyclus, die de ge-
daante heeft van een vrije trilling van zes perioden. Ons
model genereert een gedempte golfbeweginc~ van ongeveer
13 jaar. Of deze lange golfbeweging een conjunctuurgolf
genoemd mag worden is een definitiekwestie. Zouden we
het begrip conjunctuurgolf reserveren voor een korte
golfbeweging, dan moeten we vaststellen dat ons model
zo'n aolfbeweaina niet laat zien. Ondanks moaeli~ke ]cri-
tiek zullen wij de lanae golfbeweging van ons model toch
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aanduiden als conjunctuurgolf.

25. Te hoge lonen leiden derhalve tot Keynesiaanse vraag-
werkloosheid: Immers, de daling van het exportsurplus
en de investeringen overtreft de op korte termijn op-
tredende stijging van de consumptie. Dit geeft een da-
ling van de effectieve vraag, die de daling van de pro-
ductiecapaciteit overtreft.

Vermeld zij, dat in ons model het volle effect van
een verslechtering van de concurrentiepositie op het
exportsurplus pas na enige tijd optreedt. Export en
import zijn in het model namelijk gestaffeld vertraagd
afhankelijk van de concurrentiepositie.

26. Eventueel kan deze worden geïnduceerd door een beperking
van de collectieve lastendruk.

27. Indien we in ons model expliciet rekeninQ zouden houden
met het internationale kapitaalverkeer, zouden de quan-
titatieve verschillen tussen de conjunctuurgolven bij
de onderscheiden vormen van monetaire politiek afnemen.
Het succes van een anticyclische geldpolitiek zou ook
dan dus geringer zijn..

28. Zie bijvoorbeeld W. Driehuis en A. van der Zwan, De voor-
bereiding van het economisch beleid kritisch bezien (I)
en (II), E.S.B., 31 auQUStus en 7 september 1977.

29. Zie het aangehaalde E.S.B.-artikel van Korteweg.

30. Zie voor deze visie dr. J.J. Sijben, Rationele verwach-
tingen en de monetaire politiek, Leiden, 1979.
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Appendix~

1) y' - uk - 1~6 wy - 1~6 wy-1 - 1~6 wy-2,

2) R' - uk - 4~15 wy - 4~15 wy-1 - 4~15 wy-2,

3) R- R' f 1~2 (-sb) ,

4) ~pR - op-~ t ~h-~ f R-~ f ~pR,

5) c- R f w t 1~10(Ma-1 - v-1 - p-1)'

6) i- Yr-3~2 } 1,3(Ma-1 - v-1 - p-1).

7) b - ~b-1 - 4p t ~pb - ~(-sb - ~(-sb-1)),

produktiecapaciteit

arbeidsplaatsen

werkgelegenheid van bedrijven

nominale loonvoet

consumptievolume

investeringsvolume

exportvolume

8) m- 1~5 m-1 t 2~5 p- 2~5 pb f v- 1~5 v-1 t(-sb) - 1~5 (-sb-1)
importvolume

9) py - 3~2 p- 1~2 pb,

10) y- 5~8 c f 1~5 i t 1~2(b-m),

prijs van de produktie

produktievolume van bedrijven

11) ~p - 1~2(~pR -~h) f 1~2ppb f 1~4(-sb) - 1~2~(-sb), prijspeil

12) v- 2~3 y f 1~3 m,

13) Yr - 3(Y f py) - 2(R f PR) - P,

14) wy - pR - py,

15) i) a) 4Ma - OMa

b) ~Ma - ~Ma f 3 Su,

ii) Ma - v f p,

iii) ~Ma - ~v f Op f 3 Su - 6~R -1~4'

16) h - y - R,

17) w - PR - P,

18) uk - 1~10 i f 9~10 uk-1'

19) -sb - y - y',

20) Su - 1~2(b - m) f lI2(P - Pb),

21) i) ~pw - -Su,

ii) Pw - Pw,

22) pb - pb t Pw,

afzet-volume van bedrijven

winstvolume

reële arbeidskosten

basisgeldhoeveelheid bij
vaste geldgroei

idem, doch zonder compensa-
tie van de monetaire effec-
ten van betalingsbalanssaldi

basiscreldhoeveelheid bij
accomzvoc:erend bel.eid

basisgeldhoeveelheid bij
anticyclisch beleid

arbeidsproductiviteit

reële loonvoet

accumulatievergelijking

bezettingsgraad

betalingsbalanssaldo

(beheerst zwevende)
wisselkoers
(vaste) wisselkoers

buitenlands prijspeil in
guldens

~)Niet in de hoofdtekst gehanteerde impulsen zijn niet expliciet in het model opge-
nomen. Een uitzondering betreft echter het buitenlands prijspeil luidende in
vreemde valuta (pb). Exogenen zijn onderstreept.
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